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J. R. Ward

Milenec z věčnosti

Druhý díl

románového cyklu

BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY



Věnuji: Tobě

Ze začátku jsme si moc nerozuměli, je to tak?
Ale potom jsem si uvědomila,

jaký jsi ve skutečnosti, a zamilovala jsem se.
Děkuji ti, žes mi umožnil vidět svět tvýma očima

a vžít se do tvých pocitů.
Jsi jednoduše… báječný.



Poděkování

Ze srdce děkuji čtenářům příběhů Bratrstva černé dýky.
Bez vás by bratři neměli své pevné místo na stránkách knih.

Velký dík patří:

Karen Solemové, Kaře Cesareové, Claire Zionové,
Kaře Welshové, Rose Hilliardové

S láskou své rodině a přátelům
a s nepolevující úctou
svému výkonnému výboru:
Sue Graftonové, Dr. Jessice Andersenové
a Betsey Vaughanové



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 
doggenů 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  Homo 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.

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

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.
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Kapitola první

o háje,  V, jednou mě z tebe vážně klepne.“ Butch 
O’Neal  se  zuřivě  hrabal  v  zásuvce  a  pátral  po 

černých hedvábných ponožkách, ale nacházel výhradně bílé 
bavlněné.

„D

Momentík… Že by? Ne, druhá chybí. Takže zase samá 
voda.

„Až tě ze mě klepne, poldo, budou fusekle to poslední, na 
co si vzpomeneš.“

Butch se zadíval na svého spolubydlícího, zarytého fandu 
Red Sox. Na svého… Zkrátka na jednoho ze svých dvou 
nejlepších přátel.

Kteří jsou shodou okolností oba upíři.
Vishous se právě osprchoval. Kolem pasu měl omotaný 

ručník, svalnaté paže a hruď ještě lesklé kapkami vody. Na 
levou ruku si ihned natáhl černou řidičskou rukavici, pod níž 
skryl složité tetování.

„Proč mi pořád bereš ponožky k obleku?“
Vishous  se  zazubil,  přičemž  mu  nad  tmavou  bradkou 

blýskly bělostné špičáky. „Protože se příjemně nosí.“
„Tak řekni Fritzovi, ať ti je taky koupí.“
„Hádám, že neví, kam dřív skočit, aby uspokojil v první 

řadě tvoje nároky na oblečení, kamaráde.“
Fajn.  Je  pravda,  že  Butch  v  sobě  objevil  dřímajícího 

Versaceho teprve nedávno – a kdo by to byl do něj řekl? –, 
ale  obstarat  dva  páry  ponožek  navíc  přece  nemůže  být 
takový problém.

„Tak já ho o ně požádám místo tebe.“
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„Odjakživa tvrdím, že jsi džentlmen.“ Vishous si odhrnul 
vlasy  z  čela.  Na  okamžik  se  objevilo  tetování  na  levém 
spánku, ale hned se zase schovalo pod ještě mokrý tmavý 
pramen. „Budeš večer potřebovat escalade?“

„Jo.  Díky.“  Butch  si  nazul  polobotky  od  Gucciho. 
Naboso.

„Chystáš se za Marissou?“
Butch přikývl. „Musím vědět, na čem jsem. Ať je to tak 

nebo onak…“
Měl neblahé tušení, že to bude onak.
„Marissa je fajn ženská.“
O  tom  není  pochyb.  Proto  zřejmě  nereaguje  na  jeho 

telefonáty.  Poldové  ve  výslužbě  se  slabostí  pro  skotskou 
nejsou zrovna nejvhodnější partií pro dámy. Jak pro lidské, 
tak  pro  upíří.  Ani  fakt,  že  jeho maličkost  patří  k  jinému 
druhu, není zrovna velké plus.

„Nehledě na výsledek, budeme s Rhagem U Jednookýho. 
Až to vyřídíš, najdeš nás na obvyklým fleku –“

Jejich rozhovor přerušily hromové rány na hlavní dveře, 
které zněly jako údery beranidla.

Vishous  si  povytáhl  ručník.  „Někdo  by  měl  našeho 
casanovu naučit používat zvonek.“

„Už jsem mu to naznačoval. Ale možná si dá říct spíš od 
tebe.“

„Rhage  si  nedá  říct  od  nikoho.“  Vishous  vyběhl  na 
chodbu.

Když dunění ustalo, Butch stanul se zalíbením před svou 
neustále se rozrůstající sbírkou kravat. Po chvíli váhání sáhl 
po  světle  modré  hedvábné  od  Brioniho,  zvedl  límec  bílé 
propínací  košile  a  uvázal  si  ji  kolem  krku.  Cestou  do 
obývacího pokoje slyšel, jak se Vishous a Rhage dohadují 
o albu RU Still Down od jejich oblíbeného interpreta 2Pac.

Butch se neubránil smíchu. Život už ho zavedl na spoustu 
míst a většinou ohavných, ale ani ve snu by ho nenapadlo, 
že bude jednou bydlet se šesti upírskými válečníky. Ani že 
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bude  zpovzdáli  sledovat  boj  za  ochranu  jejich  vymírající 
rasy. Přesto jako by k Bratrstvu černé dýky patřil odjakživa. 
Nemluvě o tom, že on,  Vishous a Rhage jsou nerozlučná 
trojice.

Rhage  bydlí  hned  naproti,  v  sídle  přes  nádvoří,  spolu 
s ostatními  členy  Bratrstva,  ale  většinu  času  tráví  ve 
strážním domě, kde se usídlili Butch a Vishous. Doupě, jak 
se  jejich  útočišti  teď  říká,  je  ve  srovnání  s  bývalým 
Butchovým bytem přepychový bejvák.  S Vishousem mají 
k dispozici dvě ložnice, dvě koupelny, kuchyňku a obývací 
pokoj zařízený v rozmarném postmoderním stylu „svobodný 
mládenec“:  dvě  kožené  pohovky,  velkoplošný  plazmový 
televizor  s  vysokým  rozlišením,  stolní  fotbálek  a  všude 
poházené značkové sportovní tašky.

První,  co  Butchovi  padlo  do  oka,  když  vešel  do 
obývacího pokoje, byla Rhageova výstroj pro dnešní večer: 
černý kožený plášť po kotníky, černý nátělník zastrčený do 
kožených  kalhot  a  neodmyslitelné  těžké  černé  boty,  díky 
nimž měřil  upír  dobré dva metry.  V elegantním a přitom 
jednoduchém  oblečení  vypadal  zkrátka  a  dobře  naprosto 
úchvatně. A to i v očích zatvrzelého heterosexuála, jakým je 
Butch.

Tenhle mizera je totiž tak zatraceně přitažlivý chlap, že 
doslova a do písmene porušuje základní  fyzikální zákony. 
Světlé vlasy má vzadu nakrátko zastřižené, vpředu o něco 
delší;  modrozelené  oči  barvy  Karibského  moře,  obličej 
s pravidelnými, jemně řezanými, ale nikoli zženštilými rysy. 
Ve srovnání  s  ním je  Brad  Pitt  béčkový  materiál.  Vzdor 
svému  vzezření  však  není  žádný  měkkýš  nebo maminčin 
mazánek  a  rčení  „klame  tělem“  platí  v  jeho  případě 
dvojnásob.  Pod  maskou  hezouna  a  dobyvatele  ženských 
srdcí  dřímá  cosi  temného  a  smrtícího.  Rhage  vzbuzuje 
dojem  chlápka,  který  vám  s  úsměvem  rozbije  ciferník 
a který  se  nepřestane  křenit,  ani  když  plive  vlastní  krev 
a zuby.
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„Jak je, Hollywoode?“ zajímal se Butch. Rhageův široký 
úsměv odhalil kromě bělostných zubů i mohutné strašidelné 
špičáky. „Nejvyšší čas vyrazit za zábavou, poldo.“

„Copak jsi toho včera neměl dost? Ta zrzka vypadala, že 
je do tebe celá žhavá. A její sestřička jakbysmet.“

„Znáš mě. Vždy připraven.“
Jasně. Naštěstí pro Rhage jsou zástupy žen, které touží 

uspokojit  jeho potřeby,  doslova nekonečné.  A ten ničema 
může  mít  kteroukoli  z  nich.  Ani  nemusí  hnout  prstem. 
Nekouří ani  nepije – zato ženské válcuje ve velkém stylu. 
S donchuánem jeho ražení se Butch v životě nesetkal.

A ne že by znal hodně slušných hochů.
Rhage vrhl pohled na Vishouse. „Jdi se oblíknout. Pokud 

ovšem nechceš jít k Jednookýmu v ručníku.“
„Nebuzeruj, drahý bratře.“
„Tak sebou koukej hodit.“
Vishous vstal od stolu, který se prohýbal pod špičkovým 

počítačovým vybavením,  jaké  by  mu mohl  závidět  i  Bill 
Gates.  Ze  svého  řídícího  střediska  má  kontrolu  nad 
bezpečnostními a monitorovacími systémy v hlavní budově 
a  na  celém  pozemku  včetně  podzemních  výcvikových 
prostor,  Krypty,  jejich Doupěte  i  sítě  podzemních chodeb 
spojujících jednotlivá místa. Ovládá odtud všechny výsuvné 
kovové  rolety,  jimiž  je  opatřeno  každé  okno,  i  teplotu 
v místnostech,  zámky  na  ocelových  dveřích,  osvětlení, 
bezpečnostní kamery a brány.

Osobně všechno instaloval a vyzkoušel ještě předtím, než 
se  sem  Bratrstvo  před  třemi  týdny  nastěhovalo.  Budovy 
i chodby stojí od počátku 19. století, ale většinou se téměř 
nepoužívaly.  Nicméně  po  té  červencové  lapálii 
s bezduchými se  bratři  jednomyslně  rozhodli  akce  řádu 
zkoordinovat a všichni se přesunuli sem.

Když V odešel do ložnice, Rhage vyndal z kapsy kulaté 
lízátko, strhl z něho červený celofán a vložil si ho do úst. 
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Butch na sobě cítil jeho pohled, proto ho nepřekvapilo, když 
si ho bratr vzal do parády.

„Nechce se mi věřit, že ses takhle vyfešákoval jen kvůli 
několika panákům skotský u Jednookýho. Kravata, kalhoty, 
manžetový knoflíčky – to všechno je zbrusu nový, že jo?“

Butch si uhladil kravatu na prsou a sáhl pro sako značky 
Tom Ford, které mu sedlo k černým kalhotám. Nechce se 
mu  mluvit  o  Marisse.  Stačí,  že  to  párkrát  naťukl  před 
Vishousem. A vůbec. Nemá k tomu co říct.

Když jsem se s ní seznámil, doslova mi vzala dech, ale  
poslední tři týdny se mi vyhýbá. A tak místo abych se s jejím  
odmítnutím smířil jako chlap, jdu k ní škemrat jako totální  
ubožák.

Něco  takového  nehodlá  před  panem  Dokonalým 
ventilovat, přestože jsou přátelé.

Rhage si přehodil lízátko do druhého koutku úst. „Nejde 
mi to do hlavy. Nechápu, proč naděláš takovej povyk kvůli 
hadrům,  kámo.  Svýho neodolatelnýho  šarmu stejně  nikdy 
nevyužiješ. Totiž, všiml jsem si, že jsi každou holku v baru 
vždycky odmítnul. Šetříš se snad pro manželství?“

„Trefa. Správně, Hollywoode. Držím se na uzdě, dokud 
neskončím před oltářem.“

„Nebuď  labuť.  Víš,  že  jsem  ukrutně  zvědavej.  Že  ty 
někoho máš?“ Když Butch zarytě mlčel, upír se tiše zasmál. 
„Znám ji?“

Butch zúžil  oči a zvažoval,  jestli ta debata skončí dřív, 
když  bude  držet  jazyk  za  zuby.  Nejspíš  ne.  Když  Rhage 
jednou  začne,  vede  si  svou,  dokud  neusoudí,  že  řekl 
všechno, co měl na srdci. K rozhovoru se staví stejně jako 
k zabíjení.

Upír smutně zavrtěl hlavou. „Ona o tebe nestojí?“
„To zjistím dneska večer.“
Butch zkontroloval obsah peněženky. Za těch šestnáct let 

ve službách policie měl  spíš hluboko do kapsy.  Zato teď, 
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když to táhne s Bratrstvem, má takový přísun peněz, že je 
ani nestačí utrácet.

„Máš štěstí, poldo.“
Butch vzhlédl. „Jak jsi na to přišel?“
„Vždycky jsem snil o tom, jaký by to bylo, kdybych se 

usadil s nějakou slušnou a hodnou ženskou.“
Butch  se  rozesmál.  Rhage  je  pro  příslušníky  své  rasy 

sexuálním  bohem,  erotickou  legendou.  Vishous  mu 
prozradil,  že  historky o  jeho eskapádách vyprávějí  tátové 
svým synům,  když  přijde  vhodná  doba.  Představa,  že  by 
z něho byl milující a věrný manžílek, je jednoduše absurdní.

„Tak jo, Hollywoode. Jaká je pointa? Ven s ní. Nešetři 
mě.“

Rhage sebou trhnul a odvrátil se.
To mě podrž… On to snad myslí vážně.  „Hele,  nechtěl 

jsem –“
„To nic. V pohodě.“ Upír se už zase usmíval, ale jeho oči 

zůstaly bez jiskry. Lenivým krokem zamířil k odpadkovému 
koši a hodil do něj tyčinku od lízátka. „Co kdybysme odtud 
konečně  vypadli?  Už  mám  toho  čekání  plný  kecky, 
mládenci.“

Mary  Luceová  pomalu  vjela  do  garáže,  vypnula  motor 
a upřela pohled na lopaty na sníh, zavěšené na skobách na 
zdi před sebou.

Byla utahaná jako pes, přestože dnešní den nebyl nijak 
zvlášť namáhavý. Zvedání telefonů a zakládání dokumentů 
v  kanceláři  advokátní  firmy  ještě  nikoho  nevyřídilo. 
Teoreticky by vyčerpaná být neměla.

Ale  možná  právě  v  tom je  ten  vtip.  Chybí  jí  náročná 
a zajímavá práce. Proto je jako bez života.

Třeba  je  čas  vrátit  se  k  dětem.  Koneckonců  je  to  její 
specializace.  To,  co  ji  baví,  co  jí  dodává  sílu.  Práce 
s autistickými  pacienty,  kterým  pomáhala  při  komunikaci 
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s okolím, ji obohatilo jak po osobní, tak po profesní stránce. 
K té dvouleté pauze ji přinutily okolnosti.

Možná  by  měla  zatelefonovat  do  centra  pro 
handicapované děti  a  zeptat  se,  jestli  nemají  volné místo. 
A i kdyby  neměli,  mohla  by  pracovat  jako  dobrovolnice, 
dokud by se nějaké nenašlo.

Zavolá tam hned zítra. Není důvod to odkládat.
Vzala  kabelku  a  vystoupila  z  auta.  Když  se  sklopily 

garážové dveře,  obešla  dům a vybrala  ze schránky poštu. 
Prolistovala účty a zvedla hlavu. Pak nasála do plic chladný 
říjnový večerní vzduch. Rázem se jí pročistila hlava. Podzim 
převzal  štafetu  od léta  už  zhruba před měsícem a  změnu 
ročního období ohlásily studené vzdušné proudy z Kanady.

Mary má podzim ráda. A na severu státu New York je 
podle jejího názoru podzim obzvlášť nádherný.

Caldwell – Caldie,  jak  ho  nazývají  místní  rodáci –,  ve 
kterém  se  narodila  a  kde  podle  všeho  i  zemře,  je  od 
Manhattanu vzdálený necelou hodinu jízdy, tudíž lze říct, že 
opravdu leží „na severu státu“. Rozkládá se na obou březích 
řeky  Hudson  a  je  to  docela  průměrné  americké  město. 
Bohaté čtvrti, chudé čtvrti, vykřičené čtvrti, normální čtvrti. 
Wal-Mart,  několik  občerstvení  McDonald’s,  muzea, 
knihovny.  Jednotvárné  centrum  obkličují  předměstská 
nákupní  centra.  Tři  nemocnice,  dvě  státní  vyšší  odborné 
školy a v parku bronzová socha George Washingtona.

Zaklonila hlavu a zadívala se na hvězdy. Umínila si, že 
se odtud nikdy neodstěhuje. Těžko soudit, jestli je to projev 
věrnosti nebo nedostatku fantazie.

Třeba mě tady drží můj dům, pomyslela si a vykročila 
k hlavním dveřím.  Přestavěná stodola stojí  na okraji  staré 
zemědělské  usedlosti  a  patnáct  minut  poté,  co  si  ji  Mary 
prohlédla,  si  s  realitním  agentem  plácla.  Uvnitř  je  to 
přívětivé a malé a… zkrátka útulné.

Což byl hlavní důvod, proč před čtyřmi lety,  krátce po 
smrti  své matky,  nemovitost  koupila.  Tenkrát  potřebovala 
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nejen něco útulného, ale taky zásadní změnu prostředí. Její 
stodola  má  všechno,  co  chybělo  v  domě,  kde  vyrůstala. 
Tady  mají  borová  podlahová  prkna  barvu  medu,  jsou 
nalakovaná a bez poskvrnky. Nábytek je od firmy Crate and 
Barrell,  nový,  neoprýskaný  a  nezpuchřelý.  Koberečky  ze 
sisalových  vláken  lemuje  proužek  kůže.  A  všechno, 
všecičko,  od  ochranných  potahů  na  nábytek  přes  závěsy 
a stěny až po stropy, je smetanově bílé.

Při  zařizování  interiéru  se  řídila  jednoduchou  zásadou: 
nechutí vůči tmavým, ponurým barvám. Nehledě na to, že 
když je všechno v odstínech béžové, navzájem to dokonale 
ladí.

Kabelku i  klíče  odložila  na  kuchyňský stůl  a  vzala  do 
ruky  bezdrátový  telefon.  Monotónní  hlas  jí  nevzrušeně 
oznámil: Máte… dvě… nové zprávy.

„Ahoj, Mary.  To jsem já, Bill.  Rozhodl jsem se využít 
tvé nabídky. Kdybys za mě mohla dneska večer zaskočit na 
horké lince, bylo by to bezva. Pokud se mi neozveš, budu to 
považovat za souhlas. Ještě jednou díky A… máš to u mě.“

Vymazání zprávy ohlásilo pípnutí.
„Mary,  tady je  doktorka Della  Croceová.  Byli  bychom 

rádi,  kdybyste  se  nám  po  pravidelné  čtvrtletní  prohlídce 
ještě přišla ukázat. Můžete se, prosím, co nejdříve objednat? 
Rádi vám vyjdeme vstříc. Děkuji, Mary.“

Mary položila telefon.
Chvění začalo v kolenou a odtud se šířilo do svalstva na 

stehnech.  Když  zasáhlo  žaludek,  zvažovala,  jestli  by  pro 
jistotu neměla běžet na záchod.

… ještě se přišla ukázat… vyjdeme vám vstříc…
Je to zpátky, blesklo jí myslí. Leukemie se vrátila.
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Kapitola druhá

„Co mu, sakra, řekneme? Bude tady za dvacet minut!“
Pan  O  sledoval  svého  vysilujícího  kolegu  znuděným 

pohledem.  Jestli  ten  idiot  nepřestane  pobíhat  sem a  tam, 
bude ho muset srazit na zem.

Kristepane!  Velectěný  pan  E  mu  už  pořádně  leze  na 
nervy!  Vrtalo  mu  hlavou,  proč  ho  hlavní  velitel  do 
Vyhlazovací  společnosti  vůbec  přijal.  Chybí  mu  zanícení 
i cíl. A nemá žaludek na novátorskou strategii ve válce proti 
rase upírů.

„Co mu –“
„My mu neřekneme nic,“  prohlásil  O a rozhlédl  se  po 

suterénní místnosti: na otřískaném příborníku leží bez ladu 
a skladu nože, břitvy a kladiva. Na podlaze se na několika 
místech lesknou loužičky krve – ovšem pod stolem, kde by 
správně  měly  být,  je  čisto.  S  červenou  se  mísí  černá,  ze 
zranění, které vinou vlastní nedůslednosti utržil E.

„Jenže  ten  upír  pláchnul  dřív,  než  jsme  z  něho  stačili 
dostat nějaký informace.“

„Dík, žes mi to připomněl.“
Zrovna  když  se  chystali  vzít  zajatce  do  parády,  byl 

O odvolaný do akce. Když se vrátil, zjistil, že parťákovi se 
upír jaksi vymkl z rukou a dokonce ho párkrát bodl – a ten 
zoufalec E se krčil v rohu a lízal si rány.

O  nepochyboval  o  tom,  že  jejich  nedůtklivý  šéf  bude 
zuřit jako tajfun, a přestože ho ze srdce nesnáší, na jedné 
věci se spolu shodnou: lajdáctví je nepřípustné.
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Chvilku sledoval, jak E znepokojeně krouží po místnosti. 
Jeho  škubavé  pohyby  ho  inspirovaly  k  vyřešení  jak 
okamžitého, tak dlouhodobého problému. Když se O usmál, 
toho mamlase to očividně uklidnilo.

„Pusť  to  z  hlavy,“  řekl  O.  „Povím  mu,  že  jsme  tělo 
odnesli  ven  a  nechali  ho  v  lese  na  starost  slunci.  O  nic 
nejde.“

„Ty s ním promluvíš?“
„Spolehni se, kámo. Ale pro jistotu se ztrať. Stejně bude 

mít vztek.“
E přikývl a zamířil ke dveřím. „Tak zatím ahoj.“
Jasně.  Ještě  mi  popřej  dobrou  noc,  ty  pitomečku,  

pomyslel si O a dal se do úklidu suterénu.
Zavšivený  domek,  kde  pracují,  není  z  ulice  ani  vidět. 

Choulí se mezi bývalou restaurací, ze které zbyla po požáru 
jen kostra,  a penzionem určeným k demolici.  Tahle čtvrť, 
smetiště zchátralých obytných budov a krachujících firem, 
je  pro  jejich  záměry  naprosto  dokonalá.  Po  setmění  jsou 
ulice liduprázdné, výstřely z pistole jsou stejně běžné jako 
vřískání autoalarmu a nikoho nevzruší, když se ozve zoufalý 
výkřik nebo volání o pomoc.

Díky  místním  ostrostřelcům,  kteří  vyřadili  z  provozu 
veškeré pouliční osvětlení,  mohou členové Společnosti  do 
úkrytu  přicházet  a  zase  z  něho  odcházet  nepozorovaně 
a světlo  z  okolních  domů  je  zcela  zanedbatelné.  Další 
z výhod  té  staré  barabizny  je  chráněný  přímý  vstup  do 
sklepa,  takže  přenášení  plných  pytlů  na  mrtvoly  nečiní 
sebemenší potíže.

A i kdyby se našel nějaký zvědavec, jeho eliminace by 
byla  otázkou okamžiku.  Okolí  by něco podobného patrně 
nepřekvapilo. Bílá lůza si cestu do krematoria najde snadno. 
Umírání je vedle domácího násilí a pití piva pravděpodobně 
její jedinou základní zdatností.

O vzal nůž a otřel z čepele černou krev pana E.
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Suterénní místnost je malá a má nízký strop, přesto je v 
ní dost místa pro starý stůl, který slouží jako pracovní, i pro 
oprýskaný  příborník,  na  nějž  ukládají  nástroje.  Pan  O  je 
nicméně  toho  názoru,  že  to  není  vhodné  ani  důstojné 
pracoviště. Je prakticky nemožné přechovávat tu upíry déle 
než jednu noc, což znamená, že nelze zapojit do výslechu 
významný  psychologický  prostředek.  Je  známo,  že  čas 
nahlodává jak duševní,  tak  fyzickou způsobilost  subjektů. 
Při správném dávkování je výsledek stejně účinný jako při 
použití kteréhokoli náčiní.

Podle představ pana O by ideální přesvědčovací zařízení 
měli  vybudovat  někde hluboko v lesích a  měla by to  být 
především dostatečně velká budova, ve které by se dali upíři 
držet v zajetí delší dobu. Vzhledem k tomu, že za svítání se 
jejich ctěný organismus mění v obláček kouře, je nutné je 
chránit  před  sluncem.  Do  běžné  zděné  místnosti  je  jaksi 
zamknout  nemůžou,  protože  hrozí  nebezpečí,  že  se  odtud 
vzápětí  bez  problémů  dematerializují.  K  jejich  uvěznění 
tedy potřebují přinejmenším ocelové schránky…

Vtom zaslechl, jak se nahoře s bouchnutím zavřely dveře, 
a vzápětí se na schodech ozvaly kroky.

Do sklepení vešel pan X a stanul pod holou žárovkou.
Vůdce  bezduchých  měří  přibližně  metr  devadesát 

a postavu  má  jako ragbyový  obránce.  Stejně  jako všichni 
zabijáci,  kteří  jsou  ve  Vyhlazovací  společnosti  hodně 
dlouho, mu zmizel  pigment.  Jeho vlasy i  pleť mají  barvu 
mouky a duhovky jsou jasné a bezbarvé jako okenní sklo. 
Tak  jako  všichni  příslušníci  řádu  obvykle  nosí  pracovní 
oděv  bezduchých:  volné  černé  kalhoty  s  kapsami,  černý 
rolák a kožené sako, vybavené na vnitřní straně nezbytnými 
zbraněmi.

„Povězte mi, pane O, jak pokračuje vaše práce?“
Jako  by  ten  binec  a  louže  krve  nebyly  dostatečně 

výmluvným vysvětlením.
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O se  nenamáhal  s  odpovědí.  „Mám tuhle  budovu  pod 
dohledem?“

Pan X nevzrušeně přistoupil ke kredenci a vzal do ruky 
dláto. „V jistém slova smyslu ano.“

„Je tedy mou povinností dbát o to, aby se tohle,“ – mávl 
paží po místnosti – „už víckrát neopakovalo?“

„Co se stalo?“
„Podrobnosti nejsou zajímavé. Utekl nám civilista.“
„Přežije?“
„To nevím.“
„Byl jste tady, když k tomu došlo?“
„Ne.“
„Vyklopte  mi  všechno.“  S  prodlužujícím  se  tichem se 

rozšiřoval i jeho chladný úsměv. „Buďte opatrný, pane O. 
Vaše loajalita vám může způsobit  potíže.  Vy si nepřejete, 
abych potrestal odpovědnou osobu?“

„Chci se toho ujmout sám.“
„O  tom  nepochybuji.  Ovšem  pokud  se  mi  nesvěříte, 

možná  budu nucen přičíst  plnou vinu za  to  selhání  vám. 
Stojí vám to za to?“

„Pokud budu smět  s  odpovědnou osobou naložit  podle 
chuti, pak ano.“

Pan X se zasmál. „Umím si docela dobře představit, co 
máte v úmyslu.“

O čekal a sledoval, jak pan X přechází po místnosti,  v 
ruce stále držel dláto, od jehož ostří se odráželo světlo.

„Dal jsem vás do party s nesprávným mužem, je to tak?“ 
zahučel pan X. Zvedl ze země kovová pouta a hodil je na 
příborník. „Domníval jsem se, že se pan E vypracuje na vaši 
úroveň.  Bohužel  se  tak  nestalo.  A  těší  mě,  že  jste  si 
promluvil se mnou, než jste vzal jeho potrestání do svých 
rukou. Oba víme, jak rád jednáte samostatně. A jak moc je 
mi to proti mysli.“

Pan X se ohlédl přes rameno a upřel prázdné oči na svého 
podřízeného. „Vzhledem k tomu, a především proto, že jste 
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kápl  božskou  a  nepokoušel  se  to  utajit,  vám  pana  E 
přenechám.“

„Chci to provést veřejně.“
„V přítomnosti své eskadry?“
„I dalších bezduchých.“
„Hodláte se opět zviditelnit?“
„Řekněme, že chci jen zvýšit úroveň.“
Pan  X  se  chladně  usmál.  „Nejste  náhodou  malinko 

ješitný?“
„Nejsem o nic víc ješitný než vy.“
Znenadání nemohl pan O hýbat pažemi ani nohama. X na 

něj tuhle paralyzující fintu zkusil už jednou, a tudíž ho tak 
docela  nepřekvapila.  Bohužel  přitom  pořád  držel  v  ruce 
dláto a blížil se k němu.

Pan O se snažil ochromení vzepřít tak vehementně, až se 
celý zpotil, ale samozřejmě mu to bylo málo platné.

Pan X se k němu naklonil, až se ho málem dotýkal hrudí. 
Pan O cítil, jak mu něco zavadilo vzadu o kalhoty.

„Dobře  se  bav,  chlapče,“  pošeptal  mu  X do ucha.  „A 
zpytuj své svědomí, jestli ti nějaké zbylo. Nezapomínej, že 
mi nesaháš ani po kotníky. Brzy na shledanou.“

X vyšel ze sklepení. Dveře o patro výš se otevřely a zase 
zavřely.

Jakmile se pan O mohl hýbat, sáhl do zadní kapsy. Pan X 
mu do ní vsunul dláto.

Rhage vystoupil  z  vozu a  zrakem pročesal  tmavá zákoutí 
v okolí klubu U Jednookého v naději, že odtud vyskočí pár 
bezduchých. Přesto věděl, že takové štěstí mít nebude. On a 
Vishous tu noc pátrali po zabijácích hodiny, ale nenarazili 
ani na jednoho. Zatracená smůla. Anebo spíš zvláštní shoda 
okolností?

Nemluvě o tom, že pro Rhage, který je na boji závislý z 
osobních důvodů, je to navíc obrovské zklamání.
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Ale  tak  jako  všechno  ostatní  má  i  válka  mezi 
Vyhlazovací  společností  a  upíry  svá  hektická  údobí  a 
periody klidu, a momentálně není do čeho píchnout. Což má 
své  opodstatnění.  V  červenci  totiž  Bratrstvo  černé  dýky 
srovnalo  se zemí  místní  náborové středisko Společnosti  a 
přitom zlikvidovalo i deset jejích nejlepších mužů.  Bezduší  
očividně doplňují stav.

Ještě  štěstí,  že  jsou  i  jiné  způsoby,  jak  využít 
nahromaděnou energii.

Rozhlédl se po utěšeně kypícím kotli neřesti, který se stal 
v poslední době místem odpočinku a odreagování Bratrstva. 
Noční bar U Jednookého se nalézá na předměstí, takže jeho 
hosty  jsou  především  motorkáři  a  dělníci  z  nedalekého 
staveniště,  tedy  ostřejší  hoši,  kteří  řeší  konflikty  raději 
tradičním ručním způsobem než úlisnou domluvou. Podnik 
lze  klasifikovat  jako  běžnou  nálevnu:  přízemní  budova 
obklopená  asfaltovým  prostranstvím,  kde  parkují 
náklaďáky,  harleye  a  americké  sedany;  mrňavá  okna 
ozářená  neonovými  nápisy  s  logem laciných  značek  piva 
a destilátů.

Tedy žádná Corona ani Heineken.
Když zabouchl dveře auta, cítil,  jak ho samým napětím 

svědí pokožka a pocukávají mu svaly. Protáhl si paže, aby 
se mu aspoň trochu ulevilo, nicméně ho nepřekvapilo, když 
se jeho stav vůbec nezměnil. Začala se totiž hlásit o slovo 
jeho  kletba  a  hnala  ho  na  tenký  led.  Jestli  co  nejdřív 
neuvolní  nahromaděný přetlak,  bude ve vážném průšvihu. 
Přesněji: tím vážným průšvihem bude on sám.

Pěkně děkuju, Stvořitelko.
Narodil  se  jako  živá  dynamitová  rozbuška,  obdařený 

nesmírnou  fyzickou  silou.  A  jako  by  nestačil  tenhle 
danajský dar, kterého si neváží, nedokáže ho ukočírovat a je 
mu  spíš  na  obtíž,  jako  na  potvoru  naštval  tu  tajemnou 
ženštinu,  která  dohlíží  na  jejich  rasu.  A  ona  k  té 
nezáviděníhodné  vlastnosti,  již  dostal  do  vínku,  s  radostí 
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přidala další, která mu udělala ze života hotové peklo. Proto 
když  pravidelně  nedá  volný  průchod  své  síle  a  energii, 
změní se v zabijáckou obludu.

Boj  a  sex  jsou  jediné  dvě  aktivity,  které  mu  dokážou 
ulevit, a Rhage si je dávkuje stejně svědomitě jako diabetik 
inzulín.  Nepřetržitý  příděl  obou  druhů  radovánek  ho 
zpravidla  udrží  na  uzdě – ovšem  zdaleka  ne  pokaždé.  A 
pokud terapie  nezabere,  může  to  mít  pro  všechny v  jeho 
okolí  zatraceně  nepříjemné  následky – včetně  jeho 
samotného.

Jeho tělesná  schránka  mu  už  jaksepatří  leze  na  nervy. 
Věčně vycházet vstříc jejím potřebám a snažit se, aby nad 
ním  nezvítězila  mimovolná,  neovladatelná  krutost.  Jasně, 
pohledná vizáž a síla jsou celkem v pořádku. Ale kdyby si 
mohl  vybrat,  byl  by  radši  šeredný a  vyhublý  poseroutka, 
kterého  netrýzní  běsi,  jimž  nelze  uniknout.  Už  si  ani 
nepamatuje,  jak  chutná  klid  a  pohoda.  Vlastně  si  už  ani 
nepamatuje, jaký ve skutečnosti je.

Vnitřní  rozklad nastal  poměrně rychle.  Už po několika 
letech po prokletí přestal doufat v jakoukoli úlevu a jen se 
snažil to utrpení přečkat, aniž by někomu ublížil. Od té doby 
začal  uvnitř  odumírat.  V současné době,  po sto letech,  je 
víceméně otupělý a zbyla z něj jenom prázdná schránka s 
plytkým půvabem.

Už  dávno  si  přestal  namlouvat,  že  by  snad  mohl  být 
něčím jiným než pouhou hrozbou. Nehledě na to, co si kdo 
myslí,  je  pravda neúprosná:  v  jeho blízkosti  zkrátka  není 
nikdo  v  bezpečí.  A  právě  to  ho  deptá.  Dokonce  víc  než 
tělesné obtíže, které se dostaví pokaždé, co kletba dočasně 
poleví. Žije v neustálé hrůze z toho, že ublíží některému z 
bratrů. A zhruba před měsícem měl na kahánku Butch.

Rhage  obešel  SUV  a  přes  čelní  sklo  upřel  pohled  na 
lidského muže usazeného za volantem. Kdo by byl řekl, že 
se jeho přítelem stane příslušník druhu Homo sapiens?
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„Doufám,  že  se  ještě  dneska  uvidíme,  poldo.“  Butch 
pokrčil rameny. „Těžko soudit.“

„Hodně štěstí, kámo.“
„Co  se  má  stát,  stane  se,“  zadeklamoval  Butch.  „Ale 

stejně ti děkuju.“
Když se černý automobil odlepil od chodníku, Rhage tiše 

zaklel a vydal se společně s Vishousem přes parkoviště.
„Kdo je to, V? Jedna z nás?“
„Marissa.“
„Marissa? To  jako  Wrathova  bývalá  shellan?“  Rhage 

zavrtěl hlavou. „Prahnu po podrobnostech. Sem s nima, V.“
„Já poldu nezpovídám. A ty bys ho měl taky nechat na 

pokoji.“
„Copak nejsi zvědavej?“
Vishous neodpověděl.  Ocitli  se před hlavním vchodem 

do baru.
„No jo, já zapomněl. Ty už víš všechno, co? Víš, jak to 

dopadne.“
V jen pozvedl ramena a zatlačil do dveří.
Rhage na ně položil ruku a zarazil ho. „Už se ti někdy 

zdálo o mně? Viděl jsi moji budoucnost?“
Vishous otočil  hlavu.  V neonové záři  reklamy na pivo 

Coors mu levé oko obkroužené tetováním úplně zčernalo. 
Zornička se rozšířila natolik,  až pohltila  duhovku i bělmo 
a zůstal jen tmavý otvor.

Jako  by  se  Rhage  díval  do  temných  hlubin  vesmíru. 
Anebo do krajiny Stínu, kam odejde po smrti.

„Chceš to opravdu vědět?“ zeptal se Vishous.
Rhageovi klesla ruka podél těla. „Zajímá mě jen jediná 

věc.  Budu  žít  tak  dlouho,  abych  se  zbavil  toho  prokletí? 
Najdu někdy klid?“

Rozlétly se dveře a vypadl z nich podsaditý chlapík, zlitý 
namol. Odpotácel se ke křoví, vyzvracel se a pak se zhroutil 
tváří na asfalt.
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Smrt  je  spolehlivý  způsob,  jak  najít  klid,  pomyslel  si 
Rhage. A každý jednou zemře. I upír.

Vishousovi se už do očí nepodíval. „Zapomeň na to, V. 
Nech si to pro sebe.“

Už byl  prokletý jednou a do vypršení  trestu mu pořád 
zbývá jednadevadesát let.  Přesněji jednadevadesát let,  osm 
měsíců a čtyři  dny.  Pak bude volný a netvor přestane být 
součástí  jeho  osobnosti.  Proč  by  se  měl  dobrovolně 
zatěžovat další pohromou, tentokrát vědomím, že nebude žít 
dost dlouho na to, aby si vychutnal pár let klidu?

„Rhagi.“
„Co?“
„Prozradím ti jen tohle. Tvůj osud se blíží.  Ona se blíží. 

A rychle.“
Rhage se  rozesmál.  „Vážně?  A jak  ta  ženská  vypadá? 

Dávám přednost –“
„Je panna.“
Rhage zamrazilo v zádech. Dočista zkoprněl.  „Děláš si 

srandu…“
„Podívej se mi do oka. Myslíš, že si z tebe utahuju?“
Vishous  se  odmlčel  a  pak  otevřel  dveře.  Do tváře  jim 

dýchl  pach  piva  a  lidských těl  a  ohlušilo  je  dunění  staré 
pecky od Guns N’Roses.

Když vešli dovnitř, Rhage zamumlal: „Někdy z tebe jde 
strach, bratře. Na mou duši.“
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Kapitola třetí

avlov se nemýlil, napadlo Mary při jízdě do centra. Její 
panická reakce na zprávu od doktorky Delly Croceové 

byla nacvičená a s logikou neměla nic společného. „Další 
testy“  můžou  obnášet  cokoli.  Jen  proto,  že  automaticky 
spojuje jakékoli sdělení od lékaře s katastrofou, neznamená, 
že  vidí  do  budoucnosti.  Nemůže  vědět,  jestli  se  něco 
podělalo. Koneckonců je v remisi už skoro dva roky a cítí se 
docela dobře. Čas od času je unavená – ale kdo není? Díky 
svému zaměstnání a dobrovolné práci je od rána do večera v 
jednom kole.

P

Hned  zítra  ráno  se  k  doktorce  Croceové  objedná  na 
konzultaci.  Teď  vezme  za  Billa  začátek  jeho  směny  na 
krizové horké lince pro sebevrahy.

Sotva se trochu zbavila  úzkosti,  zhluboka se nadechla. 
Příštích čtyřiadvacet hodin bude zkouškou odolnosti. Ví, že 
bude  mít  nervy  nadranc  a  na  nic  se  nedokáže  pořádně 
soustředit. Musí nějak přetrpět fáze panické hrůzy, a jakmile 
strach aspoň malinko poleví, bude sbírat sílu a odvahu.

Zaparkovala  auto  na  otevřeném prostranství  na  Desáté 
ulici a rychle zamířila k omšelé šestipodlažní budově. Tahle 
část  Caldwellu  má  nevalnou  pověst.  V  podstatě  je  to 
pozůstatek  po  úsilí  ze  sedmdesátých  let  minulého  století, 
kdy  se  městský  úřad  snažil  „znormalizovat“  devět  bloků 
budov, tehdejší vykřičenou čtvrť. Optimismus se však minul 
účinkem a z projektu zbyly kancelářské budovy prostřídané 
obytnými domy s nízkým nájmem.
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Zastavila se před vchodem a zamávala dvěma policistům, 
kteří projížděli kolem v hlídkovém voze.

Pozvedla pohled k řadě osvětlených oken v prvním patře, 
kde  sídlí  Horká  linka  prevence  sebevražd.  S  touhle 
neziskovou  organizací  se  poprvé  seznámila  jako  zoufalý 
volající. O tři roky později se ocitla na opačném konci linky 
a  od  té  doby  zvedá  telefon  každou  čtvrteční,  páteční 
a sobotní noc. Pracuje i o svátcích a ochotně pomáhá lidem, 
kteří to potřebují.

Nikdo neví, že i ona kdysi vyhledala pomoc krizového 
centra.  Nikdo neví,  že  měla  leukemii.  A pokud se znovu 
bude muset dát do boje s vlastní krví, zase si to nechá sama 
pro sebe.

Protože  smrt  své  matky  sledovala  v  přímém  přenosu, 
nestojí o to, aby někdo trávil dny u její postele a ronil slzy.  
Dobře  zná  bezmocný  vztek,  který  nastupuje  poté,  co  už 
nezabírají ani úpěnlivé modlitby, ani „zázračné“ kúry. Nemá 
zájem o to,  aby kvůli  ní  kdokoli  trpěl,  zatímco ona bude 
svádět bitvu o každé nadechnutí a klesat ke dnu, od kterého 
se už nelze odrazit.

A už se v tom zase plácá.
Vtom zaslechla  zleva  šramot  a  zahlédla  rychlý  pohyb, 

jako by se někdo schoval za roh budovy. Vzpamatovala se, 
honem  naťukala  do  elektronického  zámku  kód,  vešla 
a vystoupala  po  schodech.  Když  dospěla  do  druhého 
podlaží, stiskla bzučák a zatlačila do dveří.

Jak  míjela  přijímací  přepážku,  zamávala  výkonné 
ředitelce  Rhondě Knuteové,  která  právě  telefonovala.  Pak 
kývla na pozdrav Nan, Stuartovi a Lole, kteří mají tu noc 
službu, a usadila se v prázdné kóji. Poté, co se ujistila, že má 
dost formulářů pro příjem nových případů, pár propisovaček 
a  příručku  s  nápovědou  pro  konkrétní  případy,  vyndala 
z kabelky láhev minerální vody.

Téměř  vzápětí  začala  zvonit  jedna z jejích přidělených 
linek.  Mrkla  na  displej,  aby  zjistila  totožnost  volajícího. 
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Známá firma.  Policie  jí  sdělila,  že  je  to  číslo  veřejného 
telefonního automatu v centru města.

Shodou okolností její klient.
Nechala  telefon  zazvonit  podruhé,  zvedla  sluchátko 

a odrecitovala  úvodní  věty  z  manuálu.  „Horká  linka 
prevence  sebevražd.  Jmenuji  se  Mary.  Jak  vám  můžu 
pomoct?“

Ticho. Není slyšet ani dech.
„Jmenuji se Mary. Jak vám můžu pomoct?“ Ztišila hlas 

a porušila pravidla. „Vím, že jste to vy, a jsem ráda, že se 
dnes v noci znovu ozýváte. Ale byl byste tak hodný – nebo 
hodná – a prozradil mi, jak se jmenujete nebo co vás trápí?“

Čekala. Telefon ohluchl.
„Jedna z tvých oveček?“ zajímala se Rhonda a usrkla ze 

čtvrtlitrového hrnku bylinkový čaj.
Mary zavěsila. „Jak jsi to poznala?“
Rhonda kývla hlavou přes rameno. „Tenhle scénář jsem 

měla možnost sledovat už nesčetněkrát. Je pokaždé stejný. 
Nedostala  ses  dál  než  za  úvodní  formality.  A  pak  ses 
najednou přikrčila nad telefonem.“

„No, já –“
„Dneska  mi  volala  policie.  Nemůžou  podniknout  nic 

kromě  toho,  že  každému  telefonnímu  automatu  ve  městě 
přidělí  zvláštní charakteristiku,  ale víc nejsou momentálně 
ochotni udělat.“

„Už jsem ti přece říkala, že se necítím ohrožená.“
„Ale nemůžeš vědět, že nejsi.“
„Rhondo, už se to táhne devět měsíců, je to tak? Kdyby 

mi  ten  člověk chtěl  ublížit,  dávno by to  udělal.  A já  mu 
vážně chci pomoct –“

„To je další věc, která mi leží na srdci. Ty ho očividně 
chráníš. Bereš to moc osobně.“

„Neberu. Lidi sem volají z určitého důvodu a já vím, že 
jim dokážu pomoct.“

29 395



„Mary, přestaň. Kdyby ses slyšela…“ Rhonda si přitáhla 
židli,  posadila  se a  ztišila  hlas.  „Říká se mi  to  těžko,  ale 
mám pocit, že si potřebuješ odpočinout.“

Mary se naježila. „Od čeho?“
„Trávíš tady víc času, než je zdrávo.“
„Mám stejnou pracovní dobu jako všichni ostatní.“
„Ale  zdržuješ  se  tu  i  po  směně  a  věčně  za  někoho 

zaskakuješ.  Jsi  v  tom  až  po  uši.  Vím,  že  zrovna  teď 
zastupuješ  za  Billa,  ale  jen  co  přijde,  chci,  abys  odešla. 
A pár týdnů tě tady nechci vidět. Potřebuješ získat nadhled. 
Tahle práce je těžká a vyčerpávající a problémy, které s ní 
souvisí, si nesmíš tolik brát k srdci.“

„Teď ne, Rhondo. Prosím, teď ne. Teď tu práci potřebuju 
víc než kdykoli předtím.“

Rhonda  jemně  stiskla  Maryinu  studenou,  chvějící  se 
ruku.  „Tohle  není  vhodné místo  k  řešení  svých osobních 
těžkostí, a ty to víš. Jsi jedna z nejlepších dobrovolnic, které 
mám,  a chci,  aby ses vrátila.  Ale až za nějaký čas,  až si 
trochu pročistíš hlavu.“

„Možná mi už tolik času nezbývá,“ zašeptala Mary sama 
pro sebe.

„Co?“
Mary  zavrtěla  hlavou  a  přinutila  se  k  úsměvu.  „Nic. 

Samozřejmě máš pravdu. Jakmile se ukáže Bill, odejdu.“

Bill dorazil zhruba za hodinu, a dvě minuty nato už Mary 
vycházela  z  budovy.  Po  příjezdu  domů  zabouchla  dveře, 
opřela se zády o masivní dřevěné panely a zaposlouchala se 
do ticha. Dusilo ji jako silná deka nasáklá vodou.

Zatoužila  po návratu do kanceláří  krizové horké linky. 
Potřebuje  slyšet  tlumené  hlasy  ostatních  dobrovolníků. 
Vyzvánění telefonů. Bzučení zářivek u stropu…

Protože když nebude mít žádné rozptýlení, ze všech stran 
se  na  ni  začnou  valit  děsivé  výjevy.  Nemocniční  lůžka. 
Jehly. Sáček s nitrožilní výživou a léky zavěšený na stojanu. 
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Neubrání se ani tomu nejhoršímu přízraku. Až jí vypadají 
vlasy, zpopelaví pokožka a oči zapadnou hluboko do lebky. 
Až si nebude ani trochu podobná. Až už nebude sama sebou.

Moc dobře si pamatuje, jaké to je, přestat být člověkem. 
Poté,  co  jí  doktoři  nasadili  chemoterapii,  se  velmi  rychle 
zařadila do křehké podtřídy těžce nemocných a umírajících 
a stala se z ní pouhá žalostná, strašidelná připomínka lidské 
smrtelnosti, symbol konečné zastávky na trati života.

Vrhla  se  přes  obývací  pokoj,  prohnala  se  kuchyní 
a otevřela  posuvné dveře.  Když  vyběhla  do noci,  v hrůze 
lapala po dechu, ale mrazivý vzduch přinutil její plíce snížit 
frekvenci.

Vždyť nevíš, jestli se něco podělalo. Nevíš, o co jde…
Ty dvě věty si opakovala jako mantru ve snaze uvěznit 

šířící se paniku v pevné pavučině autosugesce.
Zamířila k bazénu, přesněji k akrylové nádrži, která není 

o  moc  větší  než  prostornější  vířivka.  Voda,  zhoustlá 
a zlenivělá chladem, vypadala v měsíčním světle jako černý 
olej.  Posadila  se  na  zem,  zula  si  boty,  stáhla  ponožky 
a spustila nohy do ledové hloubky. Nevytáhla je, ani když jí 
prokřehly  a  ztuhly,  a  litovala,  že  nemá odvahu skočit  do 
bazénu a plavat dolů k mřížce na dně. Kdyby se jí držela 
dost dlouho, možná by se jí podařilo znecitlivět úplně celá.

Zavzpomínala na svou matku. Na to, jak Cissy Luceová 
zemřela ve své posteli v domě, kde Mary žila od narození 
a který obě nazývaly svým domovem.

Matčina  ložnice  se  jí  dodnes  vybavuje  zcela  zřetelně. 
Krajkové  záclony,  jimiž  se  dralo  světlo  a  na  předmětech 
vytvářelo vločkové vzory. Bledě žluté stěny a špinavě bílý 
koberec  ode  zdi  ke  zdi.  Matčina  zamilovaná  prošívaná 
přikrývka s drobnými červenými růžičkami na smetanovém 
pozadí.  Vůně  muškátového  oříšku  a  zázvoru  z  talířku  se 
sušenou aromatickou směsí. Krucifix nad zvlněným čelem 
postele a velká socha Panny Marie stojící na podlaze v rohu 
pokoje.
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Podle očekávání vzpomínky krutě bolely, a tak si Mary 
raději  představila  místnost  až  poté,  co  bylo  po  všem,  po 
nemoci i po umírání. Vybavila si, jak uklízela dům a posléze 
ho  prodala.  Než  se  odstěhovala,  chtěla,  aby  vypadal 
„normálně“,  byl  pohostinný  a  jako  ze  škatulky.  Matčiny 
katolické berličky uložila do bedny a sotva znatelný stín po 
kříži na zdi zakryla reprodukcí od Andrewa Wyetha.

Slzám se však neubránila.  Neúnavně se jí  řinuly z očí 
a pomalu kanuly do vody. Dívala se, jak dopadají na hladinu 
a pak mizí.

Když zvedla hlavu, zjistila, že není sama.
Vyskočila na nohy a ustoupila, ale vzápětí se zarazila a 

otřela si oči. Vždyť je to jenom kluk, pomyslela si. Puberťák. 
Tmavovlasý, bledý a strašně hubený. Doslova kost a kůže. 
A tak půvabný, že vůbec nevypadá jako člověk.

„Co tady děláš?“  zeptala  se  ho.  Téměř  necítila  strach. 
Copak se může bát tak andělského stvoření? „Kdo jsi?“

Potřásl hlavou.
„Zabloudil  jsi?“  To  jí  připadalo  jako  nejlogičtější 

vysvětlení.  A  musí  mu  být  zima.  Má na  sobě  jen  tričko 
s krátkým rukávem a džínsy. „Jak se jmenuješ?“

Zvedl ruku k hrdlu a pohnul jí dozadu a dopředu a přitom 
zavrtěl  hlavou.  Jako  by  byl  cizinec  a  byl  zhnusený 
jazykovou bariérou.

„Mluvíš anglicky?“
Přikývl  a  pak  začal  pohybovat  rukama.  Znaková  řeč. 

Používá znakovou řeč!
Mary si vzpomněla, jak učila své malé autistické pacienty 

upotřebit ruce jako prostředek komunikace.
Odezíráš ze rtů nebo slyšíš? naznačila mu.
Strnul,  jako  by  to  poslední,  co  čekal,  byl  někdo,  kdo 

ovládá dorozumívací nástroj, jenž používá on sám.
Slyším dobře, ale nemluvím.
Mary si ho dlouze měřila. „To tys mi pořád telefonoval.“
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Zaváhal. Pak pomalu přikývl.  Nechtěl jsem tě vyděsit. A  
ani jsem nevolal proto, abych tě naštval. Jen jsem… chtěl  
vědět,  že  tam  jsi.  Nedělal  jsem  to  z  nějakého  úchylného  
důvodu. Přísahám.

Zpříma se jí zadíval do očí.
„Věřím ti.“ Až na to, že k tomu nemá žádný důvod. Pro 

pracovníky horké linky platí zákaz kontaktu s volajícími.
Ale přece toho chudáka nevykopne ze svého pozemku.
„Nechceš se najíst?“
Zavrtěl hlavou.  Třeba bych tady s tebou mohl jen chvíli  

sedět. Zůstanu na druhé straně bazénu.
Jako by byl zvyklý, že ho každý zahání.
„Ne,“ řekla. Kývl a otočil se. „Chci říct… posaď se sem. 

Vedle mě.“
Přistoupil k ní pomalu a ostražitě. Možná čekal, že si to 

ještě  rozmyslí.  Když se posadila  a zase ponořila  nohy do 
bazénu, zul si prodřené tenisky, vyhrnul plandavé kalhoty a 
usadil se půldruhého metru od ní.

Bože, to je střízlík, pomyslela si.
Pomalu vsunul nohy do vody a usmál se.
Je studená, naznačil jí.
„Nechceš svetr?“
Zavrtěl  hlavou  a  zakroužil  nohama  ve  vodě.  „Jak  se 

jmenuješ?“
John Matthew.
Mary  se  usmála.  Napadlo  ji,  že  spolu  mají  něco 

společného. „Dva proroci z Nového zákona.“
Tak mě pojmenovaly jeptišky.
„Jeptišky?“
Dlouho mlčel, jako by zvažoval, co jí má říct.
„Tys  byl  v  sirotčinci?“  zjišťovala  mírným  tónem. 

Vzpomněla si, že ve městě jeden mají: útulek Panny Marie 
milosrdné.
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Narodil jsem se na záchodě na autobusovém nádraží. Do  
sirotčince mě odnesl zřízenec, který mě našel. A jeptišky mi  
vymyslely jméno.

V  duchu  se  zachvěla.  „A  kde  bydlíš  teď?  Někdo  tě 
adoptoval?“

Zavrtěl hlavou.
„Máš pěstouny?“ Prosím, ať má aspoň pěstouny. Milující 

náhradní  rodinu, která  mu dává lásku a jídlo.  Hodné lidi, 
kteří ho ujistí, že na něm záleží, i když ho rodiče opustili.

Když  neodpověděl,  zhodnotila  jeho  obnošený  oděv  a 
dospělý  výraz  ve  tváři.  Nevypadá  to,  že  by  se  na  něj 
vyloženě usmívalo štěstí.

Konečně zvedl ruce. Bydlím na Desáté ulici.
To znamená, že je buď tulák a žije v domě určeném k 

demolici, nebo v té či oné krysami zamořené díře. Nešlo jí 
do hlavy, jak dokáže udržet čistotu a prát si oblečení.

„Bydlíš poblíž krizového centra, viď? Jen tak ses mohl 
dovědět, že jsem v práci, i když jsem neměla směnu.“

Přikývl.  Mám byt přes ulici. Sleduju tě, jak přicházíš a  
odcházíš,  ale  není  to  šmírování.  Považuju  tě  za  svou  
kamarádku.  Když  jsem  zavolal  poprvé…  to  bylo  jen  z  
rozmaru nebo co.  Ty ses ohlásila… a mně se zalíbil  tvůj  
hlas.

Má překrásné ruce, pomyslela si. Jako dívka. Elegantní. 
Jemné.

„A dneska jsi mě sledoval až sem?“
Dělám to skoro každou noc. Mám kolo, a ty jezdíš hodně  

pomalu.  Napadlo mě, že když na tebe dohlídnu, budeš ve  
větším  bezpečí.  Odcházíš  pozdě  a  v  téhle  čtvrti  by  žena  
neměla být na ulici sama. I když sedí v autě.

Mary zavrtěla hlavou. Ten kluk je zvláštní. Vypadá jako 
dítě,  ale  mluví  jako dospělý.  Celkem vzato by ji  to mělo 
trochu vyděsit. Takové ucho a dohlíží  na ni. Myslí si, že je 
nějaký ochránce, ačkoli vypadá, že sám potřebuje zachránit.

Pověz mi, proč jsi před chvílí plakala.
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Měl pozorné a ostražité oči. Pohled muže v dětské tváři. 
Zvláštní…

„Protože mám možná málo času.“
„Mary? Přijmeš další návštěvu?“
Mary se ohlédla přes rameno. Její sousedka Bella přešla 

bezmála  hektarovou  louku  mezi  jejich  pozemky  a  teď 
stanula na kraji trávníku.

„Ahoj, Bello. To je John.“
Bella přistoupila ladným krokem k bazénu. Do velkého 

zemědělského stavení se přistěhovala asi před rokem. Obě 
ženy se brzy spřátelily, často se večer scházely a povídaly si 
dlouho do noci.  Bella  měří  metr  osmdesát  a husté kadeře 
hnědých  vlasů  jí  spadají  až  do  pasu.  Obličej  má  tak 
překrásný, že Mary trvalo několik měsíců, než si odvykla na 
ni okouzleně zírat, a se svou dokonalou postavou by klidně 
mohla dělat reklamu na dámské plavky.

Proto  bylo  celkem přirozené,  že  si  ji  John  prohlížel  s 
neskrývaným úžasem.

Mary letmo zauvažovala, jaké by to bylo, kdyby se jí při 
setkání s muži, i když jen dospívajícími, dostávalo takového 
přijetí. Sama má do krásy daleko a odjakživa patřila spíše k 
ženám,  které  nejsou  ani  vyloženě  ošklivé,  ani  vyloženě 
hezké. Ovšem to bylo ještě předtím, než se jí na vlasech a na 
pleti podepsala chemoterapie.

Bella  se  s  úsměvem  sklonila  a  podala  chlapci  ruku. 
„Ahoj.“

John zvedl paži a krátce nabízenou ruku stiskl, jako by si 
nebyl jistý, jestli je skutečná. Mary z ní často mívá podobný 
pocit. Bella má v sobě něco… zkrátka něco nadpozemského. 
Vyzařuje  z  ní  zvláštní  síla  a  je  nesrovnatelně  energičtější 
a živější  než  ostatní  lidé,  se  kterými  se  Mary  setkává. 
Zkrátka a dobře je nádherná.

Rozhodně se ale nechová jako  femme fatale.  Je tichá a 
přirozená, žije sama a podle všeho se živí jako spisovatelka. 
Mary si nevzpomíná, že by ji někdy zahlédla ve dne, a ani 
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nikdo  nikdy  neviděl,  jak  vchází  do  statku  anebo  z  něho 
vychází ven.

John  se  otočil  k  Mary a  zagestikuloval:  Chceš,  abych 
odešel?

Pak,  jako  by  tušil,  co  odpoví,  vytáhl  nohy  z  vody. 
Položila mu ruku na rameno a přitom se snažila nevnímat 
vyhublou kost pod tenkou látkou jeho trička. „Ne, zůstaň.“

Bella  osvobodila  nohy  od  běžecké  obuvi  a  ponožek  a 
zatřepala prsty nad hladinou vody. „Jasně, Johne. Zůstaň s 
námi.“
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Kapitola čtvrtá

hage  uviděl  první  slibný  objekt  dnešní  noci: 
plavovlasou lidskou ženu, očividně naladěnou na sex a 

připravenou na všechno. A stejně jako ostatní ženy v baru k 
němu  vysílala  výmluvné  signály.  Pohazovala  zadkem  a 
čechrala si natupírované vlasy.

R

„Našel jsi něco, co by stálo za hřích?“ poznamenal jízlivě 
Vishous.

Rhage přikývl  a  naznačil  blondýně,  aby za ním přišla. 
Poslechla okamžitě. Právě to se mu na lidských ženách líbí.

Zrovna když zálibně hodnotil vlnění jejích boků, objevilo 
se mu v zorném poli  další  vnadné ženské tělo.  Vzhlédl  a 
přinutil se, aby neprotočil panenky znechucením.

Caith,  černovlasá  krasavice  s  tmavýma  očima,  je 
příslušnice jejich rasy. Až na to, že neúnavně pronásleduje 
členy Bratrstva, věčně se kolem nich točí a vnucuje se jim. 
Rhage je přesvědčený, že je loví jako trofeje, kterými se pak 
chlubí. A to mu ukrutně leze na nervy.

Už  dávno  slavnostně  přísahal,  že  se  jí  nedotkne,  ani 
kdyby to byla jediná ženská na světě.

„Ahoj,  Vishousi,“  pozdravila  hlubokým,  svůdným 
hlasem.

„Brejvečír, Caith.“ V se napil vodky. „Co máš na srdci?“
„Přišla jsem se optat, jak vám dupou králíci.“
Rhage  se  naklonil  kolem  Caithiných  boků.  Blondýnu 

bohudíky  konkurence  neodradila.  Cílevědomě  si 
vykračovala k jejich stolu.

„Ty mě ani nepozdravíš, Rhagi?“ dotírala Caith.
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„Leda bys uhnula stranou. Máš moc tlustý sklo.“
Caith se zasmála. „Další z tvý tisícihlavý stáje? Ta má ale 

štěstí.“
„O tom se ti jen může zdát, Caith.“
„Svatá  pravda.“  Hladově  přejížděla  očima  po  jeho 

postavě.  „Co kdybyste  se dali  do kupy s Vishousem a se 
mnou?“

Když ho chtěla pohladit po vlasech, popadl ji za zápěstí. 
„Ať tě to ani nenapadne.“

„Jak to, že obděláváš tolik lidských holek a mě odmítáš?“
„Prostě nemám zájem.“
Sklonila  se  k  jeho uchu.  „Někdy bys  to  se  mnou  měl 

zkusit.“
S trhnutím před ní uhnul a sevřel jí ruku ještě pevněji.
„Jen přitlač, Rhagi, dej do toho víc síly. Mám ráda, když 

to bolí.“ Okamžitě ji pustil. S úsměvem si promnula zápěstí. 
„Tak co, Vishousi, máš něco v plánu?“

„Zrovna jsme dorazili. Ale možná si na tebe udělám čas 
pozdějc.“

„Víš, kde mě najdeš.“
Když  se  odvinila,  Rhage  vrhl  pohled  na  bratra. 

„Nechápu, jak ji můžeš vystát.“
Vishous  sledoval  přimhouřeným  očima,  jak  Caith 

odchází,  a  pak  do  sebe  obrátil  zbytek  vodky.  „Není  tak 
špatná.“

Vzápětí před Rhagem stanula blondýna a zaujala efektní 
pózu. Položil jí ruce na boky a přitáhl si ji blíž, takže mu 
obkročmo dosedla na stehna.

„Ahoj,“ zavrněla a malinko se odtáhla, aby si ho mohla 
nejprve  pořádně  prohlédnout.  Zhodnotila  jeho  oblečení  i 
masivní  rolexky  vykukující  z  rukávu  dlouhého  pláště. 
Vypočítavost,  která jí přitom čišela z pohledu, byla stejně 
chladná jako jeho srdce.

Kdyby se na to mohl vykašlat, udělal by to z fleku. Už 
toho  má  plné  zuby.  Jenomže  jeho  tělo  doslova  volá  po 
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uvolnění. Cítil, jak v něm narůstá energie a nechtěná touha, 
která  mu  pokaždé  odkrojí  z  vyhořelého  srdce  další 
zuhelnatělý kousek.

„Jak se jmenuješ?“ zeptal se.
„Tiffany.“
„Těší mě, Tiffany,“ zalhal.

Necelých patnáct kilometrů odtud, u zahradního bazénu za 
domem, se Mary, Bella a John překvapivě dobře bavili.

Mary se hlasitě rozesmála a zadívala  se na Johna. „To 
nemyslíš vážně.“

Na mou duši. Běhal jsem od jednoho kina ke druhému.
„Co říkal?“ zeptala se Bella s úsměvem.
„Že v den premiéry viděl Matrix čtyřikrát.“
Bella se zasmála.  „Johne, nerada to říkám, ale  to je to 

nejbláznivější, co jsem v životě slyšela.“
Rozzářil se a malinko zčervenal.
„Pán prstenů tě sebral stejně?“ vyzvídala.
Zavrtěl  hlavou,  párkrát  zamával  rukama  a  upřel 

vyčkávavý pohled na Mary.
„Svěřil se, že má rád bojová umění. Ne elfy.“
„Ani  se  nedivím.  Chlupatá  hobiti  chodidla,  skřeti, 

Mordor. To taky není nic pro mě.“
Zvedl  se  vítr  a  zahnal  do  bazénu pár  spadaných  listů. 

John se pro jeden sklonil a sebral ho z hladiny.
„Co to máš na zápěstí?“ zeptala se Mary.
John k ní natáhl paži, aby si mohla prohlédnout kožený 

náramek.  Byly  na  něm  pravidelně  uspořádané  symboly, 
mezi nimi jakýsi kříž a čínské znaky.

„Je moc hezký.“
Vyrobil jsem ho sám.
„Můžu se taky podívat?“ otázala se Bella a naklonila se 

blíž.  Úsměv  z  tváře  jí  zmizel.  Zúžila  oči  a  upřela  je  na 
Johna. „Kde jsi k němu přišel?“

„Prý si ho vyrobil.“
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„Odkud jsi říkal, že jsi?“
John stáhl ruku, očividně znepokojený Belliným náhlým 

zájmem.
„Bydlí v Caldwellu,“ řekla Mary. „Narodil se tady.“
„Kde má rodiče?“
Mary  se  otočila  k  přítelkyni,  překvapená,  proč  je  tak 

zvědavá. „Žádné nemá.“
„Žádné?“
„Prozradil mi, že nějakou dobu pobyl v sirotčinci a pak 

se o něj starali pěstouni. Je to tak, Johne?“
John přikývl.  Ruku s náramkem si přitiskl  na břicho a 

zakryl  ji  předloktím  druhé  paže,  jako  by  chtěl  náramek 
bránit.

Ale Bella se nedala. „Ty znaky… Víš, co znamenají?“
Chlapec  zavrtěl  hlavou,  pak  sebou  trhl  a  promnul  si 

spánky. Po chvíli zdráhavě provedl několik gest.
„Říká, že nemají žádný význam,“ tlumočila Mary. „Jen 

se mu o nich zdálo a líbilo se mu, jak vypadají. A přestaň se 
ho vyptávat, prosím.“

Bella  se  omluvně  usmála.  „Promiň.  Já…  No, 
neuvědomila jsem si… Zkrátka se omlouvám.“

Mary se zadívala na Johna a ve snaze uvolnit napětí se ho 
zeptala: „Které filmy se ti ještě líbí?“

Bella  se  zvedla  a  naboso  vklouzla  do  běžeckých  bot. 
„Omluvíte mě na okamžik? Hned se vrátím.“

Než mohla Mary něco říct, rozběhla se přes louku. Když 
byla z doslechu, John vzhlédl k Mary. Pořád sebou škubal.

Už bych měl jít.
„Bolí tě hlava?“
Přitiskl si mezi oči klouby rukou. Mám pocit, jako bych 

hrozně rychle snědl zmrzlinu.
„Kdy jsi večeřel?“
Pokrčil rameny. Nevím.
Chudák. Nejspíš trpí hypoglykemií,  napadlo Mary. „Co 

kdybychom šli dovnitř? Připravím něco k jídlu. Naposledy 
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jsem  jedla  zhruba  před  osmi  hodinami,  v  poledne,  a  ve 
spěchu jsem zhltla jen kousek pizzy.“

Hrdě se napřímil a energicky zavrtěl hlavou. Já nemám 
hlad.

„Tak mi budeš dělat při jídle společnost. Platí?“ Třeba ho 
přece jen přesvědčí, aby do sebe dostal aspoň pár soust.

John se zvedl a natáhl ruku, jako by jí chtěl pomoci vstát. 
Uchopila jeho drobnou dlaň, ale přenesla na ni jen část své 
váhy,  aby  měl  dojem,  že  jeho  zdvořilé  gesto  nevyznělo 
naprázdno.  Posbírali  boty  a  společně  vykročili  k  zadním 
dveřím.  Jejich  bosé  nohy  zanechaly  na  chladných 
dlaždičkách kolem bazénu vlhké otisky.

Bella vtrhla do kuchyně a zůstala stát. Když odcházela od 
bazénu,  neměla  tušení,  co  podnikne.  Jen  věděla,  že  něco 
udělat musí.

John jí nasadil brouka do hlavy.
Udivilo  ji,  že  nepoznala  okamžitě,  co  je  zač.  Do jisté 

míry ji  omlouvá,  že ještě  neprošel  proměnou.  A koho by 
napadlo, že za Maryiným domem natrefí na upíra?

Málem se rozesmála.  Sama je  u  ní  pečená  vařená,  tak 
proč by se tam nemohl objevit i jiný příslušník jejího druhu?

Založila  ruce  v  bok a  sklopila  pohled  na  podlahu.  Co 
bude dělat?  Když zapátrala  v Johnové vědomí,  neobjevila 
žádné  informace  o  jeho  rase,  o  jeho  blízkých  ani  jeho 
zvycích. Ten kluk nemá o ničem páru, netuší, kdo je ani v 
co  se  promění.  A  opravdu  nemá  ponětí,  co  ty  znaky  na 
náramku znamenají.

Na  rozdíl  od  ní.  Ve  starobylém  jazyce  se  čtou 
TEHRROR. To je jméno válečníka.

Za prvé, jak je možné, že se objevil ve světě lidí? A kolik 
času mu zbývá do proměny? Vypadá, že mu je jednadvacet 
dvaadvacet let,  a to znamená, že má před sebou ještě dva 
nebo tři roky. Ale pokud se v odhadu jeho věku plete a John 
je  starší,  hrozí  mu  bezprostřední  nebezpečí.  Jestli  nebude 
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mít během své proměny nablízku ženu své rasy, od které se 
bude moct poprvé nakrmit, zemře.

Nejdřív ze všeho ji napadlo,  že zavolá svému bratrovi. 
Rehvenge si vždycky ví rady. Potíž je v tom, že jakmile se 
do něčeho zaplete,  ujme se veškeré iniciativy.  Nemluvě o 
tom, že každému nahání strach.

Pak  si  vzpomněla  na  Haverse.  Mohla  by  požádat  o 
pomoc Haverse. Je lékař a jistě by poznal, kolik času zbývá 
chlapci do proměny. Třeba by si Johna nechal v nemocnici, 
dokud by jeho budoucnost nebyla jasnější.

S  tím  rozdílem,  že  ten  chlapec  není  nemocný.  Před 
proměnou je každý jedinec tělesně zesláblý, ale ona z Johna 
žádnou chorobu necítila. A Havers má kliniku, ne penzion.

A vůbec, co to jméno? Jméno válečníka –
To je ono!
Vyšla  z  kuchyně  a  zamířila  do  obývacího  pokoje  pro 

adresář, který nechává na stole.  Úplně vzadu, na poslední 
stránce  má  zapsané  telefonní  číslo,  které  koluje  mezi 
řadovými  upíry  již  několik  let.  Říká  se,  že  je  to  přímé 
spojení na Bratrstvo černé dýky,  na válečníky a ochránce 
rasy.

Určitě je bude zajímat, že po světě chodí mladík, který 
nosí  na  náramku  jméno  jednoho  z  nich  a  nemá  žádný 
kontakt s příslušníky svého druhu. Možná si Johna vezmou 
k sobě.

Když  zvedla  telefon,  všimla  si,  že  se  jí  potí  dlaně. 
Čekala,  že  se  ve  sluchátku  ozve  buď  „volané  číslo 
neexistuje“, nebo se ohlásí někdo, kdo ji obratem odkáže do 
patřičných mezí. Ale místo toho uslyšela elektronický hlas, 
který zopakoval, jaké číslo navolila, a pak zaznělo pípnutí.

„Já… Jmenuju se Bella a sháním Bratrstvo. Potřebuju… 
pomoc.“  Nadiktovala  záznamníku  své  číslo  a  zavěsila. 
Usoudila, že zatím nemá smysl cokoli vysvětlovat. Kdyby to 
byl  přece  jen  omyl,  nerada  by  zanechala  podrobné 
informace v hlasové schránce nějakého člověka.
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Zadívala se oknem přes louku na Maryin dům se zářícími 
okny.  Netušila,  jak  dlouho  potrvá,  než  se  jí  někdo  ozve, 
pokud vůbec. Nejspíš by se měla vrátit  a zjistit,  kde John 
bydlí. A odkud zná Mary.

Panebože, Mary. Ta strašlivá choroba je zpátky. Bella to 
vycítila  a zvažovala,  jak se postavit  k tomu,  co ví,  už ve 
chvíli,  kdy  se  jí  Mary  zmínila,  že  jde  na  pravidelnou 
čtvrtletní prohlídku. To už je pár dní a dnes večer se jí chtěla 
zeptat,  jak  to  dopadlo.  Třeba  by  jí  mohla  nějak  pomoct. 
Aspoň trochu…

Vydala  se  ke  dvojitým  dveřím,  kterými  se  vychází 
rovnou na louku. Pokusí se zjistit o Johnovi něco víc a –

Zazvonil telefon.
Tak brzy? To snad není možné.
Natáhla se přes pracovní pult a zvedla přístroj v kuchyni. 

„Prosím?“
„To  je  Bella?“  Mužský  hlas  byl  hluboký,  energický. 

„Ano.“
„Volala jste nám.“
Páni! Tak ono to funguje…
Odkašlala si. Jako každý civilista ví o Bratrstvu všechno: 

jméno každého z členů, jaká ho provází pověst, vítězství a 
mýty. Ale nikdy se s žádným nesetkala. A bylo těžké uvěřit, 
že mluví s válečníkem, zatímco stojí v kuchyni a…

Mluv laskavě k věci, poručila si.
„Hm…  Mám  tu  takový  problém.“  Vylíčila,  co  ví  o 

Johnovi.
Na druhém konci linky se na okamžik rozhostilo ticho. 

„Zítra večer ho přivedeš k nám.“ To je nadělení. A jak to má 
asi zařídit?

„On je němý. Slyší, ale potřebuje tlumočnici.“
„Tak ji vezmi s sebou.“
Byla  zvědavá,  jak  se  bude  Mary  tvářit  na  to,  že  má 

nahlédnout do světa upírů.  „Ta žena,  která  umí znakovou 
řeč, je člověk.“
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„Vymažeme jí vzpomínky.“
„Jak se k vám dostanu?“
„Pošleme pro vás auto. V devět večer.“
„Bydlím –“
„Víme, kde bydlíš.“
Když telefon oněměl, malinko se zachvěla.
Fajn.  Takže  teď  zbývá  přemluvit  Johna  a  Mary  ke 

schůzce s Bratrstvem.
Když vešla do Maryina domku, zamířila do kuchyně, kde 

se svítilo.  John seděl u kuchyňského stolu a Mary jedla z 
misky polévku.  Oba zvedli  hlavu.  Nasadila  pokud možno 
lhostejný výraz a posadila se k nim na volnou židli. Chvilku 
počkala a pak vyložila karty.

„Johne, znám pár lidí, kteří se věnují bojovému umění.“ 
Což  není  úplná  lež.  Slyšela,  že  bratři  ovládají  všemožné 
druhy sebeobrany. „Napadlo mě, jestli by ses s nimi nechtěl 
seznámit.“

John naklonil hlavu ke straně a s pohledem upřeným na 
Mary zašermoval rukama.

„Chce vědět proč. Kvůli výcviku?“
„Snad.“
John vykouzlil pár dalších znaků.
Mary  si  otřela  ústa.  „Prý  si  nemůže  dovolit  platit  za 

lekce. A že je moc malý.“
„A kdyby to bylo zadarmo?“ Bože, co to plácá? Slibuje 

něco, co nemůže splnit. Kdoví, jak s ním Bratrstvo naloží. 
„Poslyš,  Mary,  odvedu ho někam, kde by se s nimi mohl 
setkat…  Pověz  mu,  že  se  tam  scházejí  mistři  bojového 
umění. Může si s nimi promluvit. Poznat je. Třeba by –“

John  zatahal  Mary  za  rukáv,  něco  naznačil  a  pak  se 
zadíval na Bellu.

„Chce, abych ti připomněla, že slyší dobře.“
Bella se začervenala. „Promiň, Johne.“
Přikývl na znamení, že omluvu přijímá.
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„Můžeš se s nimi seznámit třeba hned zítra,“ pokračovala 
nenuceně. „Nemáš co ztratit.“

John pokrčil rameny a ladně pohnul rukama.
Mary se usmála. „Říká, že je pro.“
„A ty budeš muset jet s námi. Jako jeho tlumočnice.“
Mary  to  zřejmě  zaskočilo,  ale  pak  vrhla  pohled  na 

mladíka.
„V kolik hodin?“
„V devět,“ odpověděla Bella.
„Je mi líto. To budu v práci.“
„Večer. V devět večer.“
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Kapitola pátá

utch  vešel  do  baru  s  pocitem,  že  mu  vypovědělo 
poslušnost  několik  důležitých  vnitřních  tělesných 

orgánů.  Marissa  ho  nechtěla  vidět,  a  i  když  ho  to 
nepřekvapilo, zatraceně to bolí.

B
Tudíž je na řadě terapie skotskou. Když se protáhl kolem 

zlitého vyhazovače, skupinky štětek a několika chlapů, kteří 
se přetlačovali v „páce“, usadil se u jejich obvyklého stolu. 
Rhage  stál  v  nedalekém  koutě  u  zdi  s  jakousi  brunetou. 
Vishouse  nikde  neviděl,  ale  před  jednou  z  židlí  stála 
sklenice  s  upírovou  oblíbenou  vodkou  Grey  Goose  a 
zlomené koktejlové míchatko.

Když se V vrátil ze zadní části baru, měl v sobě Butch 
dva panáky, které mu ale ani trochu nepomohly.  Upír měl 
košili  vytaženou z kalhot a zmačkaný podolek a ve vleku 
černovlasou ženu. Když uviděl Butche, odehnal ji.

„Ahoj, poldo,“ pozdravil ho a uvelebil se na židli.
Butch naklonil skleničku. „Máš se?“
„Jak –“
„Ani ťuk.“
„Do háje, kámo. To mě vážně mrzí.“
„Mě taky.“
Zazvonil Vishousův telefon. Upír odklopil kryt, pronesl 

dvě slova, zasunul mobil do kapsy a sáhl pro kabát.
„To byl Wrath. Za půl hodiny máme být doma.“
Butche  napadlo,  že  tu  zůstane  a  bude pít  sám.  Což je 

hodně  špatnej nápad. „Chcete se vypařit, nebo pojedete se 
mnou?“
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„Svezeme se s tebou. Máme dost času.“
Butch mu poslal přes stůl klíče od escalade. „Dojdi pro 

auto, já odvleču Hollywooda.“
Vstal a zamířil do tmavého kouta. Ženino tělo obestíral 

Rhageův plášť. Kdoví, jak daleko to pod ním došlo…
„Rhagi,  musíme zatroubit  k ústupu.“ Upír zvedl  hlavu. 

Rty měl sevřené do úzké linky, oči hněvivě přimhouřené.
Butch  zvedl  ruce  v  obranném gestu.  „Nevyrušuju  tě  z 

pouhýho plezíru, kámo. Žádá si nás mateřská loď.“
Rhage zaklel a odlepil se od brunety. Oděv měla mírně 

neupravený  a  těžce  oddychovala.  Do finální  fáze  naštěstí 
nedospěli,  protože  Hollywood  měl  kožené  kalhoty  řádně 
pozapínané a na svém místě.

Když ustoupil stranou, žena po něm chňapla, jako by si 
uvědomila, že nejžhavější zážitek života se jí nevratně ztrácí 
v  nedohlednu.  Rhage  pomalu  pohnul  rukou  před  jejím 
obličejem.  Vzápětí  bruneta  strnula  a  chvíli  se  zmateně 
prohlížela,  patrně  ve  snaze  přijít  na  to,  co  ji  tak  silně 
vzrušilo.

Rhage se zamračil a otočil se, ale když vyšli s Butchem 
do mrazivé noci, smutně vrtěl hlavou.

„Hele, poldo, omlouvám se, jestli jsem se na tebe trochu 
víc zaškaredil. Ale znáš to… měl jsem napilno.“

Butch ho poplácal po rameni. „V pohodě.“
„A jak sis –“
„Bez komentáře.“
„Sakra, Butchi. To je k vzteku.“
Nasedli  k  Vishousovi  do  SUV  a  po  silnici  číslo  22 

zamířili na sever, do otevřené krajiny. Uháněli jako s větrem 
o závod a za zvuku dunivého hitu  Thug Matrimony Tricka 
Daddyho Dollarse, když Vishous dupl na brzdy. Na mýtině 
vzdálené  přibližně  sto  metrů  od  silnice  viselo  něco  na 
stromě.
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Ne…  Někdo  něco  nebo  spíše  někoho  právě  věšel  na 
strom.  Před  obecenstvem  sestávajícím  výhradně  z 
plavovlasých, urostlých maníků v černém.

„Bezduší,“ procedil Vishous skrz zuby a vjel na krajnici.
Než zastavili, Rhage se vyřítil z auta a plnou rychlostí se 

rozběhl ke skupince.
Vishous  se  ohlédl  na  Butche.  „Možná  bys  radši  měl 

zůstat –“
„Trhni si, V.“
„Máš u sebe moji pistoli?“
„Ne. Pěsti stačí,“ zavrčel Butch a vylovil  zpod sedadla 

glock.  Uvolnil  pojistku  poloautomatické  pistole  a  spolu  s 
Vishousem vystoupil z SUV.

Butch zatím viděl jen dva bezduché, a dlužno říct, že ho 
vyděsili. Vypadají jako normální chlapi, pohybují se a mluví 
jako normální chlapi, ale nejsou živí. Stačí jeden pohled do 
očí a je jasné, že tihle zabijáci jsou jen prázdné schránky, 
doslova bez duše. Mimo to odporně páchnou.

Ovšem jemu kojenecký zásyp smrdí odjakživa.
Jak Rhage pádil po louce a nebezpečně se blížil, bezduší  

na  pasece  zaujali  bojové  pozice  a  začali  tahat  z  černých 
bund  pistole  a  dlouhé  nože.  Vrhl  se  na  ně  v  bezmála 
sebevražedném útoku, jen holýma rukama, aniž se obtěžoval 
tasit jakoukoli zbraň.

Nejspíš mu definitivně hráblo, blesklo Butchovi hlavou. 
Vždyť přinejmenším jeden z těch vybledlých přízraků drží 
pistoli!

Butch namířil glock na hlouček a sledoval vývoj situace, 
ale  zjistil,  že  by  vzhledem  k  nastalému  hemžení  mohl 
snadno minout cíl. Vtom si uvědomil, že ani není nutné, aby 
si hrál na záložního střelce.

Rhage, obdařený silou a reflexy šelmy, si s  bezduchými 
snadno poradil sám. Uchýlil se k jakémusi hybridnímu stylu 
s  prvky  několika  druhů  bojového  umění  a  uštědřoval 
protivníkům prudké kopance do hlav a rány pěstí do trupů, 
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dlouhý plášť rozevlátý a zvířený jako šaty při quickstepu, 
tvář  zkřivenou  nenávistnou  grimasou.  Vražednými, 
cílevědomě  a  přesně  zasazovanými  údery  kosil  bezduché 
hlava nehlava.

Vpravo  někdo  zaječel.  Butch  se  bleskurychle  otočil. 
Vishous  srazil  na  zem  bezduchého,  který  se  pokusil  vzít 
nohy  na  ramena,  a  teď  mu  seděl  obkročmo  na  břiše  a 
zpracovával ho ráznými výpady.

Butch  s  klidným  svědomím  přenechal  konfrontaci 
upírům a  vydal  se  ke  stromu.  Na  silné  větvi  viselo  tělo 
dalšího  bezduchého,  ztýraného  a  rozřezaného  na 
cimprcampr.

Povolil  provaz  a  spustil  mrtvolu  dolů.  Ohlédl  se  přes 
rameno, protože hekání, výkřiky a další zvuky provázející 
rvačku náhle zesílily. Do boje se zapojili další tři bělovlasí 
chlapíci, on však o své přátele obavy neměl.

Klekl  si  na  zem  vedle  mrtvého  zabijáka  a  začal  mu 
prohledávat kapsy. Ale v okamžiku, kdy se zmocnil náprsní 
tašky, třeskla rána z pistole. Rhage dopadl zády na zem jako 
podťatý.

Butch neváhal ani vteřinu. Zaujal náležitou pozici a vzal 
si na mušku  bezduchého, který se chystal vpálit do Rhage 
další dávku. Ale glock se ke slovu nedostal ani tentokrát. Z 
ničeho nic  proťal  tmu  oslňující  bělostný  záblesk,  jako by 
explodovala  menší  atomová  bomba.  Na  mýtině  i  v  jejím 
nejbližším okolí ozářeném světlem jako by se noc změnila v 
den.

Ve slábnoucí záři Butch postřehl, jak k němu někdo běží. 
Když poznal Vishouse, sklonil pistoli.

„Poldo! Zdrhej k autu! Fofrem!“ Upír běžel jako o život, 
aniž se ohlížel napravo nebo nalevo.

„A co Rhage –“
Zbytek věty Butch nedořekl. V ho nevybíravě popadl za 

paži  a  napůl  ho  vlekl  a  napůl  popoháněl,  dokud  se  oba 
neocitli ve voze a nezabouchli za sebou dveře.
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Butch se nakvašeně otočil k bratrovi. „Přece tam Rhage 
nenecháme!“

Nocí zazněl ohlušující řev. Butch zvolna otočil hlavu.
Na mýtině spatřil jakéhosi tvora. Měřil dobře dva a půl 

metru,  stavbou  těla  připomínal  draka,  zuby  měl  jako 
tyranosaurus  a  přední  tlapy opatřené  impozantními  drápy. 
Mohutné tělo i ocas, pokryté měňavými fialovými a jasně 
zelenými šupinami, mu pableskovaly v měsíčním světle jako 
skvostný brokát.

„Co  to  kurva  je?“  vydechl  Butch  a  ujistil  se,  že  jsou 
zamčené dveře.

„Rhage v zatraceně mizerný náladě.“
Netvor znovu zařval a vrhl se na  bezduché,  jako by to 

byli  hadroví panáci.  A potom je…  Panebože.  Ze zabijáků 
podle všeho nic nezbyde. Dokonce ani kosti.

Butch cítil, jak se mu v návalu paniky zrychlil tep.
Nejasně  zaslechl  cvaknutí  zapalovače  a  otočil  hlavu  k 

sousednímu  sedadlu.  Vishousův  obličej  ozářilo  nažloutlé 
světlo,  jak  si  rozechvělýma  rukama  zapaloval  ručně 
ubalenou  cigaretu.  Když  vydechl,  vzduch  prosytila  vůně 
tureckého tabáku.

„Odkdy je…“ Butch se znovu zadíval na tvora řádícího 
na mýtině. A veškeré myšlenky se mu vykouřily z hlavy.

„Rhage naštval Stvořitelku, a ta ho proklela. Uvalila na 
něj dvě stě let pekla. Pokaždé, když se hodně vytočí, změní 
se v tuhle obludu. Spouštěčem může být bolest, vztek nebo i 
fyzické neuspokojení, jestli mi rozumíš…“

Butch  povytáhl  obočí.  Při  představě,  že  se  ještě  před 
chvílí montoval mezi Rhage a tu ženskou, ho zamrazilo v 
zádech. Takovou pitomost už v životě neudělá.

Masakr  utěšeně  pokračoval.  Butch  postupně  získával 
dojem, že v televizi sleduje sci-fi film a přitom má vypnutý 
zvuk. Tahle forma násilí ale rozhodně není jeho šálek čaje. 
Během  těch  let,  kdy  se  zabýval  vyšetřováním  vražd,  se 
nachomýtl  ke  spoustě  mrtvol  a  na  některé  byl  skutečně 
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úděsný  pohled – jen  pro  obzvlášť  silné  žaludky  nebo 
bytostné cyniky. Vraždění však na vlastní oči nikdy neviděl, 
a šok, jaký zažívá teď, kupodivu oprostil zážitek od reality.

Díkybohu.
Přesto musel uznat, že netvor se pohybuje s jistou grácií. 

To,  jak  vyhodil  bezduchého  do  vzduchu  a  pak  ho  chytil 
do…

„Stává se to často“ zeptal se.
„Poměrně  často.  Proto  je  posedlý  sexem.  Drží  ho  na 

uzdě.  Něco  ti  povím.  Vyhýbej  se  té  potvoře  obloukem. 
Nepozná,  kdo  je  přítel  a  kdo  večeře.  Nezbývá  nám  než 
čekat,  až  se  Rhageovi  vrátí  jeho podoba,  a  pak  se  o  něj 
postarat.“

Na  střechu  escalade  s  žuchnutím  něco  dopadlo. 
Kristepane…  Hlava?  Ne,  jenom  bota.  Netvorovi  guma 
nejspíš nechutná.

„Jak postarat?“ zahučel.
„Jak by se ti líbilo, kdyby ti někdo zlámal všechny kosti 

v těle? Když to na něj přijde, prodělává obrovskou změnu, a 
když ta obluda zmizí, doslova ho to položí na lopatky.“

Co nevidět nezbyl na mýtině ani jeden bezduchý. Zvíře se 
s  ohlušujícím  řevem  otočilo,  jako  by  hledalo  další  zdroj 
obživy.  Když nespatřilo  žádné zabijáky,  upřelo pohled na 
escalade.

„Může se dostat dovnitř?“ zajímal se Butch.
„Kdyby o to vyloženě stál. Naštěstí už nemůže mít hlad.“
„Jasně.  A  co  když  mu  zbylo  ještě  trochu  místa  na 

pudink?“ ucedil Butch.
Netvor  pohodil  hlavou,  až se mu rozvlnila  černá hříva 

chlupů. Pak vydal další bojový pokřik a po dvou se rozběhl 
k  autu.  Dusot  mocných  nohou  rozechvívajících  zem 
připomínal dunění vzdáleného hromu.

Butch znovu zkontroloval zámek dveří. Napadlo ho, že si 
nebude hrát na hrdinu a pro jistotu zalehne na podlahu.
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Zvíře se zastavilo vedle SUV a spustilo přední nohy na 
zem.  Ocitlo  se  tak  blízko,  že  když  zafunělo,  zamlžilo  se 
okno na Butchově straně. A nebyla to pěkná podívaná. Bílé 
zúžené  oči.  Obrovské,  zlověstné  čelisti.  A  za  tesáky  v 
doširoka  rozevřené  tlamě  by  se  nemusela  stydět  ani 
Godzilla. Po hrudi mu stékala černá krev  bezduchých  jako 
surová ropa.

Bestie zvedla svalnatou přední nohu.
Ježíšikriste,  drápy má jako dýky, napadlo Butche. Kam 

se na něj hrabe výstroj Freddieho Kruegera?
Až na to, že tam někde uvnitř je Rhage.
Butch  položil  dlaň  na  okénko,  jako  by se  chtěl  bratra 

dotknout.
Zvíře sklonilo hlavu na stranu a zamrkalo bílýma očima. 

Prudce  vypustilo  dech z  plic  a  pak  se  jeho obrovité  tělo 
rozechvělo.  Z  hrdla  se  mu vydral  tenký pronikavý  skřek. 
Znovu se bíle  zablesklo… a v příštím okamžiku ležel  na 
zemi nahý Rhage.

Butch rozrazil dveře a padl na kolena vedle svého přítele.
Rhage  se  neovladatelně  třásl.  Pokožku  mu  pokrýval 

studený  pot,  víčka  měl  křečovitě  zavřená  a  namáhavě 
pohyboval  rty.  Černou  krev  měl  po  celém  obličeji,  ve 
vlasech i na prsou. Břicho děsivě nafouklé. V rameni, kam 
ho zasáhla střela, měl nevelký kulatý otvor.

Butch si strhl sako a přetáhl ho přes upíra. Sklonil se, aby 
zachytil polohlasně mumlaná slova. „Cos říkal?“

„Ranění? Ty… V…?“
„Kdepak. Jsme v pohodě.“
Rhage  se  trochu  uklidnil.  „Odvezte  mě…  domů… 

Prosím… domů…“
„Žádný strach. Postaráme se o tebe.“

O se hnal v podřepu přes mýtinu, co mu nohy stačily, pryč a 
co nejdál od těch jatek. Jeho náklaďák stojí u silnice, necelý 
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kilometr odtud. Odhadl, že by se k němu měl dostat za tři 
čtyři minuty, a zatím ho nic nepronásleduje.

Dal se na útěk ve chvíli, kdy prostranství ozářil oslepující 
záblesk,  poněvadž  věděl,  že  takovýhle  úkaz  nevěstí  nic 
dobrého.  Usoudil,  že  to  byl  buď  nervový  plyn,  nebo 
předzvěst pořádného výbuchu, ale pak uslyšel řev. Když se 
ohlédl  přes  rameno,  na  místě  se  zastavil.  Něco  efektivně 
likvidovalo jeho kolegy, kteří padali na zem jako mouchy.

Jakési záhadné stvoření. A jako by spadlo z nebe.
Nesledoval  výjev dlouho,  a  když  se zase dal  do běhu, 

znovu se přesvědčil, jestli nemá někoho v patách. Cesta za 
jeho zády byla prázdná, a před sebou konečně uviděl auto. 
Když k němu doběhl, skočil dovnitř, bez dlouhých průtahů 
nastartoval a šlápl na plyn.

Nejdřív ze všeho je třeba zmizet  z místa  činu.  Takový 
masakr  nepochybně přiláká pozornost buď díky rámusu a 
způsobu zabíjení, které ho provází, nebo pro to, co po něm v 
závěru zbyde. S ohledem na druhý důvod bude třeba provést 
následný průzkum.  Až se to  doví  pan  X,  vzteky vyletí  z 
kůže. Elitní eskadra pana O je rozmetaná na prach a shodou 
okolností  to  odnesli  i  ostatní  bezduší,  které  pozval  ke 
sledování disciplinárního potrestání pana E. Společnost má 
o šest vojáků méně, a to za pouhopouhých třicet minut.

A o té příšeře, která tu katastrofu způsobila, neví téměř 
nic. Zrovna vytahovali tělo pana E na větev, když u silnice 
zastavil černý Escalade ESV. Vystoupil z něho světlovlasý 
válečník,  a  sice  tak  obrovitý  a  rychlý,  že  to  nemohl  být 
nikdo jiný než člen Bratrstva.  Byl  s ním ještě jeden upír, 
rovněž neuvěřitelně nebezpečný, a člověk, i když bůhví, jak 
se ocitl ve společnosti bratrů.

Boj trval nanejvýš osm nebo devět minut. O se zaměřil 
na  blonďáka,  párkrát  ho  důkladně  praštil,  ovšem  bez 
valného účinku na upírovu sílu či výdrž. Souboj na pěsti byl 
v plném proudu, když jeden z bezduchých vystřelil z pistole. 
O  duchapřítomně  padl  na  zem  a  odkutálel  se  stranou, 
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protože chybělo málo a schytal to místo svého protivníka. 
Když zvedl hlavu, uviděl, jak se upír drží za rameno a padá 
na záda.

Vymrštil se a vrhl se na něj, aby si mohl připsat zásluhy 
za cenný skalp, ale když po něm skočil, k raněnému upírovi 
se pokoušel dostat i  bezduchý s pistolí. Ten idiot naneštěstí 
zakopl o nohu pana O, přičemž se oba poroučeli  na zem. 
Pak se po mýtině rozlilo světlo, a kde se vzal, tu se vzal, 
objevil  se  ten  přízrak.  Je  možné,  aby  se  v  něj  nějakým 
kouzlem převtělil ten blonďatý válečník? To by ovšem byla 
jaksepatří zákeřná zbraň.

O si upíra v duchu vybavil a snažil se rozpomenout na 
veškeré  výrazné  znaky  včetně  očí,  obličeje,  oblečení  i 
charakteristických pohybů. Věrný popis některého z bratrů, 
v tomto případě blonďáka, má velký význam pro výsledek 
výslechů  uskutečňovaných  příslušníky  Vyhlazovací 
společnosti. Konkrétní otázky pokládané zajatcům by mohly 
přinést uspokojivější odpovědi.

A informace o bratrech jsou v této fázi to nejdůležitější, 
co  potřebují.  Po  desetiletích  likvidace  civilistů  se  teď 
bezduší zaměřili přímo na Bratrstvo. Bez ochrany válečníků 
bude upíří rasa zcela bezbranná a zabijáci konečně úspěšně 
dokončí její likvidaci.

O zastavil  na  parkovišti  místní  laserové  a  paintballové 
střelnice. Dospěl k závěru, že jediným světlým okamžikem 
celého večera bylo pomalé zabíjení toho ubožáka E. Vybít si 
vztek na jeho těle mu přineslo stejně uspokojivý a konejšivý 
pocit jako utišení žízně studeným pivem za horkého letního 
dne.

Ale  to,  co  se  seběhlo  potom,  ho  zase  namíchlo  a 
rozrušilo.

Vyndal  mobilní  telefon  a  stiskl  tlačítko  rychlé  volby. 
Nemá smysl odkládat hlášení do té doby, než bude doma. 
Reakce pana X by byla ještě horší, kdyby měl pocit,  že s 
podáním zprávy zbytečně otálel.
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„Měli  jsme  nehodu,“  oznámil,  když  se  ohlásil  vůdce 
Společnosti.

Za pět minut rozhovor ukončil, otočil náklaďák a zamířil 
za město do nedalekých kopců.

Pan X si totiž vyžádal neodkladnou osobní návštěvu, a 
sice ve svém soukromém srubu hluboko v lesích.
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Kapitola šestá

hageovy oči se nedokázaly zaostřit ani řádně zpracovat 
světlo. Oslabení zraku, třeba jen dočasné, ho nesmírně 

rozčilovalo,  a ačkoli  viděl  pouhé stíny,  usilovně se snažil 
sledovat  velké  tmavé  tvary,  které  se  kolem  něho 
pohybovaly. Když ho něčí ruce uchopily v podpaží a další 
obemkly kotníky, zasténal.

R

„Klid, Rhagi, jen tě na chvilku zvedneme,“ chlácholil ho 
Vishous.

Jak ho sbírali ze země a odnášeli k zadní části escalade, 
tělem  mu  projela  ostrá  bolest.  Složili  ho  do  úložného 
prostoru a zavřeli  dveře.  V příštím okamžiku se s tichým 
předením nastartoval motor.

Třásl se zimou tak silně, až mu cvakaly zuby, a snažil se 
přetáhnout přes zraněné rameno to, pod čím ležel. Ruka ho 
ale  neposlechla.  Vzápětí  mu  někdo  zastrkal  kolem  těla 
jakousi látku. Usoudil, že je to nejspíš sako.

„Vydrž, svalovče. Bude to dobrý.“
Butch. To je Butch.
Rhage  se  pokusil  něco  říct,  ale  zabránila  mu  v  tom 

ohavná pachuť v ústech.
„Lež klidně, Hollywoode. Už je po všem. Já a Vishous tě 

dopravíme domů.“
Auto  se  dalo  do  pohybu  a  několikrát  poskočilo,  jak 

zřejmě přejíždělo z nerovné krajnice na vozovku. Kňoural 
jako srab, ale nedokázal se ovládnout. Měl pocit, jako by ho 
někdo důkladně zbil baseballovou pálkou a nevynechal ani 
centimetr na jeho těle. Přesněji pálkou osázenou hřebíky.
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Avšak bolesti kostí a svalů byly ve srovnání s žaludkem 
prkotina. Modlil se, aby se dostali domů dřív, než pozvrací 
Vishousovi auto, ale neměl žádnou záruku, že to vydrží tak 
dlouho. Slinné žlázy se činily, seč mohly, proto musel často 
polykat – čímž  se  odstartoval  dávicí  reflex  a  následně  i 
bouřlivá nevolnost. Která ho nutila…

Ve  snaze  zmírnit  průvodní  jevy  začal  pomalu  dýchat 
nosem.

„Jak je, Hollywoode?“
„Slib mi… nejdřív… sprchu.“
„Máš ji mít.“
Rhage  usoudil,  že  pravděpodobně  omdlel,  protože  se 

probral,  až  když  ho vynášeli  z  auta.  Slyšel  známé hlasy. 
Vishousův. Butchův. A hluboký vrčivý baryton, který mohl 
patřit jedině Wrathovi.

Krátce nato znovu ztratil vědomí, a když se vzpamatoval, 
měl na zádech něco studeného.

„Mohl  bys  pro  mě  udělat  laskavost  a  stoupnout  si?“ 
požádal ho Butch.

Rhage  to  zkusil  a  s  povděkem  shledal,  že  ho  stehna 
celkem obstojně unesou.  A teď,  když  s  ním už  nekodrcá 
auto, nevolnost malinko polevila.

Zaslechl tiché povědomé šumění a chvíli potom mu tělo 
zkropila sprška teplé vody.

„Jak to vidíš, Rhagi? Není to moc horký?“ Zase Butchův 
hlas. A hodně blízko.

Svitlo  mu,  že  s  ním  polda  stojí  ve  sprše.  Vtom ucítil 
turecký tabák. V koupelně je i Vishous.

„Hollywoode? Není to moc horký?“
„Ne.“ Pokusil se nahmatat mýdlo. „Nic nevidím.“
„To je dobře. Není důvod, abys viděl, jak se tady spolu 

producírujeme nahatý. Stačí, že z toho mám trauma já.“
Rhageovi se rozlil tváří úsměv, když mu žínka přejížděla 

přes obličej, krk a hruď.
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Bože, to je přenádhernej pocit. Zaklonil hlavu, aby mýdlo 
a voda odplavily všechny zbytky netvorovy přítomnosti.

Sprchování  naneštěstí  skončilo  příliš  brzy.  Někdo  mu 
omotal kolem beder osušku a druhou jemně otíral tělo.

„Můžeme pro tebe ještě něco udělat, než sebou praštíš na 
postel?“ zjišťoval Butch.

„Alka-Seltzer. Ve skříňce.“
„V, buď tý lásky a přichystej hezounovi koktejl.“ Butch 

ovinul Rhageovi paži kolem pasu. „Opři se o mě. Jo, tak je 
to správný – uff… Sakra, budeme ti muset nasadit dietu.“

Rhage  se  nechal  odvést  po  mramorové  podlaze  a  po 
koberci ke své ložnici.

„Tak jo. Dolů s tebou. Pěkně pomalu… Tak. A je to.“
Hmm… Postel. V posteli je dobře.
„A hele, kdo je tady. Zdravotní bratr Vishous.“
Rhage cítil, jak mu někdo zvedá hlavu a přikládá ke rtům 

okraj  sklenice.  Když  vypil  tolik,  kolik  zvládl,  sklesl  na 
polštář. Než zase ztratil vědomí, zaslechl Butchův tlumený 
hlas.

„Ještě  štěstí,  že  je  to  čistý  průstřel.  Ale  stejně  vypadá 
zbědovaně, co?“

Vishous mu stejně tiše odpověděl. „Za den za dva bude 
jako rybička.  Uzdravuje se rychle,  ale momentálně to pro 
něj není žádnej med.“

„Ta potvora je strašidelná.“
„Však se  jí  děsí  i  samotnej  Hollywood.  Přesněji  toho, 

jakou  škodu  může  napáchat.“  Nejprve  se  ozvalo  škrtnutí 
zapalovače a okamžik nato prosytila vzduch ta báječná vůně 
tabáku.  „Snaží  se  nedat  najevo,  jak  ho  to  trápí.  Chce  si 
udržet glanc a tak dále. Ale má hrůzu z toho, aby někomu z 
nás neublížil.“

„Tak proto se nejdřív ze všeho ptal, jestli jsme my dva v 
pořádku.“
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Rhage  si  nepřál  nic  jiného,  než  aby  znovu  omdlel. 
Propadat se do bezedné prázdnoty je nesrovnatelně lepší než 
poslouchat, jak ho jeho přátelé litují.

Ještě devadesát jedna let, osm měsíců, čtyři dny. A bude 
volný.

Mary  si  marně  snažila  navodit  spánek.  Zavřela  oči  a 
soustředila  se  na  dýchání.  Jeden  po  druhém  uvolňovala 
prsty, nejprve na nohou, pak na rukou. V duchu odříkávala 
všechna  telefonní  čísla,  na  která  si  vzpomněla.  Nic 
nepomohlo.

Otočila se na záda a upřela pohled do stropu. Když jí v 
mysli  vytanul  obličej  Johna  Matthewa,  uvítala  to  s 
povděkem.  Ten mladík  je  lepší  než  kterýkoli  jiný  objekt, 
kterého by se mohla chytit.

Nechtělo se jí věřit, že je mu třiadvacet, i když čím víc o 
něm přemýšlela,  tím to  bylo  pravděpodobnější.  Pomine-li 
posedlost  Matrixem,  je  neobvykle  duševně  vyzrálý. 
Přesněji – s ohledem na svůj věk – přezrálý.

Když  oznámil,  že  už musí  jít,  nedala  jinak,  než  že ho 
odveze. Bella požádala, jestli může jet s nimi, a tak všichni 
tři zamířili do centra i s Johnovým bicyklem, který trčel z 
otevřeného kufru auta. Příčilo se jí vysadit ho před tím jeho 
otřesným  činžákem.  Nechybělo  málo  a  začala  ho 
přemlouvat, ať se s ní vrátí domů.

Ještě že přistoupil na Bellin návrh a souhlasil s tím, že se 
u ní zítra večer ukáže. Možná mu akademie bojových umění 
vyjde  vstříc.  Mary  měla  neblahý  pocit,  že  nemá  moc 
kamarádů, a těšilo ji, že mu její přítelkyně podala pomocnou 
ruku.

S úsměvem si vzpomněla, jak se John na Bellu díval. S 
ostýchavým obdivem,  a  přesto  ji  hltal  očima.  A Bella  se 
tvářila, jako by si to vůbec neuvědomovala, přestože je na 
podobné okukování nepochybně zvyklá.  Nejspíš to zažívá 
dennodenně.
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Mary popustila uzdu fantazii a na okamžik si představila, 
jaké asi je vnímat svět Bellinýma očima. A procházet se po 
něm na Belliných dlouhých štíhlých nohou. A odhrnovat si z 
čela Belliny dlouhé husté vlasy.

Snění  ji  skvěle  zaměstnalo.  Rozhodla  se,  že  vyrazí  do 
New  York  City  a  projde  se  v  nějakém  extravagantním 
modelu po Páté avenue. Ne. Raději pojede na pláž. A projde 
se po ní v černých bikinách. A co takhle bikiny s tangy!

Fajn. Tak tohle už malinko přepískla.
Přesto by bylo úžasné, kdyby k ní aspoň jednou vzhlížel 

nějaký muž s absolutním obdivem. Aby jí byl… uchvácený.  
Ano.  To  je  ten  správný  výraz.  Líbilo  by  se  jí,  kdyby 
nějakého muže uchvátila. Fascinovala ho.

Až  na  to,  že  se  to  nestane.  Tohle  období,  čas  mládí, 
půvabu a svěží sexuality, už má za sebou. Vlastně ani nikdy 
nebylo.  A teď je tuctová jednatřicetiletá  ženská,  která  má 
kvůli rakovině ze života peklo.

Mary zaúpěla. To jí ještě scházelo. Sice nepanikaří, zato 
se utápí  v sebelítosti.  Která je hustá,  mazlavá  a  nechutná 
jako splašky.

Rozsvítila  lampičku  na  nočním  stolku  a  s  ponurým 
odhodláním sáhla na polici pro časopis Vanity Fair.
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Kapitola sedmá

dyž  Rhage  usnul,  vydal  se  Butch  s  Vishousem 
chodbou do Wrathovy soukromé pracovny. Normálně 

se Butch jednání Bratrstva neúčastní,  ale  protože Vishous 
musí  podat  hlášení  o  tom,  k  čemu  se  nachomýtli  cestou 
domů,  a  Butch  je  jediný,  kdo měl  možnost  prohlédnut  si 
zblízka bezduchého pověšeného na stromě, tentokrát udělali 
bratři výjimku.

K

Při vstupu do pracovny a při pohledu na výzdobu ve stylu 
Ludvíka  XIV.  ho  jako  obvykle  napadlo,  jak  je  místnost 
nevhodně  zařízená.  Zlaté  kudrlinky  na  stěnách,  na  stropě 
malby  malých  obézních  chlapečků  s  křídly  a  nanicovatý 
noblesní  nábytek.  Jeden  aby  se  bál  něčeho  dotknout. 
Nehledě  na  to,  že  to  připomíná  spíš  komnaty  těch 
zženštilých  Francouzů  s  napudrovanýma  parukama,  a  ne 
hlavní stan štábu těžkotonážních válečníků.

Koneckonců,  jemu to  může  být  lhostejné.  Bratrstvo  se 
nastěhovalo  do  sídla  především  proto,  že  je  bezpečné  a 
praktické, ne kvůli dekoraci interiéru.

Posadil  se na židli  s vřetenovitými nohami a snažil  se, 
aby ji nezatížil celou váhou. Když se uvelebil  na krajíčku 
čalouněné sedačky, střelil pohledem po Tohrmentovi, který 
trůnil  na  měkce  polstrované  pohovce  u  protější  stěny. 
Rozvaloval se na bleděmodrém hedvábí jako paša, přičemž 
zabíral  téměř  celý  divan.  Krátce  zastřižené  tmavé vlasy a 
rozložitá  ramena  mu  dodávala  vzezření  nesmlouvavého 
rváče,  ale  pohled  tmavě  modrých  očí  prozrazoval  něco 
docela jiného.
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Pod  drsnou  slupkou  vojáka  se  skrývá  příjemný  a 
přátelský  a  navíc  nesmírně  empatický  chlapík  navzdory 
tomu, že se živí mordováním nemrtvých. Od té doby, co se 
Wrath  přede  dvěma  měsíci  ujal  kralování,  je  oficiálním 
velitelem  Bratrstva  a  jediný  válečník,  který  nebydlí  s 
ostatními. Tohrova  shellan  Wellsie čeká jejich první dítě a 
nemá  chuť  sdílet  dům  s  bandou  svobodných  maníků.  A 
nikdo jí to nemůže mít za zlé.

„Vypadá to, že jste si to cestou domů náramně užívali,“ 
prohodil Tohr k Vishousovi.

„To si piš. Rhage se kapánek odvázal,“ odpověděl V. Stál 
u  nevelkého  pultu  s  působivou  nabídkou  alkoholických 
nápojů, skleniček náležitých tvarů a velikostí. Nechyběla ani 
malá výlevka s tekoucí vodou.

Vešel  Phury  a  kývl  na  pozdrav.  Butchovi  je  tenhle 
válečník  po  čertech  sympatický,  přestože  nemají  téměř 
žádné společné zájmy. Výjimkou je jen slabost pro elegantní 
oblečení, i když ani v tom se tak docela neshodnou. Butch 
se spíše „maskuje“, kdežto Phuryho styl a chlapská elegance 
jsou bytostnou součástí jeho osobnosti. Není pochyb o tom, 
že  je  nelítostným  válečníkem,  nicméně  má  některé  rysy 
metrosexuála.

Image  kultivovaného  džentlmena  mu  nedodává  pouze 
vkusný  oděv – kupříkladu  kašmírový  svetr  a  nažehlené 
keprové kalhoty,  v nichž se dostavil na poradu. Phury má 
navíc  nejúchvatnější  vlasy,  jaké  kdy Butch  viděl.  Dlouhé 
husté kadeře světlých, narudlých a hnědých pramínků jsou 
nestydatě  nádhernou  ozdobou  i  u  ženy – natož  u  tak 
urostlého a nemilosrdného chlapa. K jeho pozoruhodnému 
vzezření  přispívají  i  neobyčejné  žluté  oči,  které  září  jako 
ryzí zlato v ranním slunci.

Proč tak přísně dodržuje celibát, je pro Butche záhada.
Když  Phury  přistoupil  k  baru,  aby  si  nalil  skleničku 

portského, nezasvěcený pozorovatel by jen stěží postřehl, že 
kulhá. Butch se doslechl, že někdy dávno přišel o kus nohy 
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a teď má místo ní protézu nové generace z jakési trvanlivé 
slitiny.  Dlužno  dodat,  že  na  bitevním  poli  ho  ani  v 
nejmenším neomezuje.

Butch vzhlédl. Do místnosti vstoupil další člen Bratrstva.
Zsadist,  Phuryho  pokrevní  bratr,  se  kupodivu  dostavil 

včas,  ale  naštěstí  zamířil  do  vzdáleného  kouta  a  držel  se 
stranou  ostatních.  To  Butch  jedině  uvítal,  protože  tenhle 
„bratr“ ho jaksi znervózňuje.

To,  co  každého  upoutá  na  první  pohled,  je  Zsadistův 
zjizvený  obličej  a  lesklé,  pronikavé  černé  oči.  Celkový 
dojem umocňuje oholená hlava, piercing a tetování kolem 
krku a zápěstí.  Zkrátka a dobře Zsadist je chodící hrozba, 
navíc nabitá nenávistí vysokého kalibru: vůči všemu a vůči 
všem.  Jeho  charakterovou  výbavu  vystihují  tři  vlastnosti: 
bezcitnost, zlovolnost, nepředvídatelnost.

Zsadista  prý  unesli  jeho rodičům,  když  byl  ještě  malý 
kluk, a prodali ho do jakéhosi otroctví. Sto let strávených v 
zajetí  ho  připravilo  o  všechno,  co  je  třeba  jen  vzdáleně 
lidské – pardon,  upírské.  Teď  je  pouhou  troskou  plnou 
temných,  bezútěšných  emocí,  obklopených  zbědovanou 
schránkou. A kdo má aspoň trochu zdravého rozumu, ten se 
mu obloukem vyhýbá.

Z chodby zazněly těžké kroky. Bratři ztichli a chvíli nato 
stanul ve dveřích Wrath.

Wrath  je  obrovitý,  tmavovlasý  chlap,  obestřený  aurou 
nekompromisní  výhrůžnosti.  Neustále  nosí  tmavé 
panoramatické  brýle,  kožené  kalhoty  a  krátkou 
motorkářskou bundu a je poslední bytostí na světě, se kterou 
by se Butch chtěl dostat do křížku.

Tenhle  vazoun  byl  shodou  okolností  prvním  z  téhle 
povedené partičky, s kým se měl Butch tu čest seznámit. A 
sice  za  poměrně  nepříjemných  okolností.  Klape  to  mezi 
nimi od oné noci, kdy mu bezduší unesli manželku a Wratha 
při útoku na jejich baštu ošklivě zranili.  Stačilo, že Butch 
přiložil ruku k dílu a… zkrátka se z nich stali kámoši.
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Wrath vešel do místnosti rozhodně a majestátně a přitom 
s  ladnou  elegancí.  Jako  by  mu  patřil  celý  svět.  Což  je 
poměrně logické. Wrath je totiž Slepý král. Poslední upír s 
nezředěnou krví. Vládce své rasy.

Wrath  upřel  pohled  na  Butche.  „Dneska  v  noci  ses  o 
Rhage dobře postaral. Toho si cením.“

„On by pro mě udělal to samé.“
„O tom nepochybuju.“  Wrath  obešel  stůl,  posadil  se  a 

založil paže na prsou. „Půjdu rovnou k věci. Včera v noci 
přivezli Haversovi naléhavý případ. Civilistu. Byl zmlácený 
k  nepoznání  a  skoro  v  bezvědomí.  Než  zemřel,  řekl 
Haversovi,  že  si  ho  poddali  bezduší.  Vyptávali  se  ho  na 
Bratrstvo. Kde se skrýváme, co všechno o nás ví.“

„To už je druhý případ,“ ucedil Tohrment.
„Správně.  Mám  dojem,  že  Vyhlazovací  společnost 

změnila  strategii.  Ten  nebožák  popsal  konkrétní  místo 
určené  výhradně  pro  vyslýchání  zajatců.  Bohužel  zemřel 
dřív, než mohl uvést jeho polohu.“ Wrath zakotvil pohledem 
na  Vishousovi.  „V,  chci,  abys  navštívil  rodiče  toho 
řadového  upíra  a  oznámil  jim,  že  jeho  smrt  pomstíme. 
Phury,  ty  zajdi  na  Haversovu  kliniku  a  vyzpovídej 
ošetřovatelku,  která  slyšela  většinu  toho,  co  ten  civilista 
říkal. Snaž se najít nějaké vodítko, podle kterého by se dala 
ta jejich mučírna vypátrat, a zjisti, jak se mu podařilo utéct. 
Nedopustím,  aby  si  ty  hajzlové  dělali  z  civilistů 
otloukánky.“

„Tříbí  si  techniku  i  na  svých  pěšácích,“  upozornil 
Vishous. „Cestou z města jsme ze silnice zahlédli, jak se na 
větvi houpá bezduchý. Měl poměrně pozorné obecenstvo.“

„Co s ním prováděli?“
„Očividně ho týrali,“ odpověděl Butch.  „Když jsem ho 

spustil dolů, bylo po něm. Stává se často, že sejmou někoho 
z vlastních?“

„Ne. Nestává.“

64 395



„V  tom  případě  jde  o  hodně  podezřelou  náhodu, 
nemyslíte? V noci pláchne z mučírny civilista. A z jednoho 
bezduchýho si kámoši udělají jehelníček.“

„Souhlasím  s  poldou.“  Wrath  se  otočil  na  Vishouse. 
„Získal jsi nějaké informace o těch čumilech? Nebo Rhage 
pracoval čistě?“

V zavrtěl hlavou. „Nezbyl ani chlup.“
„Něco  přece  jenom.“  Butch  sáhl  do  kapsy  a  vyndal 

náprsní tašku, kterou našel u ztýraného bezduchého. „Tohle 
jsem  vzal  tomu  oběšenci.“  Prohlédl  úlovek  a  objevil 
řidičský  průkaz.  „Gary  Essen.  To  mě  podržte!  Bydlel  ve 
stejným baráku jako kdysi já. To bych do něj neřekl. Jeden 
by si měl dávat na sousedy majzla.“

„Já tu jeho díru prohledám,“ nabídl se Tohr.
Butch hodil náprsní tašku na stůl. Bratři se začali zvedat 

a chystali se odejít.
Tohr  zvedl  ruku  a  zadržel  je.  „Ještě  jedna  maličkost. 

Večer jsem měl zajímavý telefonát. Jedna řadová žena našla 
mladíka, který se toulá po městě sám. Na koženém náramku 
na  zápěstí  má  ve  starém  jazyce  napsáno  jméno  Tehrror. 
Uložil jsem jí, aby ho zítra večer přivezla do výcvikového 
střediska.“

„To je zajímavé,“ poznamenal Wrath.
„Je němý. Přijede s ním tlumočnice. Mimochodem, je to 

lidská  žena.“  Tohr  se  usmál  a  zasunul  si  náprsní  tašku 
bezduchého  do  zadní  kapsy  kalhot.  „Ale  to  není  žádný 
problém. Zbavíme ji vzpomínek.“

Když pan X otevřel dveře svého srubu a spatřil nevzrušený 
obličej pana O, poněkud mu to pokazilo náladu.  Bezduchý  
se tvářil,  jako by se nechumelilo.  Na místě  by byla  spíše 
pokora a kajícnost, ale tenhle zabiják jaksi nemá v povaze 
žádnou výraznou slabost  ani  sklon  k podlézavosti.  Aspoň 
prozatím.
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Pan X naznačil podřízenému, aby vešel. „Hned v úvodu 
bych vás na něco rád upozornil. Fakt, že jste se mi svěřil s 
nezdarem, na mě neudělal pražádný dojem. Ale neměl jsem 
vám důvěřovat.  Můžete mi vysvětlit,  proč jste zabil  celou 
eskadru?“

Pan O se prudce otočil. „Prosím?“
„Neschovávejte  se  za  lži.  Už  mě  to  unavuje.“  Pan  X 

zavřel dveře.
„Já je nezabil.“
„Jistě.  To ten netvor.  Nepodceňujte mě,  pane O. Mohl 

bych to považovat za urážku. Aspoň se snažte být originální. 
Nebo svalujte vinu na Bratrstvo. To by bylo věrohodnější.“

Pan X přešel hlavní místnost srubu. Schválně mlčel, aby 
jeho podřízený mohl  zvážit  další  kroky.  Bez zájmu upřel 
pohled  na  obrazovku  laptopu  a  pak  se  rozhlédl  po  svém 
soukromém  obydlí.  Chata  v  selském  stylu  je  téměř  bez 
nábytku,  zato  stojí  na  pozemku  s  rozlohou  pětatřicet 
hektarů. Záchod je mimo provoz, ale protože bezduší nejedí, 
tohle  sanitární  zařízení  vlastně  ani  nepotřebují.  Sprcha  je 
naštěstí plně funkční.

Dokud  si  nenajdou  nové  středisko,  poslouží  tahle 
skromná výspa jako sídlo Společnosti.

Pan  O  konečně  přerušil  ticho.  „Podrobně  jsem  vám 
vylíčil, co jsem viděl,“ ohradil se. „Proč bych lhal?“

„Vaše proč mě nezajímá.“ Pan X lhostejně otevřel dveře 
do ložnice. Panty zaskřípaly. „Zatímco jste byl na cestě sem, 
vyslal jsem na místo jednu z našich eskader. Hlásili mi, že z 
těl nic nezbylo, proto jsem z toho vyvodil, že jste je všechny 
poslal na věčnost vy. Potvrdili mi, že došlo k bitvě. Všude je 
prý plno krve. Docela dobře si umím představit, jak jste se 
svým oddílem bojoval.  Musel  na vás  být  přímo úchvatný 
pohled.“

„Když  říkáte,  že  jsem je  zabil,  jak je  možné,  že  mám 
téměř čistý oděv?“
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„Než jste za mnou přijel,  převlékl  jste se.  Přece nejste 
hlupák.“ Pan X se postavil do dveří ložnice. „Doufám, že je 
vám jasné, co z toho vyplývá,  pane O. Zklamal jste moji 
důvěru.  Teď  mi  zbývá  jen  zvážit,  jestli  mi  za  takovou 
mrzutost vůbec stojíte. Ty, co jste zabil, patřili k nejlepším. 
Byli to zkušení, ostřílení vojáci. Víte, jak dlouho –“

„Já je nezabil.“
Pan X k němu dvěma dlouhými kroky přistoupil a udeřil 

ho pěstí do brady. O se skácel na podlahu.
Pan  X  mu  položil  na  tvář  nohu  v  těžké  botě.  „Tuhle 

hloupou  vytáčku  už  nechci  slyšet.  Kde  jsem  to  přestal? 
Ano…  Umíte  si  představit,  jak  dlouho  trvá  výcvik 
prvotřídních  zabijáků?  Desítky,  stovky  let.  A  vy  jste  za 
jedinou  noc  zlikvidoval  hned  tři  muže.  Přesněji  čtyři, 
počítám-li  pana  M,  kterého  jste  rozřezal  na  kousky  bez 
mého  svolení.  Mimo  to  jste  nás  dnes  v  noci  připravil  o 
vojáky nižší kategorie.“

Pan O byl vzteky bez sebe. Oči mu planuly bezmocnou 
nenávistí  a  v  koutcích  úst  zuřivě  pocukávalo.  Pan X mu 
přišlápl obličej tak vehementně, až se doširoka otevřené oči 
změnily v pouhé škvíry.

„Takže  otázka  zní:  Stojíte  mi  vůbec  za  všechny  ty 
nepříjemnosti? Členem Společnosti jste teprve tři roky. Jste 
silný, zdatný, ale ukázalo se, že jste nezvladatelný. Přidělil 
jsem vás k prvotřídním mužům, protože jsem se domníval, 
že  se  vypracujete  na  jejich  úroveň a  postupně  se  zbavíte 
velikášství a arogance. A vy jste je jednoduše povraždil.“

Pan X cítil,  jak se v něm vaří  krev. Okamžitě  se však 
ovládl.  Hněv  není  dobrou  vizitkou  velitele.  Klidná  a 
rozvážná nadřazenost  má lepší  výsledky.  Než pokračoval, 
zhluboka se nadechl.

„Dnes  v  noci  jste  nás  připravil  o  naše  nejlepší  muže. 
Ujišťuji vás, pane O, že to bylo naposledy.“

Pan  X  zvedl  nohu.  Bezduchý  neprodleně  vyskočil  na 
nohy.
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Zrovna  když  se  O  chystal  promluvit,  noční  vzduch 
rozeznělo  podivné,  disharmonické  bzučení.  Ohlédl  se  po 
zvuku.

Pan X se usmál. „A teď laskavě zapadněte do té ložnice.“
Pan O se přikrčil do útočné pozice. „Co je to?“
„Je  čas  na  drobnou  lekci  slušného  chování.  A 

samozřejmě i na malý trest. Takže se přemístěte do ložnice.“
To  už  byl  zvuk  tak  hlasitý,  že  se  spíše  blížil  vibraci 

vzduchu než vjemu, který dokáže zachytit lidské ucho.
Pan O vykřikl: „Já jsem nelhal!“
„Do ložnice. Čas na rozhovor vypršel.“ Pan X se ohlédl 

přes rameno, jakoby vstříc zvuku. „Propáníčka.“
Znehybněl  bezduchému  veškeré  svaly,  nevybíravě  ho 

odtáhl do sousední místnosti a složil na postel.
Dveře srubu se prudce rozlétly.
Když  O spatřil  Omegu,  vytřeštil  oči.  „Ne… bože… to 

ne…“
Pan X mu upravil oděv, narovnal sako i košili. Pak mu 

uhladil hnědé vlasy a vtiskl polibek na čelo, jako by to bylo 
dítě.

„A  teď  mě  omluvte,“  prohlásil.  „Nechám  vás  tady  o 
samotě.“

Pan X vyšel ze srubu zadním vchodem. Jak nastupoval 
do auta, zaslechl první pronikavé zaječení.
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Kapitola osmá

ello, myslím, že už tady máme odvoz.“ Mary zatáhla 
odhrnutou záclonu. „Anebo do Caldwellu zabloudil 

nějaký africký diktátor.“

„B
John přistoupil k oknu.  Páni,  naznačil.  Koukněte na ten  

mercedes. Ta zbarvená okna vypadají jako neprůstřelná.
Trojice vyšla z Bellina domu a zamířila k černému vozu. 

Z předních dveří  vystoupil  drobný stařík  v černé livreji  a 
obešel auto, aby je uvítal. Nejspíš veselá kopa, protože se 
vesele  usmíval.  Kvůli  ochablé  pokožce  obličeje,  dlouhým 
ušním lalůčkům a vytahanému podbradku se zdálo, jako by 
tál, i když zářivý úsměv svědčil spíše o tom, že rozklad je 
pro něj nejspíš navýsost příjemný stav.

„Já  jsem  Fritz,“  představil  se  a  hluboce  se  uklonil. 
„Dovolte mi, abych vás odvezl.“

Otevřel zadní dveře.  Jako první nastoupila Bella,  za ní 
John a nakonec se uvelebila na zadním sedadle Mary. Fritz 
zabouchl dveře a chvíli nato už uháněli po silnici.

Mary  se  pokoušela  zjistit,  kudy  jedou,  ale  tmavé  sklo 
oken jí  to  znemožňovalo.  Usoudila,  že  míří  na sever,  ale 
odpřísáhnout by to nemohla.

„Kde je ta akademie, Bello?“ zeptala se.
„Kousek  odtud.“  To  neznělo  příliš  přesvědčivě.  Po 

pravdě je Bella jako na trní od okamžiku, kdy Mary a John 
vešli do jejího domu.

„Víš, kam nás veze?“
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„Samozřejmě.“  Bella  se  s  úsměvem  otočila  na  Johna. 
„Seznámíš  se  s  těmi  nejúžasnějšími  muži,  jaké  jsi  kdy 
viděl.“

Maryiny instinkty ožily a začaly vysílat varovné signály. 
Litovala, že se nenabídla, že je odveze svým autem.

O dvacet  minut  později  mercedes  zpomalil  a  zastavil. 
Kousek popojel. A zase zastavil. To se opakovalo několikrát 
v pravidelných intervalech. Pak Fritz stáhl okno a promluvil 
do interkomu. Když měli  za sebou další,  tentokrát o něco 
delší úsek, auto znovu zastavilo a motor ztichl.

Mary vzala za kliku dveří. Byly zamčené.
Tak tohle se mi ani trochu nelíbí, pomyslela si. Už viděla 

palcový nadpis na titulní straně místního deníku:  Nedaleko  
Caldwellu byla nalezena tři…

Ale  řidič  jim  vzápětí  otevřel.  A  nepřestával  se  zubit. 
„Můžete mě následovat, prosím?“

Když  Mary vystoupila,  rozhlédla se kolem.  Ocitli  se v 
jakési podzemní garáži, s tím rozdílem, že v ní nebyla žádná 
auta.  Jen  dva  mikrobusy,  podobné  těm,  které  přepravují 
cestující po letištní ploše.

Poslušně se zařadili za Fritze a prošli silnými kovovými 
dveřmi,  za nimiž  se klikatilo  bludiště  chodeb osvětlených 
zářivkami.  Stařík se tu naštěstí  očividně vyzná.  Do všech 
stran se rozbíhaly tunely a uličky bez logického uspořádání, 
jako by členité  prostory vznikly proto,  aby se v nich lidé 
ztratili a už nenašli cestu ven.

Jenomže  někdo  by  určitě  věděl,  kde  se  zbloudilec 
nachází, napadlo Mary. Přibližně každých deset metrů totiž 
zpozorovala  ve  stropě  zabudovanou  kameru.  Zná  je  ze 
supermarketů  a  podobné  mají  i  v  nemocnicích.  Očividně 
jsou součástí bezpečnostního systému a ostrahy.

Konečně je jejich průvodce uvedl do nevelké místnosti s 
oboustranným zrcadlem, kovovým stolem a pěti kovovými 
židlemi.  V rohu vedle dveří si Mary všimla další kamery. 
Vypadá  to  tady  přesně  jako  v  policejní  výslechové 
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místnosti – soudě  podle  toho,  co  se  ve  filmech  nebo  v 
televizních seriálech za výslechové místnosti vydává.

„Nebudete  čekat  dlouho,“  ujistil  je  Fritz  s  mírnou 
úklonou. Vyšel na chodbu a dveře se za ním samy zavřely.

Mary se zadívala na Bellu. „Můžeš mi laskavě říct, kde 
jsme?“

„Ve sportovním středisku.“
„Ve sportovním středisku…“
„Ve výcvikovém středisku.“
Jasně.  Ale co konkrétně se tady cvičí?  „Ti tvoji  známí 

pracují pro vládu?“
„Ne. Nic takového.“
John  něco  zagestikuloval.  Nevypadá  to  jako  akademie  

bojových umění.
To teda ani náhodou, souhlasila Mary v duchu.
„Co říkal?“ zajímala se Bella.
„Je stejně zvědavý jako já.“
Mary  se  otočila  ke  dveřím,  otevřela  je  a  vykoukla  na 

chodbu.  Když  zaslechla  jakýsi  rytmický  zvuk,  vyšla  z 
místnosti, ale dál se neodvážila.

Jsou to kroky. Ne, šourání. Co to –
Za rohem se vynořil muž v černém nátělníku a kožených 

kalhotách.
Byl bosý a jednou rukou se přidržoval stěny. Pohyboval 

se značně nejistě,  oči  upřené na zem.  Mary připadalo,  že 
sleduje podlahu velmi soustředěně, jako by spoléhal na své 
prostorové vidění, které má přispět k udržení rovnováhy.

Možná je  opilý  anebo je  mu zle,  ale… každopádně  je 
nádherný.  Popravdě  měl  tak  úchvatný  obličej,  že  musela 
několikrát zamrkat, aby se ujistila, že ji nešálí zrak. Výrazná 
hranatá brada, plné rty, vysoké lícní kosti, široké čelo. Husté 
a  vlnité  vlasy,  vpředu  světlejší,  vzadu  tmavší  a  krátce 
zastřižené.
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A  postavu  má  stejně  výstavnou  jako  hlavu.  Mohutná 
kostra,  samý  sval.  Ani  gram tuku.  Pokožka  nazlátlá  i  ve 
světle zářivek.

Najednou  zvedl  hlavu  a  podíval  se  na  ni.  Měl 
elektrizující  modrozelené  oči,  tak  jasné  a  živé,  až  byly 
bezmála neonové. A dívaly se skrz ni.

Mary se instinktivně přikrčila. Jeho nezájem ji nicméně 
nepřekvapil.  Muži  jako  on  ženy  jejího  typu  jednoduše 
přehlížejí. To je zákon přírody.

Měla  by se  vrátit  do  té  místnosti.  Nemá smysl  na  něj 
čučet a čekat, až projde kolem, aniž jí věnuje jediný pohled. 
Potíž je v tom, že čím byl blíž, tím víc ji fascinoval.

Páni. Vážně je… překrásný.

Rhage se ploužil chodbou, co noha nohu mine.
Cítil se prachmizerně. Pokaždé, když netvor opustí jeho 

tělo, výrazně se mu zhorší zrak a trvá pár dní, než se zase 
upraví,  a on vidí ostře jako dřív.  Nepříjemné „převtělení“ 
však  nezanechává  stopy  jen  na  zraku.  Zasáhne  i  nohy  a 
paže, které mu pak bezvládně visí z trupu jako závaží. Nelze 
říct,  že by byly úplně k ničemu, ale… zkrátka jsou téměř 
nepoužitelné.  A  žaludek  má  jako  na  vodě.  Při  pouhém 
pomyšlení na jídlo se mu dělá zle.

Ale v ložnici už trčel dost dlouho. Dvanáct hodin vleže 
na zádech – to je jinými slovy ostudně promarněná polovina 
dne.  Umínil  si,  že  se  vydá  do  tělocvičny  výcvikového 
střediska, nasedne na rotoped a trochu se rozcvičí a uvolní –

Zastavil se a zpozorněl. Moc toho neviděl, ale s jistotou 
věděl, že na chodbě není sám. Někdo stojí vlevo za ním. A 
je to vetřelec.

Bleskurychle se otočil, vytáhl postavu ze dveří, chytil ji 
pod krkem a odvlekl  k protější  zdi.  Teprve v tu  chvíli  si 
uvědomil,  že  je  to  žena.  Její  pronikavé  vyjeknutí  ho 
zahanbilo. Honem uvolnil stisk, ale nepustil ji.
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Soustředil  se  na  vjemy,  které  mu  momentálně  nemohl 
zprostředkovat  zrak.  Štíhlý  krk  pod  jeho  dlaní  příjemně 
hřeje a je na dotek hebký. Dotyčná má zrychlený tep, jak se 
jí rozbouřená krev nepokojně valí cévami vycházejícími ze 
srdce.  Sklonil  se  a  zhluboka nabral  vzduch do nosu.  A s 
trhnutím ucukl.

Kristepane…  Vždyť  je  to  lidská  žena.  A  je  nemocná. 
Snad dokonce umírá…

„Kdo jsi?“ udeřil na ni. „Jak ses sem dostala?“
Odpověděl  mu  jen  její  zrychlený  dech.  Do  chřípí  mu 

pronikla vůně hořícího dřeva; pach jejího strachu. Je z něj 
pekelně vyděšená.

Zkusil mírnější tón. „Já ti neublížím. Ale tady nemáš co 
dělat, a proto chci vědět, kdo jsi.“

Hrdlo pod jeho rukou se zavlnilo, jako by ztěžka polkla. 
„Jmenuju se… jmenuju se Mary. A jsem tady s přítelkyní.“

Rhage zadržel dech. Srdce mu poskočilo a pak zvolnilo 
rytmus.

„Řekni to ještě jednou,“ zašeptal.
„Hm…  Jmenuju  se  Mary  Luceová.  Jsem  přítelkyně 

Belly…  Přišly  jsme  sem  s  jedním  mladíkem.  S  Johnem 
Matthewem. Na pozvání.“

Rhage  se  zachvěl  a  tělo  mu  zaplavila  hřejivá  vlna. 
Melodická intonace jejího hlasu, rytmus její řeči, zvuk jejích 
slov – to  všechno  mu  obestřelo  smysly,  uklidnilo  ho  a 
osvěžilo a navodilo uspokojení. A současně sladce spoutalo.

Zavřel oči. „Řekni ještě něco.“
„Cože?“ Znělo to popleteně.
„Mluv. Mluv na mě. Chci slyšet tvůj hlas.“
Mlčela. A zrovna když ji chtěl znovu požádat, aby něco 

řekla,  promluvila:  „Připadá  mi,  že  nejsi  v  pořádku. 
Nepotřebuješ doktora?“

Proti své vůli se zapotácel. Na slovech mu nezáleží. Zato 
její hlas… Hluboký, mírný. Proniká mu až do samého nitra 
duše. Měl pocit, jako by ho hladil na vnitřní straně pokožky.
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„Ještě,“ řekl a přemístil dlaň na přední stranu jejího krku, 
aby mohl lépe vnímat vibrace v hrdle.

„Mohl… mohl bys mě laskavě pustit?“
Zvedl i druhou paži. „Ne.“ Zjistil, že má na sobě flísovou 

mikinu. Odhrnul límec a položil jí ruku na rameno, aby se 
mu nemohla vykroutit. „Mluv.“

Začala sebou šít. „Bráníš mi v pohybu.“
„Já vím. Mluv.“
„Kristepane. Co chceš, abych řekla?“
Její hlas zní andělsky i při podráždění. „Cokoli.“
„Tak dobře. Dej ruku pryč z mého krku a pusť mě, nebo 

ti vrazím koleno tam, kde ti to nebude příjemný.“
Zasmál se. Pak se k ní přitiskl dolní částí těla a uvěznil ji 

stehny a boky. Když na ni nalehl, ztuhla, ale on tak získal 
skvělé povědomí o její  postavě.  Je štíhlá,  ale  i  přesto má 
typicky ženské proporce  a  je  zaoblená  na těch  správných 
místech.  Její plná ňadra se dotýkají jeho hrudi, jeho boky 
měkce spočívají na jejích, břicho má jako polštářek.

„Mluv,  nepřestávej,“  pošeptal  jí  do  ucha.  A  senzačně 
voní. Čistě. Svěže. Jako citron.

Když  mu  zatlačila  dlaněmi  do  ramenou,  nalehl  na  ni 
plnou váhou. Z úst jí unikl prudký poryv dechu.

„Prosím,“ naléhal.
Ucítil  mírný  tlak  na  hrudi,  jako  by  se  hluboce 

nadechovala. „Já… nemám ti co říct. Snad jen to, aby ses na 
mě přestal mačkat.“

Usmál se a přitom dbal, aby nechal zavřená ústa. Nebylo 
by moudré převádět špičáky, zvlášť když ona ještě neví, co 
je Rhage zač.

„Tak to řekni.“
„Co?“
„Cokoli.  Říkej  cokoli.  Prostě  to  opakuj  pořád  dokola. 

Prosím…“
Naježila se. Pach strachu vystřídala pronikavá kořeněná 

vůně. Vůně čerstvě natrhané máty. Podle všeho se naštvala.
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„Tak řekni to,“ komandoval ji. Chtěl znovu zakusit to, co 
v něm navozuje její hlas.

„Jak chceš. Cokoli.  Cokoli.“ Náhle se rozesmála.  Zvuk 
jejího smíchu mu vystřelil páteří až do mozku. Jako by mu 
sežehl buňky šedé kůry. „Cokoli. Co-ko-li. Co-koli. Coko-li.  
Tak, stačí ti to? Už mě konečně pustíš?“

„Ne.“
Zase  sebou  začala  mlít,  přičemž  se  jich  těla  o  sebe 

báječně  otírala.  Okamžitě  poznal,  kdy  se  její  úzkost  a 
podráždění změnilo v cosi dychtivějšího. Vtáhl do nosu její 
vzrušení, které líbezně provonělo vzduch – a vzápětí na to 
patřičně zareagoval.

Najednou mu byly kalhoty jaksi těsné.
„Mluv na mě, Mary.“ Pomalu krouživě pohnul boky proti 

jejímu  tělu  a  otřel  se  vzrušeným  penisem  o  její  břicho. 
Rázem v sobě rozdmýchal slastnou bolest a v Mary žár.

Po několika vteřinách z ní spadlo napětí a instinktivně se 
poddala dotekům jeho svalů a klína. Ruce, kterými ho držela 
za pas a jimiž se ho ještě před chvilkou pokoušela odstrčit, 
ochably  a  přilnuly  k  němu.  Pak  je  zvolna  přesunula  na 
bedra,  jako  by  jí  nebylo  jasné,  proč  na  jeho  důvěrnosti 
reaguje právě takhle.

Přitiskl  se  k  ní  ještě  o  chloupek  víc,  aby  dal  najevo 
souhlas s tím, co udělala, a vyprovokoval ji k odvážnějším 
dotykům. Když mu přejela dlaněmi po zádech, unikl mu z 
hrdla hluboký, vrnivý zvuk. Sklonil hlavu tak, aby se jeho 
ucho ocitlo co nejblíž k jejím rtům. Chtěl navrhnout další 
slovo,  které  by  mu  řekla,  něco  jako  pozoruhodný  nebo 
šepotání nebo ananas.

Případně superantikontramultiextraunikátní.
Účinek,  který  v  něm  vyvolala,  se  vyrovnal  působení 

nějaké  mocné  omamné  látky  navozující  směsici  sexuální 
potřeby a hlubokého uvolnění. Jako by prožíval orgasmus a 
současně  se  při  něm propadal  do  mírumilovného  spánku. 
Nic podobného ještě nikdy necítil.
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Vtom jím projel  mrazivý  chlad,  který  mu vysál  z  těla 
veškerý žár.

Když si vzpomněl na to, co mu říkal Vishous, rychle se 
napřímil.

„Jsi panna?“ otázal se jí zhurta.
Její  tělo  ztopornělo,  jako  by  pronesl  znehybňující 

zaklínadlo. Rázně do něho strčila, ale pochopitelně necouvl 
ani o píď.

„Prosím? Co je to, sakra, za otázku?“
V  návalu  náhlého  rozrušení  jí  stiskl  rameno.  „Už  jsi 

někdy byla s mužem? Odpověz mi.“
Do jejího nádherného hlasu se opět vloudil strach. „Ano. 

Ano, už jsem… měla jsem milence.“
Rozčarovaně ji pustil. Ale vzápětí si úlevně oddychl.
Celkem vzato si není jistý, jestli stojí o to, aby mu těch 

uplynulých deset minut zpečetilo osud.
A  i  když  tahle  žena  není  jeho  údělem,  je  naprosto 

výjimečná… řekněme exkluzivní.
Zkrátka ji musí mít.

Když sevření na krku povolilo, Mary se zhluboka nadechla.
Důkladně  si  rozmysli,  co  vlastně  chceš,  obořila  se  v 

duchu sama na sebe, protože si vzpomněla, jak zatoužila po 
tom, aby uchvátila nějakého muže.

Ovšem tohle se ani v nejmenším nepodobá tomu, co si 
vysnila.  Je  totiž  totálně  omráčená.  Pohlcená.  Jeho  tělem, 
které se na ni tlačí.  Příslibem sexu, který z něho tryská.  I 
nebezpečnou silou,  kterou by dokázal  vyvinout,  kdyby se 
mu zachtělo jí znovu stisknout hrdlo.

„Pověz mi, kde bydlíš,“ vybídl ji.
Když  neodpověděla,  znovu  rozpohyboval  boky.  Jeho 

mohutný naběhlý penis jí kroužil proti břichu a tlačil na něj.
Mary zavřela oči a snažila se nemyslet na to, jaké by to 

bylo, kdyby byl v ní a prováděl právě tyhle pohyby.
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Sklonil hlavu a letmo se dotkl rty jejího krku. Otřel je o 
něj. „Kde bydlíš?“

Ucítila vlhké, prodlužované polaskání.  Bože. Jeho jazyk. 
Putuje jí vzhůru po hrdle.

„Nakonec mi  to  stejně řekneš,“  zamumlal.  „Ale  dej  si 
načas. Momentálně nikam nespěchám.“

Na chvilku se od ní odlepil, ale vzápětí jí vsunul stehno 
mezi  nohy  a  dotkl  se  jím  jejího.  Jeho  ruka,  která  dosud 
spočívala pod krkem, sklouzla na hrudní kost, mezi ňadra.

„Srdce ti tluče jako o závod, Mary.“
„T-to proto, že mám strach.“
„Strach není to jediné, co cítíš. Víš vůbec, co dělají tvé 

ruce?“
Aha… Má je položené na jeho ramenou. Drží je pevně a 

přitahuje si ho blíž k sobě. A přitom mu zarývá nehty do 
pokožky.

Když  ho  pustila,  svraštil  čelo.  „Líbilo  se  mi  to. 
Nepřestávej.“

Dveře za jejich zády se otevřely.
„Mary?  Jsi  v pořád-  Ach… panebože…“  Bella  ztratila 

řeč.
Mary  zalapala  po  dechu.  Muž  natočil  trup  k  Belle  a 

zadíval  se  na  ni.  Přimhouřil  oči,  zamrkal  a  pak  se  zase 
obrátil k Mary.

„Tvoje přítelkyně má o tebe starost,“ řekl mírně. „Můžeš 
jí říct, že, se obává zbytečně.“

Mary se mu snažila vykroutit,  ale on její trhaný, chabý 
pokus o odpor snadno potlačil hned v počátcích.

„Mám nápad,“ zašeptala. „Co kdybys mě pustil, abych ji 
nemusela přesvědčovat?“

Chodbou zazněl drsný mužský hlas. „Rhagi, tu ženu jsme 
sem  nenechali  přivézt  pro  tvoje  potěšení.  Nejsi  u 
Jednookýho. Tady se sex na chodbě neprovozuje.“

Mary  chtěla  otočit  hlavu,  ale  ruka,  která  jí  ještě  před 
chvílí  spočívala  mezi  ňadry,  se  přemístila  na  bradu  a 
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zabránila  jí  v  tom.  Modrozelené  oči  upřeně  hleděly  do 
jejích.

„Budu se tvářit, jako by ti dva neexistovali. Když uděláš 
totéž, jednoduše se vypaří.“

„Rhagi, pusť ji.“ Následoval proud ostrých slov v jazyce, 
kterému nerozuměla.

Ani tehdy z ní blonďák nespustil oči a placem jí přejížděl 
tam a zpátky po bradě. Hladil ji pomalu a něžně, ale když 
odpověděl  druhému  muži,  jeho  hlas  zněl  nesmlouvavě  a 
agresivně. Svou reakcí si vysloužil další tirádu, ale tentokrát 
méně bojovnou. Jako by ho ten druhý přesvědčoval.

Z  ničeho  nic  ji  blonďák  pustil  a  ustoupil.  Ledová 
prázdnota,  která  zbyla  po jeho hřejivém a slastně  těžkém 
těle, jí způsobila šok.

„Na shledanou, Mary.“ Pohladil ji ukazováčkem po tváři 
a odvrátil se od ní.

Podlomila  se  jí  kolena  a  musela  se  opřít  zády o  zeď. 
Vzdaloval se od ní jakoby stařeckým, vrávoravým krokem, 
jednu paži vytrčenu do strany pro udržení rovnováhy.

Když mu byla vydaná na milost, dočista zapomněla na to, 
že mu není dobře.

„Kde je ten mládenec?“ zjišťoval mužský hlas.
Mary  otočila  hlavu.  Pár  kroků  ode  dveří  stál  vysoký 

ramenatý chlapík v koženém oděvu. Měl krátké hnědé vlasy 
a bystré, tmavě modré oči.

Voják,  pomyslela  si.  To  pomyšlení  ji  kdovíproč 
uklidnilo.

„Kde je?“ opakoval.
„Tady, v té místnosti,“ odpověděla Bella. „Tak jdeme na 

věc.“
Muž otevřel dveře a opřel se o ně, takže Mary a Bella se 

kolem něho musely protáhnout.  Nevěnoval  jim sebemenší 
pozornost, zato si velmi pozorně měřil Johna. Ten mu přímý 
pohled  opětoval  a  přitom  lehce  mhouřil  oči,  jako  by  se 
pokoušel vojáka odhadnout.
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Když seděli všichni u stolu, muž kývl na Bellu. „Vy jste 
nám telefonovala.“

„Ano. To je Mary Luceová. A John. John Matthew.“
„Já jsem Tohrment,“ představil se a znovu upřel oči na 

Johna. „Jak se máš, chlapče?“
John něco naznačil a Mary si musela odkašlat, než znaky 

přetlumočila. „Říká: ‚Dobře, pane. A vy?‘“
„Ujde  to.“  Muž  se  usmál  a  pak  oslovil  Bellu.  „Chci, 

abyste  počkala  na  chodbě.  Až  si  s  ním  popovídám, 
promluvím s vámi.“

Bella váhala.
„To nebyla prosba,“ podotkl poněkud příkrým tónem.
Po Bellině  odchodu se muž  otočil  i  s  židlí  k  Johnovi, 

opřel se dozadu a dlouhé nohy natáhl před sebe. „Prozraď 
mi, kde jsi vyrůstal.“

John  pohnul  rukama  a  Mary  řekla:  „Tady  ve  městě. 
Nejdřív v sirotčinci, pak v několika pěstounských rodinách.“

„Víš něco o svých rodičích?“ John zavrtěl hlavou.
„Bella  mi  řekla,  že  máš  náramek  s  nějakými  znaky. 

Můžeš mi ho ukázat?“
John si vykasal  rukáv a natáhl  paži. Muž ji uchopil  za 

zápěstí.
„To je pěkná věcička, chlapče. Vyrobil sis ho sám?“ John 

přikývl.
„A kde jsi získal inspiraci pro ty vzory?“
John  vyprostil  ruku  z  mužova  sevření  a  začal 

gestikulovat. Když skončil, Mary řekla: „Prý ty znaky viděl 
ve snu.“

„Vážně? Smím se zeptat, o čem se ti zdálo?“ Muž se zase 
uvelebil  na  židli,  ale  přimhouřené  oči  mu  nápadně 
zpozorněly.

Houby bojové umění, pomyslela si Mary. O lekce karate 
nejde ani omylem. Je to prachsprostý výslech.

Když  John  zaváhal,  nejradši  by  ho  popadla  za  ruku a 
odvedla odtud, ale měla nejasný dojem, že by se cukal. Na 
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tom chlapovi doslova visí očima a dychtivě očekává další 
otázku.

„Jen klid,  chlapče.  Ať je to cokoli,  nebude na tom nic 
divného.“

John zvedl ruce a Mary simultánně interpretovala znaky.
„Je v nějaké tmavé místnosti. Klečí před oltářem. Za ním 

je nápis na zdi, stovky řádek vyrytých do černého kamene –
pomalu,  Johne.  Nestíhám  překládat.“  Soustředila  se  na 
mladíkovy ruce. „V tom snu prý opakovaně vstává a dotýká 
se konkrétního úseku textu, který vypadá jako ty znaky na 
náramku.“

Muž se zakabonil.
Když John jakoby v rozpacích sklopil zrak, voják řekl: 

„Buď bez obav. Je to naprosto v pořádku. Víš ještě o něčem, 
co  ti  na  sobě  samotném připadá  zvláštní  nebo nezvyklé? 
Něco, co tě odlišuje od ostatních lidí?“

Mary  poposedla  na  židli.  Znepokojovalo  ji,  jakým 
směrem  se  rozhovor  ubírá.  John  podle  všeho  zodpoví 
libovolnou otázku, kterou mu ten člověk položí, nehledě na 
to, že ani jeden z nich neví, co je „voják“ zač a kde se, pro 
všechno na světě,  ocitli.  I  Bella,  ačkoli  to setkání  osobně 
zorganizovala, je očividně celá nesvá.

Mary  zvedla  ruce,  aby  Johna  posunky  varovala,  ale 
ohromeně shledala, že si rozepíná košili. Když ji na jedné 
straně odhrnul, objevila se vlevo na prsou okrouhlá jizva.

Muž se naklonil dopředu, prohlédl si znamení a pak se 
napřímil.  „Kde  jsi  k  tomu  přišel?“  Mladík  zašermoval 
rukama.

„Říká, že se s tím narodil.“
„Chceš mi prozradit ještě něco?“ otázal se muž.
John  vrhl  pohled  na  Mary.  Zhluboka  se  nadechl  a 

vykouzlil ve vzduchu několik znaků.  Zdá se mi o krvi. O  
ostrých špičácích. O… kousnutí.

Mary vytřeštila oči dřív, než se dokázala opanovat.
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John  si  ji  znepokojeně  změřil.  Žádný  strach,  Mary.  
Nejsem úchyl, ani něco podobného. Vyděsil jsem se, když se  
mi o tom zdálo poprvé. Dobře víš, že člověk nemůže činnost  
svého mozku ovlivnit.

„Jo. To vím,“ řekla, natáhla se přes stůl a stiskla mu ruku.
„Co říkal?“ zajímal se muž.
„To bylo určené jen mně.“
Potřásla hlavou a pokračovala v tlumočení.
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Kapitola devátá

Bella se opřela o zeď na chodbě, prohrábla si vlasy a začala 
splétat  jednotlivé  pramínky.  Tohle  dělala  pokaždé,  když 
byla nervózní.

Slyšela, že členové Bratrstva jsou příslušníky zvláštního 
druhu,  ale  nevěřila  tomu.  Teď se  přesvědčila,  že  na  tom 
něco  je.  Ti  dva  muži  jsou  nejen  mimořádně  vyspělí  po 
fyzické stránce, ale vyzařuje z nich nadřazenost a agresivita. 
Její  bratr – a  podle  svého  skromného  názoru  považuje 
Rehvenge za nejdrsnějšího chlapa, s jakým se kdy setkala – 
vypadá ve srovnání s nimi jako amatérský rváč.

Do smrti si bude vyčítat, že sem Mary a Johna přivedla. 
O toho mladíka takový strach nemá, ale co Mary? To, jak s 
ní  jednal  ten  světlovlasý  válečník,  bylo  samo  o  sobě 
přinejmenším znepokojující.  Jeho sexuální  touha  byla  tak 
silná,  že  v  jeho  blízkosti  vyloženě  zkondenzovala,  a  je 
známo,  že členové Bratrstva  černé dýky nejsou zvyklí  na 
odmítnutí. Podle toho, co se dověděla, získají každou ženu, 
po které zatouží.

Naštěstí  prý  nikdy  žádnou  neznásilnili,  a  vzhledem  k 
tomu, čeho byla  před chvílí  sama svědkem, to ani nemají 
zapotřebí. Jejich těla jsou pro sex jako stvořená. Milovat se s 
jedním z nich, být pohlcená jeho nezměrnou silou… inu, to 
musí být mimořádný zážitek.

Ale Mary je člověk, a proto to nejspíš vnímá úplně jinak.
Bella  zvedla  hlavu  a  rozhlédla  se  po  chodbě.  Byla 

neklidná a jako sešněrovaná, a jestli tady bude muset ještě 
chvíli  trčet,  samou  nervozitou  vyletí  z  kůže.  Uvolnila 
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spletené  vlasy  a  vykročila  náhodným  směrem  do  spleti 
chodeb. Když zaslechla vzdálené rytmické bušení, vydala se 
po zvuku až ke dvojitým kovovým dveřím. Otevřela jedno 
křídlo a vešla.

Ocitla  se  v  tělocvičně  zhruba  o  velikosti  hřiště  na 
košíkovou:  podlaha  z  palubek  se  leskne  jako  zrcadlo. 
Porůznu na ní leží poházené jasně modré cvičební žíněnky a 
ze  stropu  visí  panely  se  zářivkami.  Vlevo  vyčnívá  do 
prostoru balkon s několika řadami sedadel a pod převisem je 
připevněno několik kožených boxovacích pytlů.

Jeden z nich měl zrovna v práci urostlý muž. Stál zády k 
ní a bušil do pytle jako mlátička. Tančil na chodidlech jako 
baleťák, lehce a ladně, zasazoval úder za úderem, hrbil se, 
útočil,  uskakoval  a  odrážel  obrovskou  silou  těžký  pytel, 
který se kymácel, jako by byl jen z lepenky.

Do  tváře  mu  neviděla,  ale  usoudila,  že  musí  být 
přitažlivý.  Hnědé  vlasy  má  zastřižené  na  ježka,  na  sobě 
přiléhavý černý rolák a volné běžecké nylonové kalhoty téže 
barvy.  Na  širokých  zádech  zkřížené  popruhy od jakéhosi 
pouzdra.

Vtom  se  dveře  za  jejími  zády  s  hlasitým  cvaknutím 
zavřely.

Bleskurychlým,  stěží  postřehnutelným  švihnutím  paže 
tasil  muž  z  pouzdra  dýku  s  černou  čepelí  a  vrazil  ji  do 
koženého pytle.  Ze  zejícího  otvoru se na žíněnku vyřinul 
písek a vyvalila vycpávka. Pak se otočil.

Bella si přitiskla ruku na ústa. Muž má výraznou jizvu v 
obličeji, jako by se mu ho někdo pokusil rozetnout nožem 
ve dví. Silná rýha vede z čela přes kořen nosu a stáčí se přes 
tvář, končí nad koutkem úst a křiví horní ret do nepatrného 
neutuchajícího úsměšku.

Jeho zúžené černé oči, které si ji pátravě prohlížejí, studí 
jako led.
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Zdál  se  naprosto  klidný  a  jeho  mohutné  tělo  nejevilo 
sebemenší známky pohybu, s výjimkou hlubokých nádechů, 
které mu nadouvaly hruď.

Bellu napadlo, že po ní možná zatoužil. A neví, jak se má 
zachovat.

Avšak  vzápětí  pustila  spekulace  ohledně  vzrušení  z 
hlavy.  Protože veškeré jeho emoce potlačil  chladnokrevný 
vztek, který ji vyděsil k smrti. Aniž spustila z muže oči, dala 
se pozpátku na ústup. Jakmile narazila zády do dveří, vzala 
za kovové madlo a několikrát  ho prudce stlačila.  Když se 
dveře neotevřely, napadlo ji, že ji tam uvěznil schválně.

Chvíli se díval, jak se snaží dostat ven, a pak si to namířil 
k  ní.  Jak  rázoval  hlava  nehlava  přes  modré  podložky, 
vyhazoval dýku do vzduchu. Pokaždé se v letu několikrát 
otočila a dopadla mu rukojetí přímo do dlaně. Nahoru… a 
dolů. Nahoru. Dolů.

„Nevím,  co  tady  pohledáváš,“  promluvil  hlubokým, 
tlumeným  hlasem.  „Ale  každopádně  jsi  mi  pokazila 
trénink.“

Chladnýma  očima  jí  přejížděl  po  obličeji  a  po  těle  a 
přitom  z  něho  vyzařovalo  téměř  hmatatelné  nepřátelství. 
Podbarvoval  ho  však  syrový  žár  či  spíše  jakási  temná 
sexuální hrozba, která Bellu proti očekávání upoutala.

„Omlouvám se. Nevěděla jsem…“
„Cos nevěděla, ženská?“
Stanul  přímo  před  ní.  Bože…  je  o  dobrých  dvacet 

centimetrů vyšší než já, blesklo jí hlavou.
Přitiskla se zády na dveře.
Muž se opřel dlaněmi o kovový panel po obou stranách 

její hlavy. Stočila zrak na nůž, který pořád držel, ale když se 
k ní naklonil, dočista na zbraň zapomněla. Znehybněl však 
dřív, než se dotkl jejího těla.

Bella se zhluboka nadechla a vtáhla  do plic  jeho vůni. 
Měla pocit, jako by jí sliznici nosu podráždil spíše oheň než 
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cokoli jiného, co by dokázala pojmenovat. A v reakci na to 
se začala uvolňovat… a rozehřívat se…

„Tak ty se omlouváš,“  řekl,  nachýlil  hlavu ke straně a 
upřel pohled na její krk. Jeho úsměv odhalil dlouhé bělostné 
špičáky. „To mě nepřekvapuje.“

„Moc mě to mrzí.“
„Tak to dokaž.“
„Jak?“ vydechla rozechvěle.
„Padni na všechny čtyři. To bude první fáze tvé omluvy.“
Vtom se rozlétly dveře na opačném konci tělocvičny.
„Do háje… Pusť ji!“ Klusem se k nim blížil další muž. 

Měl  dlouhé  husté  vlasy  s  barevnými  prameny  a  na  sobě 
slušivý kašmírový svetr. „Nech ji na pokoji, Z. Okamžitě!“

Muž s jizvou se k ní sklonil a přiblížil zkřivená ústa k 
jejímu uchu. Něco ji tlačilo do hrudní kosti v úrovni srdce. 
Špička jeho ukazováku.

„Záchrana přišla včas.“
Ustoupil stranou a vyšel ze dveří v okamžiku, kdy k ní 

doběhl druhý muž. „Jste v pořádku?“
Bella  civěla  na zničený boxovací  pytel.  Nedokázala  se 

pořádně nadechnout,  ale  nevěděla,  jestli  je na vině strach 
anebo  něco,  co  souvisí  se  sexuálními  vjemy.  Nejspíš  od 
obojího trochu.

„Ano. Myslím, že ano. Kdo to je?“
Muž otevřel  dveře,  a aniž jí  odpověděl,  odvedl  ji  před 

výslechovou  místnost.  „Ve  vlastním zájmu  zůstaňte  tady, 
ano?“

Bella na chodbě osaměla. Před očima jí bezděčně vyvstal 
obraz zjizveného muže.

85 395



Kapitola desátá

hage se s trhnutím probudil. Když se podíval na hodiny 
na nočním stolku, s úžasem shledal, že dokáže zaostřit 

zrak na ciferník a rozeznává číslice. Namíchlo ho, že už je 
tolik hodin.

R
Sakra,  kde  ten  Tohr  vězí?  Slíbil,  že  až  ukončí  onu 

záležitost,  při  níž  je  nezbytná  přítomnost  té  lidské  ženy, 
přijde za ním. Ale od té doby uplynulo už víc než šest hodin.

Rhage sáhl pro telefon a zavolal na Tohrův mobil. Když 
se mu ohlásila hlasová schránka, s klením zavěsil.

Vstal  z  postele  a  opatrně  se  protáhl.  Pořád  ho  bolí 
žaludek a trápí nevolnost, ale pohyb mu už nečiní takové 
potíže. Poté, co se rychle osprchoval a oblékl si čisté kožené 
kalhoty,  cítil  se  mnohem  lépe.  Vydal  se  do  Wrathovy 
pracovny.  Co  nevidět  se  rozední,  a  když  Tohr  nezvedá 
telefon,  před  odchodem  domů  pravděpodobně  podává 
hlášení králi.

Dvojité dveře do místnosti byly otevřené. Hned za nimi 
přecházel  tam a  zpátky po aubussonském koberci  Tohr  a 
řečnil.

„Tebe zrovna hledám,“ prohlásil Rhage.
Tohr se k němu otočil. „Vždyť jsem slíbil, že se u tebe 

zastavím.“
„To ti tak věřím. Jak se daří, Wrathe?“
Slepý  král  se  usmál.  „Jsem rád,  že  se  ti  vrací  forma, 

Hollywoode.“
„Díky.  Už  je  to  mnohem  lepší.“  Rhage  se  obrátil  na 

Tohra. „Nechceš mi něco říct?“
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„Ani ne.“
„To znamená, že nevíš, kde ta lidská žena bydlí?“
„Přesněji  řečeno  nevím  v  případě,  že  ji  potřebuješ 

navštívit.“
Wrath se opřel v židli a položil nohy na stůl. Ten se pod 

jeho obrovitými botami rázem změnil v pouhou podnožku. 
Usmál se. „Neprozradíte mi, o čem je řeč?“

„To  je  soukromá  věc,“  odpověděl  Rhage.  „Nic 
zvláštního.“

„No  jasně.“  Tohrment  oslovil  Wratha.  „Tuhle  náš 
krasavec zatoužil poznat tlumočnici toho mládence o něco 
důvěrněji.“

Wrath  zvolna  zavrtěl  hlavou.  „Na  to  zapomeň, 
Hollywoode. Rozdej si to s nějakou jinou ženskou. Bůhví, 
že máš z čeho vybírat.“ Kývl na Tohra. „Nemám nic proti 
tomu,  aby  se  ten  kluk  účastnil  elitního  výcviku,  pokud 
prověříš jeho zázemí a minulost.  Dohlížet musíme i na tu 
jeho  lidskou  kamarádku.  Až  se  ten  mládenec  zčistajasna 
vypaří, nechci, aby dělala rozruch.“

„Já ji ohlídám,“ přihlásil se Rhage. Když se na něj oba 
nesouhlasně zaškaredili, pokrčil rameny. „Buď to necháte na 
mně,  nebo  se  pověsím  na  paty  tomu,  kdo  ji  dostane  na 
starost. Ať tak nebo onak, stejně si ji najdu.“

Tohrovi vyvstaly na čele hluboké vrásky. „Brzdi, hochu. 
Ten kluk se tady dřív nebo později usadí natrvalo a ti dva 
mají  k  sobě  hodně  blízko.  Snad  ti  nemusím  vysvětlovat, 
proč ji máš nechat plavat.“

„Je mi líto. Já ji chci.“
„Kristepane! Víš, že mi někdy pekelně lezeš na nervy? 

Proč jsi, proboha, tak umanutej? Copak se nedokážeš aspoň 
trochu ovládat?“

„Dostanu se k ní, ať se vám to líbí nebo ne. A přitom ji 
prověřím a zjistím, s kým se stýká. Co vy na to?“

Když  si  Tohr  promnul  oči  a  Wrath  nevybíravě  zaklel, 
Rhage věděl, že má vyhráno.
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„Tak jo,“ ucedil Tohr. „Proklepni ji, vypátrej, jak se s tím 
chlapcem seznámila a jestli se s ním pořád vídá. Pak si s ní 
dělej, co chceš. Nezapomeň jí vygumovat paměť. Víckrát ji 
neuvidíš. Je ti to jasný? Zbavíš ji veškerých vzpomínek na 
svou maličkost a už se s ní nikdy nesetkáš.“

„Platí.“
Tohr  odklopil  kryt  mobilního  telefonu  a  stiskl  několik 

tlačítek. „Posílám ti její telefonní číslo.“
„A číslo její přítelkyně.“
„To jedeš i po ní?“
„Bez  komentáře,  Tohre.  Prostě  mi  dej  její  zatracený 

číslo.“

Zrovna když se Bella chystala do postele, zazvonil telefon. 
Zvedla ho a modlila se, aby to nebyl  její bratr Rehvenge. 
Den co den před úsvitem ji kontroluje, aby se ujistil, že je 
doma.  Jako  by  měla  ve  zvyku  toulat  se  po  nocích  a 
přespávat u svých milenců… „Prosím?“

„Zavoláš Mary a řekneš jí, aby se mnou šla dneska na 
večeři.“

Bella se prudce posadila na posteli.  To je ten blonďatý  
válečník.

„Slyšela jsi, co jsem ti říkal?“
„Ano… ale… Co po ní chceš?“ Jako by to nevěděla.
„Zavolej jí hned. Pověz jí, že jsem tvůj kamarád a že se 

dobře pobaví. Tak to bude lepší.“
„Lepší než co?“
„Než  kdybych  k  ní  vnikl  do  domu.  Protože  přesně  to 

bych udělal, kdyby to nešlo jinak.“
Bella zavřela oči a uviděla Mary opřenou zády o zeď a 

toho muže,  jak se nad ní tyčí  a vězní  ji svým mohutným 
tělem.  Pronásleduje  ji  s  jediným  cílem:  uvolnit  přemíru 
sexuální touhy, která mu vyvěrá ze všech pórů na těle.

„Bože… Neubližuj jí. Není jedna z nás. A je nemocná.“
„Já vím. Nic se jí nestane.“
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Bella si podepřela hlavu dlaní. „Jak takový drsný chlap 
pozná, co bolí a co ne a co může ublížit člověku?

„Válečníku…  ona  o  naší  rase  nic  neví.  Ona… 
Zapřísahám tě, abys –“

„Až bude po všem, na nic si nevzpomene.“
Jako by to  mohlo  vyřešit  její  pocity  a  ponížení.  Měla 

dojem,  jako by mu měla  k té  plánované večeři  předhodit 
samotnou Mary.

„Nedokážeš  mi  v  tom  zabránit.  Ale  můžeš  to  své 
přítelkyni  zpříjemnit.  Uvažuj.  Když  se  se  mnou  setká  na 
veřejnosti,  bude se cítit  bezpečněji.  Nedoví  se,  kdo jsem. 
Bude to pro ni úplně normální rande.“

Bella nesnáší, když ji někdo do něčeho nutí, příčí se jí 
zradit Maryino přátelství a důvěru.

„Mrzí mě, že jsem ji do toho vůbec zatáhla,“ zašeptala.
„Mě ne.“ Odmlčel se. „Ona… je něčím výjimečná.“
„Co když tě odmítne?“
„Neodmítne.“
„A co když ano?“
„To záleží na ní. Do ničeho ji nutit nebudu. Přísahám.“
Belle  sklouzla  ruka  z  čela  na  hrdlo.  Zapletla  prsty  do 

jemného  náhrdelníku  s  diamanty  od  Tiffanyho,  který 
neustále nosí.

„Kde?“  zeptala  se  nesouhlasným tónem.  „Kde  se  s  ní 
chceš setkat?“

„Kde se lidé obvykle scházejí?“
Jak to má vědět? Vtom si vzpomněla, jak jí Mary jednou 

vyprávěla  o  svém  kolegovi  z  práce,  který  si  domluvil 
schůzku v… Jak jen se ta restaurace jmenuje?

„V TGI Friday’s,“ vyhrkla. „Je na Lucasově náměstí.“
„Výborně. Vyřiď jí, ať je tam dneska večer v osm.“
„A jaké jméno mám uvést?“
„Třeba… Hal. Hal. E. Wood.“
„A… válečníku?“
„Copak?“
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„Prosím tě…“
Náhle mu zjihl  hlas.  „Neboj se, Bello. Budu se chovat 

jako džentlmen.“
Telefon oněměl.

Pan O se pomalu posadil na posteli s cílem zjistit, jak jeho 
organismus zareaguje na svislou polohu. Dlaněmi si přejel 
po mokrých tvářích.

Omega odešel už před hodinou, ale jemu dosud unikají z 
těla na několika místech různé tekutiny. Z ran a podobně… 
Nevěděl, jestli se vůbec dokáže pohnout, ale rozhodně musí 
zmizet z téhle ložnice.

Když  se  chtěl  postavit,  prudce  se  mu zatočila  hlava  a 
zatemnil  zrak,  a  tak  se  zase  posadil.  Mrňavým oknem v 
protější  stěně  viděl,  jak  korunami  borovic  prosvítá  první 
ranní světlo. Nečekal, že si bude odpykávat trest celý den. 
Nesčetněkrát  dokonce  zapochyboval  o  tom,  že  mučení 
přežije.

Omega mu odhalil vlastnosti skryté kdesi hluboko v jeho 
podvědomí,  které  by  v  životě  nespojoval  se  svou  vlastní 
osobou.  Pestré  odstíny  strachu  a  sebenenávisti.  Bytostné 
ponížení a potupu. A teď, v dozvucích zápasu, má pocit, že 
je  stažený  z  kůže,  obnažený  a  otevřený,  rozdrásaný  a 
rozpitvaný, až žasl, že ještě dýchá.

Otevřely se dveře. Na prahu stanul pan X. „Jak je?“
O přes sebe přetáhl přikrývku a otevřel ústa. Nevyšla z 

nich ani hláska. Několikrát zakašlal. „Pře… přežil jsem.“
„V to jsem ostatně doufal.“
Pan O jaksi nedokázal vstřebat, že jeho nadřízený má na 

sobě obyčejný oděv, drží  v  ruce psací  desku s klipsem a 
tváří se, jako by zahajoval další činorodý pracovní den. Ve 
srovnání s tím, jak strávil uplynulých čtyřiadvacet hodin on 
sám,  mu  teď  běžné  a  všední  jevy připadají  předstírané  a 
nejasně hrozivé.
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Pan  X  se  pousmál.  „Uzavřeme  spolu  dohodu.  Budete 
sekat dobrotu a dbát, aby se něco podobného už nestalo.“

O byl příliš vysílený, než aby se proti tomu ohradil. Ví, 
že  jeho  rebelská  povaha  se  dříve  nebo  později  znovu 
prosadí, ale momentálně touží jen po mýdle a horké vodě. A 
po samotě.

„Tak co mi na to povíte, pane O?“ dotíral X.
„Ano, senseji.“ V tu chvíli mu bylo lhostejné, co by měl 

nebo co musí říct. Ze všeho nejdřív se musí zvednout z té 
postele… vypadnout z téhle místnosti… z toho zatracenýho 
srubu.

„Ve skříni je čisté oblečení. Budete moct řídit?“
„Ano. Jistě… Už jsem v pořádku.“
O  si  představil  svou  koupelnu  se  sprchovým  koutem, 

smetanově  bílé  dlaždičky a  bílou  omítku.  Zářící  čistotou. 
Sterilní. I on bude čistý, až se důkladně umyje a vydrhne.

„Na rozloučenou pro vás mám malou radu, pane O. Až se 
zase pustíte do práce, nezapomeňte, čím jste prošel. Denně 
si vybavujte své pocity, neustále je udržujte živé a čerstvé. 
A  podle  toho  zacházejte  se  zajatci.  Vaše  iniciativa  mě 
popudila,  ale  pokud  dáte  najevo  slabost,  začnu  vámi 
opovrhovat. Je vám to jasné?“

„Ano, senseji.“
Pan X se otočil, ale ještě se ohlédl přes rameno. „Myslím, 

že  vím,  proč  vás  Omega  nechal  přežít.  Když  odcházel, 
nešetřil chválou. Vím, že vás kdykoli  rád uvidí.  Mám mu 
vyřídit, že se na jeho návštěvu těšíte?“

Panu  O se  vydral  z  úst  přidušený  sten.  Nedokázal  ho 
potlačit.

Pan X se tiše zasmál. „Raději ne.“

91 395



Kapitola jedenáctá

ary vjela  na parkoviště  u TGI Friday’s,  zastavila  a 
zadívala  se na okolostojící  auta  a minivany.  Na co 

myslela,  když  souhlasila  s  tím,  že  půjde  s  úplně  cizím 
chlapem  na  večeři?  Pokud  si  dobře  vzpomíná,  ráno  jí 
telefonovala  Bella  a  v  podstatě  ji  k  tomu  přemluvila. 
Veškeré podrobnosti se jí naneštěstí vykouřily z hlavy.

M

Není divu. Zítra dopoledne ji čeká vyšetření v nemocnici 
a vzhledem k neblahé předtuše se na nic nedokáže pořádně 
soustředit.  Například včera.  Přísahala  by,  že někde byla  s 
Bellou  a  Johnem,  jenomže  si  z  celého  večera  vůbec  nic 
nepamatuje.  Jako  by  neexistoval.  Práce  je  totéž  v 
bleděmodrém. V advokátní kanceláři  vykonávala celý den 
jen mechanickou práci,  dělala  školácké chyby a civěla do 
prázdna.

Když  vystoupila  z  auta,  jakž  takž  se  dala  dohromady. 
Kvůli  tomu  chudákovi,  se  kterým se  má  setkat,  by  měla 
předstírat,  že poslouchá a vnímá, ale jinak mu není ničím 
zavázaná.  Bellu  výslovně  upozornila,  že  je  to  jen 
kamarádské  setkání.  Každý  zaplatí  zvlášť.  Těšilo  mě,  na 
shledanou.

Nepochybovala o tom, že by se zachovala stejně, i kdyby 
jí žádná lékařská ruská ruleta nehrozila. Nehledě na to, že je 
možná zase nemocná, pokud jde o randění, už dávno vyšla z 
praxe a nehodlá zahájit trénink. A vůbec. Stejně není o co 
stát.  Většina  svobodných  chlapů  po  třicítce  se  chce  jen 
pobavit anebo už jsou šťastně ženatí,  a s ní žádná zábava 
není – právě  naopak,  každou  zábavu  zpravidla  pokazí. 
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Jednak je vážná od přírody a jednak má za sebou poměrně 
tvrdé životní zkušenosti.

Navíc není typ ženy, se kterou by se chtěl průměrný muž 
ukazovat na veřejnosti. Obyčejné vlasy má hladce sčesané 
do prostého koňského ohonu a pevně stažené gumičkou. Na 
sobě  huňatý,  teplý  smetanově  bílý  pletený  svetr  a  volné, 
pohodlné  khaki  kalhoty.  A  hnědé  polobotky  na  nízkém 
podpatku s okopanými špičkami. Podle všeho vypadá spíš 
jako tuctová mamina – kterou ovšem nikdy nebude.

Po  vstupu  do  restaurace  vyhledala  hostesku  a  ta  ji 
odvedla  do  boxu v  zadním rohu.  Když  odložila  kabelku, 
ucítila vůni zelených paprik a cibule, a tak vzhlédla. Kolem 
ní  proplula  servírka  s  vrchovatě  naloženou  železnou 
plotýnkou.

V  jídelně  vládl  čilý  ruch,  doplněný  zvukovou  kulisou 
reprodukované hudby a živého hovoru. Většina stolů byla 
obsazená  a  mezi  nimi  pobíhal  obsluhující  personál  buď s 
čerstvými objednávkami,  nebo se stohy špinavého nádobí. 
Rodiny,  dvojice  a  skupinky  přátel,  všichni  rozesmátí, 
gestikulující  a zabraní  do diskuse.  Mary není na podobný 
zmatek zvyklá,  a místo aby u ní navozoval pocit  pohody, 
nahání jí spíše hrůzu. A kvůli tomu, že sedí u stolu sama, si 
připadá izolovaná. Pozérka mezi normálními lidmi.

Ti všichni mají před sebou šťastnou budoucnost. Kdežto 
ona… další a další vyšetření.

Polohlasně  zaklela.  Tak  dost. Paniku  a  katastrofické 
scénáře vypudila z mysli  a umínila si,  že dneska večer se 
nebude  paní  doktorkou  Dellou  Croceovou  zaobírat. 
Jednoduše ji odstřihne jako uschlý list.

Vybavila  si  svůj  dům obklopený  zelení  a  bezděčně  se 
usmála.  Vzápětí  nad  ní  stanula  uštvaná  servírka  a  rázně 
položila na stůl plastikovou láhev. Trocha vody vyšplíchla 
na ubrus.

„Čekáte na někoho?“
„Ano.“
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„Dáte si něco k pití?“
„Voda stačí. Děkuju.“
Když  žena  odešla,  Mary  se  napila.  Minerálka  měla 

příchuť  kovu.  Odsunula  skleničku  a  koutkem  oka 
zpozorovala pohyb u vchodových dveří.

Páni… No tohle…
Do  restaurace  vešel  muž.  Přesněji…  mimořádně 

pohledný muž.
Blonďák.  Filmový  hezoun.  Urostlý,  na  sobě  černý 

kožený plášť až na paty.  Ramena má zhruba stejně široká 
jako  dveře,  jimiž  vešel,  a  nohy  tak  dlouhé,  že  je 
bezkonkurenčně vyšší než kdokoli z hostů v jídelně. Když 
se proplétal  hloučkem lidí u vchodu, ostatní muži sklopili 
zrak,  podívali  se  jinam  nebo  civěli  na  hodinky,  jako  by 
věděli, že se s ním nemůžou měřit.

Mary svraštila čelo. Měla dojem, že už ho někde viděla.
Jasně. Nejspíš v nějakém filmu, usoudila v duchu. Třeba 

se v Caldwellu zrovna něco natáčí a on si sem odskočil na 
večeři.

Muž  přistoupil  k  hostesce  a  přelétl  ji  očima,  jako  by 
odhadoval,  jakou  má  konfekční  velikost.  Rudovláska  v 
omráčení několikrát nevěřícně zamrkala, ale hned nato se jí 
aktivovala estrogenová čidla. Shrnula si vlasy do čela, jako 
by se chtěla ujistit,  že si její kštice všiml,  vytrčila bok do 
strany a vypnula prsa.

Neboj, zlato, pomyslela si Mary. On tě vidí.
Když  společně  procházeli  jídelnou,  muž  si  pozorně 

prohlížel  osazenstvo každého stolu.  Mary byla  zvědavá,  s 
kým přišel povečeřet.

Aha. O dvě kóje před ní sedí osamocená blondýnka. Má 
na sobě tenký přiléhavý svetr z angorové vlny s výstřihem 
do  V,  který  odhaluje  působivou  výbavu.  Mimo  to  žena 
dychtivě sleduje, jak se k ní ten fešák blíží,  a přitom z ní 
vyzařuje žádostivé očekávání.

Trefa. Ken a Barbie.
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Tak jo.  Není to  vyložený Ken. I  přes oslnivě úchvatný 
vzhled  postrádá  onu  frajerskou  pohlednost  a  hejskovství. 
Naopak má  v  sobě  něco… živočišného.  Prostě  se  nenosí 
jako drtivá většina ostatních lidí.

Po pravdě se pohybuje jako šelma. Mohutná ramena jsou 
synchronizovaná s krokem a otáčí hlavu do stran, jako by 
své  okolí  neustále  pozoroval  a  po  něčem  slídil.  Mary 
malinko znepokojeně napadlo, že kdyby chtěl, všechny by 
odtud vyházel holýma rukama.

Zmobilizovala vůli a přinutila se upřít pohled do sklenice 
s vodou. Nechce být jako ti ostatní ubozí čumilové.

Jenomže… se neubránila a znovu vzhlédla.
Prošel  kolem  blondýny  a  stanul  před  brunetou  u 

sousedního stolu přímo přes uličku. Žena se na něj široce 
usmála. Což je celkem pochopitelné.

„Ahoj,“ řekl.
To se dalo čekat, blesklo Mary myslí.  Má i podmanivý 

hlas. Hluboký, zvučný, jakoby ospalý.
„Ahoj.“
Tón byl o poznání ostřejší. „Ty nejsi Mary.“
Mary ztuhla. To ne…
„Budu, kdokoli chceš.“
„Hledám Mary Luceovou.“
Do háje.
Mary si odkašlala.  Nejraději  by se propadla.  Nejlépe k 

protinožcům. „Já… já jsem Mary.“
Muž se otočil.  Když na ni upřel živé modrozelené oči, 

strnul.
Mary sklopila pohled a brčkem zvířila vodu ve sklenici.
Čekal jsi něco jinýho, viď, pomyslela si.
Rozpačité ticho se protahovalo. Určitě se snaží vymyslet 

přijatelnou omluvu, aby mohl vycouvat a prásknout do bot.
Bože, jak mě mohla Bella takhle znemožnit?
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Rhage zadržel dech a chvíli si lidskou ženu prohlížel. Je 
moc  hezká.  Jiná,  docela  jiná,  než  očekával,  ale  i  přesto 
hezká.

Má bledou a hladkou pleť, jako výběrový dopisní papír. 
Rysy obličeje jsou rovněž křehké, čelisti tvoří ladný oblouk 
ubíhající  od uší  k bradě, výrazné lícní kosti  s přirozeným 
ruměncem.  Dlouhá  štíhlá  šíje,  stejně  jako  ruce,  a  podle 
všeho i nohy. Tmavě hnědé vlasy má sepnuté do ohonu.

Není  nalíčená  a  ani  nezachytil  vůni  parfému.  Kromě 
drobných náušnic s perlou nemá žádné šperky. Smetanově 
bílý svetr je silný a volný a Rhage by se klidně vsadil, že 
Mary má plandavé i kalhoty.

Nevšiml  si  jediného  rysu,  jímž  by  na  sebe  upoutala 
pozornost. V ničem se nepodobá ženám, které ho přitahují. 
A přesto z ní nedokáže spustit oči.

„Ahoj, Mary,“ pozdravil ji tiše.
Doufal,  že  se  na  něj  podívá,  protože  zatím  neměl 

možnost  pořádně spatřit  její  oči.  A nemohl  se  dočkat,  až 
zase uslyší její hlas. Ta tři slova, která před chvilkou řekla, 
byla příliš tichá, než aby ho mohla uspokojit.

Natáhl  ruku  v  nutkavé  touze  se  jí  dotknout.  „Já  jsem 
Hal.“

Nechala jeho ruku viset ve vzduchu nad stolem, sáhla pro 
kabelku a chystala se vyklouznout z kóje.

Postavil se jí do cesty. „Kam jdeš?“
„Hele,  nech to  plavat.  Belle  nic  nepovím.  Budeme jen 

předstírat, že jsme spolu byli na večeři.“
Rhage zavřel  oči  a odblokoval  hluk v okolí,  aby mohl 

nerušeně  vstřebávat  její  hlas.  Jeho  tělo  se  sotva  znatelně 
nachýlilo kupředu, znehybnělo a malinko se zakymácelo.

A vtom mu došlo, co říkala.
„Proč bychom jí lhali? Prostě se spolu navečeříme.“
Stiskla rty, ale už se nepokoušela utéct.
Jakmile se ujistil, že Mary nepráskne do bot, posadil se a 

snažil se poskládat nohy pod stůl. Když se na něj podívala, 
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zapomněl  na  zkroucená  kolena,  jimiž  narážel  zespodu do 
desky.

Kristepane.  Její  oči  se k melodickému rytmu hlasu ani 
trochu nehodí. Jsou to oči válečníka.

Kovově  šedé,  vroubené  řasami  v  barvě  jejích  vlasů. 
Vážné,  zadumané.  Připomínají  mu muže,  kteří  vytáhli  do 
boje  a  přežili  bitvu.  Nezlomná  síla  jim  dodává  závratný 
půvab.

Hlas se mu zachvěl. „Moc rád s tebou povečeřím.“
Oči se nejprve rozšířily a pak zúžily. „Dobré skutky děláš 

odjakživa?“
„Prosím?“
Přistoupila  k nim servírka a pomalu před něj  postavila 

sklenici  vody. Žádostivá reakce na jeho tvář i tělo, kterou 
vycítil, ho podráždila.

„Ahoj. Já jsem Ambra,“ řekla. „Co vám mám přinést k 
pití?“

„Já se spokojím s vodou. Mary, přeješ si něco?“
„Ne. Děkuju.“
Servírka se k němu přitočila blíž. „Mám vás seznámit s 

našimi specialitami?“
„Dobrá.“
Žena zahájila našprtanou prezentaci, během níž nespustil 

oči z Mary. Namíchlo ho, že před ním skrývá oči.
Servírka si odkašlala. Několikrát. „Nedáte si raději pivo? 

Nebo snad něco silnějšího? Co třeba panáka –“
„Máme všechno. Jídlo si objednáme později. Díky.“
Ambra narážku pochopila.
Když osaměli, Mary vybuchla: „Nemohli bysme jen –“
„Dal jsem ti nějak najevo, že se s tebou nechci najíst?“
Položila ruku na jídelní lístek před sebou a prstem přejela 

po fotografii pečených žebírek. Pak menu prudce odstrčila. 
„Pořád na mě civíš.“

„To muži obvykle dělají.“ Když natrefí na ženu, po které  
zatouží, dodal v duchu.
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„V mém případě ne. Dokážu si představit,  co si o mně 
myslíš, ale nemám zájem, aby ses soustředil na podrobnosti. 
Doufám, že víš, jak to myslím. A už vůbec nestojím o to, 
abys tady hodinu trpěl.“

Bože,  ten  hlas.  Zapůsobil  na  něj  stejně  jako  poprvé. 
Pokožka se mu napjala, uvolnila se a povolila. Zhluboka se 
nadechl ve snaze zachytit její přirozenou citrusovou vůni.

Když  mlčení  trvalo  příliš  dlouho,  přistrčil  jí  zpátky 
jídelní  lístek.  „Rozhodni  se,  co  si  objednáš – pokud  tady 
nechceš jen tak sedět a dívat se, jak jím.“

„Můžu kdykoli odejít.“
„Jistě. Ale to neuděláš.“
„Aha. A pročpak?“ V očích se jí blýsklo a jeho tělo bylo 

rázem v jednom ohni.
„Neodejdeš,  protože  máš  Bellu  moc  ráda  a  nechceš  jí 

způsobit  rozpaky  tím,  že  mi  dáš  košem.  Naopak  já  jí  s 
čistým svědomím řeknu, žes mě hodila přes palubu.“

Mary se zamračila. „Chceš mě vydírat?“
„Přesvědčit.“
Pomalu  otevřela  jídelní  lístek  a  prohlédla  si  nabídku. 

„Pořád na mě civíš.“
„Já vím.“
„Co kdyby ses pro změnu díval někam jinam? Na menu, 

na  tu  brunetku  přes  uličku.  O  dva  stoly  dál  sedí  docela 
ucházející blondýnka, pokud sis jí nevšiml.“

„Ty nepoužíváš žádný parfém, že ne?“
Střelila po něm očima. „Ne, nepoužívám.“
„Smím?“ Kývl směrem k jedné její ruce.
„Cože?“
Přece  jí  nemůže  říct,  že  chce  zblízka  přivonět  k  její 

pokožce. „Vzhledem k tomu, že spolu máme oficiální rande 
a za chvíli  se najíme,  připadá mi  slušné podat si  ruce.  A 
ačkoli  jsi  mi  to odepřela  poprvé,  když jsem se snažil  být 
zdvořilý, jsem ochoten to udělat znovu.“
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Když  neodpověděla,  natáhl  se přes stůl  a  uchopil  ji  za 
ruku. Než se vzpamatovala, přitáhl si její paži, sklonil hlavu 
a přitiskl rty na hřbet ruky. A zhluboka se nadechl.

Vjem  byl  tak  silný,  že  na  něj  jeho  tělo  poslušně 
zareagovalo.  Kožené  kalhoty  mu  rázem  byly  těsné  v 
rozkroku. Poposedl na lavici, aby je aspoň trochu uvolnil a 
vytvořil v nich prostor.

Nemohl se dočkat, až spolu budou sami.
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Kapitola dvanáctá

dyž  Hal  pustil  její  ruku,  Mary  uvízl  dech  v  hrdle. 
Třeba  je  to  všechno  jenom  sen.  Jasně.  To  je  ono. 

Protože tenhle chlap je příliš dokonalý. Příliš atraktivní. A 
má o ni příliš velký zájem, než aby to bylo skutečné.

K
U  jejich  stolu  znovu  stanula  servírka  a  přitočila  se  k 

Halovi  pokud  možno  co  nejblíž,  takže  se  ho  bezmála 
dotýkala.  Dokonce si  kvůli  němu nanesla  čerstvou vrstvu 
malinově červeného lesku na rty. Mary to připadalo malinko 
obscénní  a  vulgární  zároveň,  ale  na  druhou  stranu  ona 
žádnou dekorativní kosmetiku nepoužívá, takže houby ví, co 
je a co není přiměřené…

A vůbec, proč se tím vlastně zabývá?
„Co si dáte?“ otázala se servírka Hala.
Vrhl  pohled  přes  stůl  a  povytáhl  obočí.  Mary zavrtěla 

hlavou a dál studovala jídelní lístek.
„Tak copak máte dobrého…,“ protahoval a otevřel desky. 

„Jednou kuře Alfredo. Pak čtvrtkilový steak. A prosil bych 
krvavý.  Dále  cheeseburger,  taky  krvavý.  Dvojitou  porci 
hranolků.  K  tomu  nachos… se  vším  všudy.  Samozřejmě 
taky dvojitou porci.“

Mary jen vykulila oči. Konečně menu odložil a čekal.
Servírka se zatvářila poněkud rozpačitě. „To je pro vás i 

pro vaši sestru?“
Jako by pokrevní spřízněnost byla jediným vysvětlením, 

proč si muž jeho kalibru vyjde na večeři  s ženou, jako je 
ona… Svatá dobroto!
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„Ne, to je jen pro mě. A to není moje sestra, ale moje 
přítelkyně. Mary?“

„Hm… Já bych prosila jen císařský salát,  a společně s 
jeho,“ – výkrmnou dávkou? – „jeho objednávkou.“

Žena vzala jídelní lístky a odešla.
„Pověz mi něco o sobě, Mary.“
„Proč si nemůžeme povídat raději o tobě?“
„Protože bych tě neslyšel mluvit.“
Mary  strnula.  Z  hlubin  podvědomí  se  dral  k  povrchu 

jakýsi nejasný vjem.
Mluv. Chci slyšet tvůj hlas.
Řekni něco. Prostě to opakuj pořád dokola.
Přísahala  by,  že  přesně  to  jí  tenhle  muž  někdy někde 

říkal – až na to, že se s ním v životě nesetkala. Určitě by si 
to pamatovala.

„Co děláš?“ zajímal se.
„Podnikovou asistentku.“
„Kde?“
„V jedné advokátní kanceláři v centru města.“
„Ale předtím jsi byla zaměstnaná jinde, je to tak?“
Byla  zvědavá,  co  všechno  mu  Bella  prozradila. 

Doufejme, že se nezmínila o její nemoci. Třeba právě proto 
o ni projevuje takový zájem…

„Mary?“
„Pracovala jsem s dětmi.“
„Jako učitelka?“
„Terapeutka.“
„Fyzio nebo psycho?“
„Obojí.  Dělala  jsem  rehabilitační  pracovnici  pro 

autistické děti.“
„Proč jsi to začala dělat?“
„Je to opravdu nutné?“
„Co?“
„Předstírat, že se o mně chceš něco dovědět.“
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Svraštil  čelo. Napřímil se, aby před něj servírka mohla 
položit velký talíř s nachos.

Žena  sklonila  hlavu  k  jeho  uchu.  „Nikomu  ani  muk. 
Objednal si to někdo jiný, ale on může počkat, kdežto vy mi 
připadáte hrozně hladový.“

Hal přikývl, usmál se, ale její snahu nekomentoval.
Je to slušňák, to se musí nechat, pomyslela si Mary. Teď, 

když  sedí  u  stolu  naproti  ní,  jako  by  ostatní  ženy 
neexistovaly.

Přisunul k ní talíř. Když zavrtěla hlavou, namočil jeden 
trojúhelníček do rajčatové salsy a vložil si ho do úst.

„Nedivím se, že ti povrchní rozhovor vadí,“ poznamenal.
„Jak to?“
„Máš leccos za sebou.“
Zamračila  se  na  něj.  „Co  všechno  ti  o  mně  Bella 

vyslepičila?“
„Skoro nic.“
„Tak jak víš, že mám něco za sebou?“
„Vidím ti to na očích.“
Do háje. Není to žádný idiot. Že by ideální chlap?
„Jsem  zvyklý  jednat  s  každým  na  rovinu.“  Pokrčil 

rameny a pustil se do nachos. Za pár minut byl talíř prázdný.
„Je mi jedno, jestli tě to štve. Chci vědět, co tě k té práci 

přivedlo, a ty mi to povíš.“
„Jsi arogantní.“
„Nic nového pod sluncem.“ Křečovitě se usmál. „A ty se 

vyhýbáš otázce. Proč jsi začala pracovat s dětmi?“
Protože  jsem  se  nemohla  dívat,  jak  moje  matka  trpí,  

odpověděla v duchu.
Cissy  Luceová  onemocněla  svalovou  dystrofií.  Když 

Mary dennodenně viděla,  s čím se musí potýkat,  povýšila 
pomoc  druhým s  určitým zdravotním handicapem na  své 
životní poslání. Možná se přitom chtěla zbavit pocitu viny z 
toho,  že  sama  kypí  zdravím,  zatímco  její  matka  je 
nemohoucí.
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Ale krátce nato vážně onemocněla.
Když  jí  doktoři  oznámili  diagnózu,  nejdřív ze všeho ji 

napadlo,  že  to  není  fér.  Matčinu  nemoc  prožívala  do 
nejmenších  detailů  a  dokonale  se  dokázala  vžít  do  jejích 
pocitů. Tak proč má ještě poznat na vlastní kůži, jaké je to 
doopravdy?  Tehdy  si  uvědomila,  že  žádný  člověk  nemá 
míru utrpení spravedlivě vyměřenou a že když se jakž takž 
porve a smíří  s jednou ránou osudu, neznamená to, že ho 
nemůže srazit na kolena další, pokud možno ještě drsnější 
tragédie.

„Protože jsem nikdy nic jiného dělat nechtěla,“ vypadlo z 
ní nakonec.

„Tak proč jsi toho nechala?“
„Můj život se změnil.“
Naštěstí  se  v  tom  nerýpal.  „Líbila  se  ti  práce  s 

invalidními dětmi?“
„Ony nejsou… nejsou invalidní.“
„Promiň,“ řekl a zřejmě to myslel vážně.
Upřímnost  v  jeho  hlase  ji  zbavila  odměřenosti 

spolehlivěji než sebehezčí lichotky nebo úsměvy.
„Jsou jenom jiné. Vnímají svět odlišným způsobem. Co 

je  normální,  je  i  průměrné,  ale  rozhodně  to  není  jediná 
možnost,  jak  žít  nebo existovat –“  Zarazila  se,  protože  si 
všimla, že zavřel oči. „Nenudím tě?“

Pomalu zvedl víčka. „Líbí se mi, když mluvíš.“
Mary zalapala po dechu.
Oči mu svítí jako zářivky. Žhnou, pableskují. Určitě má 

kontaktní čočky, napadlo ji. Modrozelené duhovky patří do 
příběhů sci-fi.

„Odlišnost ti nedělá problémy, že ne?“ zašeptal.
„Ne.“
„Tak to je dobře.“
Přistihla se, že se na něj kdovíproč usmívá.
„Nemýlil jsem se,“ prohlásil spokojeně.
„V čem?“
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„Že ti úsměv ukrutně sluší.“
Mary odvrátila pohled.
„Co se stalo?“
„Buď tak hodný a nesnaž se mě okouzlit.  To už je mi 

milejší povrchní rozhovor.“
„Jsem upřímný,  ne okouzlující.  Zeptej  se mých bratrů. 

Často ze mě vypadne něco, čeho pak lituju. To ovšem není 
tvůj případ.“

Tak  on  má  sourozence?  Skvělý  materiál  pro  rodinné 
reklamy.  Třeba  na  pánskou  konfekci…?  „Kolik  máš 
bratrů?“

„Pět.  Momentálně.  O  jednoho  jsme  přišli.“  Dlouze  se 
napil vody, jako by nechtěl, aby mu viděla do očí.

„To je mi líto,“ řekla tiše.
„Děkuju. Stalo se to teprve nedávno. Moc mi chybí.“
Dostavila se servírka s plně naloženým podnosem. Když 

narovnala talíře před Hala a postavila misku se salátem před 
Mary,  otálela,  dokud  jí  Hal  významným  tónem 
nepoděkoval.

Nejdřív  se  vrhl  na  kuře  Alfredo.  Zabořil  vidličku  do 
hromádky  fettuccine,  několikrát  jí  otočil,  aby  se  obalila 
pořádnou vrstvou těstovin, a teprve potom ji vložil do úst. 
Chvíli  zamyšleně  žvýkal  a  nato  si  pokrm  přisolil.  Pak 
ochutnal  steak.  Ten  pro  změnu  dochutil  mletým  pepřem. 
Nakonec  popadl  cheeseburger.  Donesl  ho  napůl  cesty  k 
ústům, ale pak se zarazil. Vrátil ho na talíř a způsobně na něj 
zaútočil vidličkou a nožem.

Chová  se  jako  učiněný  džentlmen.  Jí  by  zřejmě 
nenapadlo jíst burger příborem.

Najednou k ní pozvedl oči. „Co je?“
„Promiň, totiž…“ Porýpala se v salátu. Ale vzápětí se už 

zase dívala, jak jí.
„Pořád se na mě díváš. Působí mi to rozpaky,“ postěžoval 

si.
„Omlouvám se.“
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„To mě mrzí.“
„Mě ne. Dělá mi dobře, když na sobě cítím tvůj pohled.“
Maryino tělo ožilo. A zareagovala na to tak, že jí spadl 

kruton do klína.
„Na co se díváš?“ zeptal se.
Pokoušela se vysušit ubrouskem dresink, který jí ulpěl na 

kalhotách. „Na tvoje stravovací způsoby. Jsou působivé.“
„Jídlo se má náležitě vychutnávat.“
Ráda by věděla, co jiného si ještě užívá tímhle způsobem. 

Lenivě. Pomalu. Důkladně. Docela dobře si umí představit, 
jak vypadá jeho milostný život. Určitě je skvělý v posteli. 
Mohutné tělo, zlatavá pokožka, dlouhé štíhlé prsty…

Mary náhle vyschlo v hrdle. Natáhla ruku pro skleničku s 
vodou. „A to jíš vždycky… tolik?“

„Po  pravdě  mi  žaludek  trochu  protestuje.  Nesmím  ho 
příliš  zatěžovat.“  Posypal  fettuccine  další  dávkou  soli. 
„Takže jsi pracovala s autistickými  dětmi a teď děláš pro 
advokátní firmu. A jak trávíš volný čas? Jaké máš koníčky? 
O co se zajímáš?“

„Ráda vařím.“
„Vážně? A já rád jím.“
Zakabonila  se  a  snažila  se  nemyslet  na  to,  jak  sedí  u 

jejího kuchyňského stolu.
„Už jsi zase namíchnutá.“
Mávla rukou. „Nejsem.“
„Ale jsi. Nelíbí se ti představa, že bys pro mě mohla něco 

uvařit, viď?“
Jeho nezkrotná upřímnost v ní vyvolala dojem, že by se 

mu mohla svěřit s čímkoli a že on by jí řekl přesně to, co si 
myslí a co cítí. Ať příjemného nebo negativního.

„Hale, máš mezi mozkem a pusou vůbec nějaký filtr?“
„Nejspíš ne.“ Dojedl těstoviny a odsunul talíř.  Na řadu 

přišel steak. „A co tvoji rodiče?“
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Zhluboka se nadechla.  „Matka mi zemřela  před čtyřmi 
lety.  Otce  zabili,  když  mi  byly  dva  roky.  Ocitl  se  v 
nesprávnou dobu na nesprávném místě.“

Zarazil se. „To je drsné. Myslím přijít o oba.“
„Ano.“
„Já  už  taky  nemám  rodiče.  Ale  aspoň  se  dožili 

úctyhodného věku. Máš sourozence?“
„Ne. Byly jsme s matkou samy. A teď jsem zbyla jen já.“
Nastalo dlouhé ticho. „Jak ses seznámila s Johnem?“
„S Johnem… Jasně. John Matthew. Co ti  o něm Bella 

říkala?“
„Nic moc.“
„Skoro ho neznám. Prostě mi nedávno vstoupil do života. 

Myslím, že je to moc zvláštní kluk. A moc hodný. I když 
mám podezření, že to v životě neměl lehké.“

„Znáš jeho rodiče?“
„Řekl mi, že žádné nemá.“
„Víš, kde bydlí?“
„Znám tu část města. Není to nejlepší zázemí.“
„Chceš ho zachránit, Mary?“
To je mi ale divná otázka, pomyslela si.
„Nepřipadá  mi,  že  potřebuje  zachránit,  ale  chci  ho  líp 

poznat. Spřátelit se s ním. Po pravdě o něm téměř nic nevím. 
Jednou večer za mnou prostě přišel.“

Hal  přikývl,  jako  by  mu  poskytla  odpověď,  kterou 
očekával.

„Odkud znáš Bellu?“ zeptala se.
„Tobě ten salát nechutná?“
Sklopila oči do misky. „Nemám hlad.“
„Víš to jistě?“
„Ano.“
Když  dojedl  burger  i  hranolky,  sáhl  pro  malý  jídelní 

lístek vedle stojánku s pepřenkou a slánkou.
„Chutnal by ti víc dezert?“
„Dneska ne.“
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„Měla bys víc jíst.“
„Při obědě jsem se přejedla.“
„Nepřejedla.“
Mary založila paže na prsou. „Jak to víš?“
„Cítím, že jsi hladová.“
Dech jí uvízl v hrdle. Ty jeho oči už zase září. Jsou tak 

modré a tak jasné… a střídají se v nich všechny barvy moře. 
V takovém moři by chtěla plavat. Utopit se. Zemřít.

„Jak víš, že mám hlad?“ Měla dojem, že ztrácí pevnou 
půdu pod nohama.

Ztišil hlas, až zněl spíš jako vrnění. „Je to pravda, viď? 
Tak proč by mělo záležet na tom, jak to vím?“

Naštěstí  přišla  servírka  pro  talíře  a  přerušila  magický 
okamžik.  Než si  Hal objednal jablečný závin,  čokoládový 
řez a kávu, Mary se snesla z oblak zpátky na zem.

„A čím se živíš ty?“
„Vším možným.“
„Herectvím? Modelingem?“
Zasmál se. „Ne. Možná jsem dekorativní, ale víc mě těší 

být užitečný.“
„A čím jsi užitečný?“
„Dalo by se říct, že jsem něco jako voják.“
„Z povolání?“
„Svým způsobem ano.“
To  vysvětluje  výhrůžné  vzezření  a  chování  dravce. 

Fyzické sebevědomí i ostražité oči.
„U které složky?“ Určitě u mariňáků, pomyslela si Mary. 

Anebo u zvláštní jednotky průzkumníků. Vypadá na to.
Halův obličej zvážněl. „Jsem jen obyčejný pěšák.“
Mary  z  ničeho  nic  ucítila  vůni  parfému.  Oznamoval 

příchod rudovlasé hostesky.
„Byli  jste spokojeni  s  jídlem i s  obsluhou?“ Když  Hal 

zvedl hlavu, žena se na něj zářivě usmála.
„Ano. Děkujeme,“ odpověděl.
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„To ráda slyším.“ Položila něco na okraj stolu. Ubrousek. 
S telefonním číslem a jménem.

Když  žena  zamávala  řasami  a  odplula,  Mary  sklopila 
pohled na své ruce. Kradmo se podívala na svou kabelku.

Nejvyšší  čas  zvednout  kotvy.  Kdovíproč  nechce  vidět, 
jak  si  Hal  dá  ten  ubrousek  do  kapsy.  I  když  je  to 
samozřejmě jeho právo.

„Takže…  Bylo  to  moc  zajímavé,“  prohlásila.  Vzala 
kabelku a vyklouzla z boxu.

„Proč  odcházíš?“  S  potemnělou  a  zachmuřenou  tváří 
vypadal  jako  skutečný  voják.  Sexuální  kouzlo 
sebevědomého playboye bylo to tam.

Sevřelo se jí hrdlo. „Jsem unavená. Děkuju za společnost, 
Hale. Bylo to… Zkrátka díky.“

Když se chystala projít kolem něj, uchopil ji za ruku a 
palcem přejel po vnitřní straně zápěstí.  „Zůstaň,  než sním 
dezert.“

Odvrátila pohled od jeho dokonalého obličeje a širokých 
ramenou. Bruneta od sousedního stolu se taky zvedla. Hltala 
ho očima, v ruce připravenou navštívenku.

Mary se sklonila. „Nepochybuju o tom, že se najde fůra 
jiných žen, které ti přeochotně udělají společnost. Jedna je 
právě na cestě. Popřála bych ti hodně štěstí, ale myslím, že 
to nebude třeba.“

Mary si to namířila rovnou k východu. Mrazivý vzduch a 
relativní  ticho  působil  v  porovnání  s  hlučícím  davem 
konejšivě,  ale  když  přistoupila  ke  svému  autu,  měla 
neodbytný pocit, že není sama. Ohlédla se.

Hal  stál  přímo  za  ní,  ačkoli  ho  nechala  v  restauraci. 
Rázně  se  otočila.  Srdce  jí  tlouklo  tak  prudce,  jako  by jí 
chtělo vyskočit z hrudi.

„Proboha! Co to vyvádíš?“
„Doprovázím tě k autu.“
„Hm… To nemusíš.“
„Pozdě. Ta Honda Civic je tvoje?“
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„Jak víš –“
„Světla  zablikala,  když  jsi  odemkla  dveře  dálkovým 

ovladačem.“
Ustoupila, ale jak před ním couvala, vykročil za ní. Když 

narazila zády do auta, zvedla ruce.
„Nech toho.“
„Neměj ze mě strach.“
„Tak mě nezastrašuj.“
Odvrátila  se  a  sáhla  na  kliku.  Jeho  ruka  se  mihla 

vzduchem a dopadla na spoj mezi oknem a střechou.
Okamžitě se posadí za volant. Jen co jí to umožní.
„Mary?“ jeho hluboký hlas jí zazněl  hned vedle hlavy. 

Trhla sebou.
Cítila z něho syrovou sexuální přitažlivost a představila 

si jeho tělo jako klec, v níž zůstane uvězněná. Její strach ji 
obelstil a změnil se v jakousi neodbytnou potřebu a touhu.

„Pusť mě,“ špitla.
„Ještě ne.“
Slyšela,  jak se hluboce nadechuje,  jako by nasával její 

vůni. Pak zaslechla tlumený rytmický zvuk. Jako by předl… 
Její tělo se uvolnilo a rozehřálo. Klín se otevřel, jako by byl 
připravený ho přijmout.

Kristepane… Musí se ho nějak zbavit.
Popadla ho za předloktí a zatlačila. Marná snaha.
„Mary?“
„Co je?“ obořila se na něj. Měla vztek, že je vzrušená, 

když by měla správně ztuhnout hrůzou. Vždyť o něm vůbec 
nic  neví.  Je  to  udělanej,  dotěrnej  cizí  chlap  a  ona  je 
osamocená žena, která nebude nikomu chybět, a nikdo ani 
nezjistí, když se nevrátí domů.

„Díky, žes neodešla.“
„Rádo se stalo. Co kdybys mě teď pustil?“
„Až mi dovolíš, abych ti dal pusu na dobrou noc.“
Mary  musela  otevřít  ústa,  aby  vpravila  aspoň  trochu 

vzduchu do plic.
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„Proč?“  zeptala  se  zastřeným  hlasem.  „Proč  bys  to 
dělal?“

Položil  jí  ruce na ramena a otočil  ji.  Tyčil  se nad ní a 
tělem stínil nejen jas v okolí restaurace, ale taky osvětlení na 
parkovišti a hvězdy nad její hlavou.

„Nech mě, abych tě políbil, Mary.“ Posunul ruce na její 
hrdlo, pak na její tváře. „Jenom jednou. Souhlasíš?“

„Ne,  nesouhlasím,“  zašeptala,  když  jí  jemně  zaklonil 
hlavu.

Přitiskl rty na její chvějící se ústa. Už je to hodně dlouho, 
co ji někdo líbal. A nikdy muž jako on.

Byl to něžný, ohleduplný polibek. Což vzhledem k jeho 
postavě nečekala.

Sotva  jí  plamen  ožehl  ňadra  a  sklouzl  mezi  nohy, 
zaslechla ostré syknutí.

Hal  ustoupil  a  upřel  na  ni  zvláštní,  nečitelný  pohled. 
Trhaným pohybem si objal ramena, jako by chtěl zabránit 
tomu, aby se nerozpadl.

„Hale?“
Mlčel.  Jen  stál  a  díval  se  na  ni.  Kdyby  si  o  něm  už 

neudělala obrázek, myslela by si, že je vyvedený z míry.
„Jsi v pořádku, Hale?“
Potřásl hlavou.
Pak se otočil a zmizel ve tmě za parkovištěm.
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hage se zhmotnil na dvoře mezi Doupětem a panským 
sídlem. Nedokázal přesně říct, co se mu odehrává pod 

kůží, ale nejvýstižněji by dotyčný vjem popsal jako jakési 
hluboké vířivé bzučení ve svalech a kostech. Jako vibrace 
vidlicové ladičky. S jistotou však věděl, že podobné trnutí v 
životě  necítil.  A že  začalo  v okamžiku,  kdy se  jeho ústa 
dotkla Maryiných.

R

Protože všechno nové a dosud nezakoušené, co se děje s 
jeho tělem, nevěstí  zpravidla  nic dobrého, okamžitě  od ní 
utekl – a ne že by to bez ní bylo o něco lepší. Potíž je, že 
jakmile  ten  senzační  pocit  zeslábnul,  jeho  tělo  si  začalo 
vynucovat uvolnění, a to mu následně působilo nervozitu a 
stres. Což není fér. Pokaždé, když se zbaví netvora, má na 
několik dní pokoj.

Podíval se na hodinky.
Nejradši by vyrazil na lov bezduchých, aby se zbavil toho 

nejhoršího přetlaku,  ale od té doby,  co velení  v Bratrstvu 
převzal Tohr, platí nová pravidla. Po přeměně se má Rhage 
na pár dní uklidit do ústraní a čekat, až bude zase v plné síle. 
Od Dariovy tragické smrti, k níž došlo v létě, zbylo jen šest 
bratrů,  a  když  Wrath  nastoupil  na  trůn,  je  jich 
pouhopouhých  pět.  Rasa  už  nesmí  přijít  ani  o  jednoho 
válečníka.

Nedobrovolnou  dovolenou  považuje  za  nutné  zlo,  ale 
nelíbí se mu, když mu někdo poroučí, co má dělat. A příčí 
se  mu,  že  se  nesmí  účastnit  boje,  zvlášť  když  potřebuje 
uvolnit napětí.
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Vyndal  z  kapsy  kabátu  klíče  a  vykročil  ke  svému 
nadupanému GTO. Vůz ožil s hlasitým zaburácením a dvě 
minuty  nato  už  uháněl  po  široké  prázdné  silnici.  Rhage 
nevěděl, kam míří, a nezáleželo mu na tom.

Myslel na Mary. Na ten polibek.
Její rozechvělá, nesmělá ústa chutnala neskutečně sladce. 

Tak sladce,  že jí  chtěl  rozevřít  rty jazykem a vsunout  ho 
dovnitř. Pak by se stáhl, chvíli počkal a svádivý polibek by 
zopakoval.  A  pak  by  provedl  totéž  se  svým  tělem  mezi 
jejíma nohama.

Jenomže  musel  přestat.  Ať to  slastné  trnutí  znamenalo 
cokoli, je nebezpečné. Nicméně to nedává smysl. Mary na 
něj působí jako tišicí lék, jako hojivý balzám.

V její přítomnosti se dokáže úplně uvolnit. Jistě, touží po 
ní, a to ho samozřejmě rozrušuje, ale nemělo by to stačit na 
to, aby se v něm probudil netvor.

Dost  možná  si  svou  reakci  nesprávně  vykládá.  Ten 
spodní proud je možná prachobyčejná sexuální přitažlivost 
poněkud  hlubšího  rázu,  než  na  jakou  je  zvyklý.  Přesněji 
řečeno je to zpravidla jen potřeba uvolnit  napětí  ve snaze 
nezpůsobit svému okolí újmu s tragickými následky.

Pomyslel  na  ženy,  které  až  dosud  měl.  Bylo  jich 
bezpočet.  Beze  jména,  bez  tváře.  Pouhá  těla,  se  kterými 
ukájel neovladatelný chtíč. Ani jednou přitom necítil čirou 
rozkoš, souznění nebo náklonnost. Dotýkal se jich a líbal je 
jen tehdy, pokud si to neužívaly stejně jako on.

V opačném případě měl  pocit,  že je sobecky zneužívá. 
Do háje, vždyť je to pravda. Zneužívá je.

Ale  i  kdyby  mu polibek  s  Mary nenavodil  to  zvláštní 
brnění, stejně by ji nechal stát na parkovišti. Její kouzelný 
hlas, oči bojovnice a chvějící se ústa mu bránily v tom, aby s 
ní naložil jako s ostatními ženami. I kdyby souhlasila a on se 
s ní miloval, považoval by to za pošpinění čehosi čistého. 
Něčeho, co je lepší než on sám.
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Zazvonil mu mobilní telefon. Vyndal přístroj z kapsy, a 
když  zjistil,  kdo mu  volá,  zaklel,  ale  stejně  hovor  přijal. 
„Ahoj, Tohre. Chtěl jsem ti zavolat.“

„Viděl jsem, jak jsi odjížděl. Máš schůzku s tou lidskou 
ženou?“

„Měl jsem.“
„To jsi vzal hákem, kamaráde. Kam máš namířeno teď?“
Rhage zaskřípal stoličkami. Pro jednou neměl pohotovou 

odpověď. „Mluvil jsem s ní o tom klukovi. V tomhle směru 
žádné potíže  nehrozí.  Má ho ráda,  je  jí  ho  líto,  ale  když 
zmizí, shánět se po něm nebude. Znají se teprve pár dní.“

„Dobrá práce, Hollywoode. Kam jedeš?“
„Prostě jen jedu.“
Tohrův hlas zjihl. „Žere tě, že nemůžeš bojovat, co?“
„Tebe by to nežralo?“
„To si piš, že jo. Ale do zítřejšího večera už to vydržíš a 

všechno  si  vynahradíš.  Zatím  se  můžeš  vydovádět  U 
Jednookýho.“ Tohr se uchechtl. „Mimochodem, slyšel jsem 
o těch dvou sestrách, který jsi měl v práci přede dvěma dny, 
jednu po druhý. Chlape, jsi třída. Víš to?“

„Jasně, Tohre. Můžu tě o něco požádat?“
„O cokoli, bratře.“
„Mohl  bys  mi  laskavě  přestat  předhazovat  moje… 

úspěchy  u  ženských?“  Rhage  se  nadechl.  „Protože  ve 
skutečnosti se mi to hnusí. Na mou duši.“

Tím to chtěl uzavřít, ale slova z něho tryskala jakoby o 
vlastní vůli a on tomu nedokázal zabránit.

„Hnusí se mi anonymita těch vztahů. Hnusí se mi výčitky 
svědomí, který mě pak pronásledujou. Nesnáším pach, který 
mi  při  tom ulpí  na  těle  a  ve  vlasech.  A nejvíc  ze  všeho 
nenávidím fakt, že do toho musím jít znovu a znovu, protože 
kdybych to neudělal, mohl bych ublížit buď jednomu z vás, 
nebo  někomu,  kdo  by  se  mi  omylem  připletl  do  cesty.“ 
Vydechl  ústy.  „A pokud jde  o  ty  dvě  sestry,  co  na  tebe 
udělaly takový dojem… Vtip je v tom, že si vybírám jen 
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takové, kterým je jedno, s kým si to rozdají, protože jinak by 
to  nebylo  fér.  Ty  dvě  barový  šlapky  si  nejdřív  prohlídly 
moje hodinky a zjistily si, kolik jsem utratil u baru, a podle 
toho  usoudily,  že  ze  mě  něco  kápne.  Samotnej  akt  byl 
zhruba  stejně  důvěrnej  jako  automobilová  bouračka.  A 
dneska večer? Ty se vracíš domů k Wellsii. Já se vracím do 
prázdnýho pokoje. Stejně jako včera. A tak to bude i zítra a 
pozítří.  A  tak  dále.  S  kurvama  mě  to  ani  trochu  netěší. 
Naopak.  A  ničí  mě  to  už  roky.  Takže  už  o  tom laskavě 
nemluv. Jasný?“

Rozhostilo  se  dlouhé  ticho.  „Kristepane… Promiň.  To 
jsem nevěděl. Neměl jsem ponětí, že –“

„Jo…“ Na tenhle rozhovor nemá náladu. „Hele, já… už 
musím končit. Ahoj.“

„Počkej, Rhagi –“
Rhage vypnul  telefon a  zajel  k okraji  silnice.  Když  se 

rozhlédl,  zjistil,  že  je  daleko  za  městem,  obklopený 
hlubokými lesy. Položil hlavu na volant.

Před očima mu vyvstala Maryina tvář. A uvědomil si, že 
ji zapomněl zbavit vzpomínek.

Zapomněl?  To určitě.  Nevyčistil  jí  paměť  proto,  že  ji 
chce zase vidět. A chce, aby si na něj pamatovala.

Do háje… To je nadělení. Přímo průser.
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ary se přetočila na záda, ještě v polospánku odkopala 
přikrývku a rozhodila  nohy do stran,  aby si  trochu 

zchladila zapařená stehna.
M

Nejspíš  zase  zapomněla  nastavit  termostat  na  nižší 
teplotu –

Vzápětí  ji  k  plnému  vědomí  vyburcovalo  děsivé 
podezření  a  mozek,  zaplavený  vlnou  hrůzy,  procitl  z 
obluzení.

Zvýšená teplota. Noční pocení.
Do prdele…  Průvodní  pocity  dobře zná:  návaly,  suché 

horko, bolest kloubů. A nadto je krátce po čtvrté ráno, tedy 
zhruba  stejná  hodina,  kdy  se  jí  při  předešlém  ataku 
onemocnění zvyšovala teplota.

Natáhla  se  nad  hlavu  a  pootevřela  okno  za  postelí. 
Chladný vzduch neprodleně přijal pozvání, vnikl dovnitř a 
zklidnil  a  ochladil  jí  rozpálené tělo.  Krátce nato propukla 
horečka, při jejímž náhlém poklesu se celá orosila studeným 
potem.

Třeba se o ni pokouší jenom viróza. I lidé s podobnou 
anamnézou  trpívají  obyčejnými  nemocemi.  Stejně  jako 
všichni ostatní.

Ale  ať  je  příčinou  nachlazení  nebo  návrat  leukemie, 
výsledek je stejný: do rána už neusne. Přetáhla si přes tričko 
a  volné  boxerky  dlouhou  flísovou  mikinu  a  cestou  do 
kuchyně porozsvěcela světla, aby žádný tmavý kout netonul 
ve tmě.
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Sáhla pro konvici. Rozhodně je lepší vyřizovat pracovní 
e-maily  a  připravovat  se  na  prodloužený  víkend  v  rámci 
Kolumbova dne než ležet v posteli a počítat čas, který zbývá 
do návštěvy nemocnice.

Mimochodem je to 5 hodin a 30 minut.
Čekání je nejhorší.
Nalila vodu do kávovaru a z kredence vyndala plechovku 

s kávou. Když zjistila, že je téměř prázdná, vzala ze zásob 
novou, ze zásuvky vylovila ruční otvírák na konzervy…

„Kristepane!“
Za oknem stála mohutná tmavá postava.
Mary  se  vrhla  k  telefonu,  ale  sotva  spatřila  šmouhu 

blonďatých vlasů, zarazila se.
Hal zvedl ruku na pozdrav.
„Ahoj.“ Přes sklo zněl jeho hlas přidušeně.
Mary si objala pažemi žaludek. „Co tady děláš?“
Pokrčil rameny. „Chtěl jsem tě vidět.“
„Proč? A proč teď?“
Další neurčité gesto.
„Pominul ses?“
„Jo.“
Zacukalo jí v koutcích úst. Ale pak si uvědomila, že bydlí 

prakticky na samotě a on má ramena jako almara a kdyby 
chtěl…

„Jak  jsi  mě  našel?“  Bella  mu  možná  prozradila,  kde 
bydlí.

„Pustíš  mě dovnitř?  Anebo pojď ven, jestli  je ti  to tak 
příjemnější.“

„Hale, je půl čtvrtý ráno.“
„Já vím. Ale ty jsi vzhůru a já taky.“
V  tom  černém  koženém  ohozu  se  zdá  větší,  než  ve 

skutečnosti je, pomyslela si. A díky tomu, že má obličej ve 
stínu, je spíš zlověstný než… úchvatný.

A ona i  přesto zvažuje,  že mu otevře? Nejspíš se taky 
pominula.
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„Podívej, Hale. To není nejlepší nápad.“ Díval se na ni 
přes sklo. „Tak si můžeme povídat jen takhle.“

Mary znejistěla. Tak jemu stačí, když bude stát venku za 
oknem jako pošťák, jen aby si s ní mohl pokecat?

„Nic ve zlém, ale v tomhle okrese bydlí zhruba sto tisíc 
jiných žen, které by ti nejen otevřely dveře, ale pozvaly by 
tě i do postele. Co kdybys to zkusil někde jinde a mě z toho 
vynechal?“

„Žádná není jako ty.“
Protože měl tvář ve stínu, neviděla mu do očí, ale jeho 

hlas zněl upřímně.
V  nastalém  vleklém  tichu  se  snažila  přesvědčit  sama 

sebe, aby ho nepouštěla do domu.
„Mary,  kdybych  ti  chtěl  ublížit,  mohl  bych  to  udělat 

hned.  Můžeš  zamknout  všechny dveře a  zabednit  okna,  a 
stejně  se  dostanu  dovnitř.  Chci…  chci  si  s  tebou  jen 
povídat.“

Změřila si ho v ramenou. Nepochybovala o tom, že by 
hravě  vyrazil  dveře.  Nadto  měla  dojem,  že  i  kdyby  mu 
odmítla  otevřít,  jednoduše  by  si  přinesl  jednu  z  jejích 
zahradních židlí a usadil by se na terase.

Odsunula zástrčku, otevřela dveře a ustoupila. „Něco mi 
vysvětli.“

Vešel s potutelným úsměvem. „Co?“
„Proč nejsi s ženskou, která tě chce?“ Trhl sebou. „Totiž, 

pokud  sis  nevšiml,  tak  ty  ženy  v  restauraci  z  tebe  byly 
dočista vedle. Proč si s některou z nich… neužíváš?“

„Protože je mi líp s tebou než v posteli  s kteroukoli  z 
nich.“

Jeho  upřímnost  ji  malinko  zaskočila,  ale  ihned  si 
uvědomila, že není neotesaný, jen naprosto otevřený a nemá 
žádné zábrany.

Aspoň v jedné věci se nemýlila. Když se po tom něžném, 
neosobním polibku ztratil, usoudila, že tak jednal proto, že k 
ní nic necítí. Podle všeho trefila hřebík na hlavičku. Nepřišel 
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za ní kvůli sexu. A to je dobře. Zřejmě po ní netouží. Málem 
tomu uvěřila.

„Zrovna jsem si chtěla uvařit kafe. Dáš si taky?“
Přikývl  a  vydal  se  na  obchůzku  po  obývacím  pokoji, 

přičemž si pozorně prohlížel všechny předměty. Na pozadí 
bílého nábytku a smetanových stěn působil jeho černý oděv 
zlověstně.  Ale  při  pohledu  na  jeho  obličej  zjistila,  že  se 
přihlouple usmívá, jako by byl rád, že je u ní doma. Jako 
zvíře, které bylo uvázané na řetězu na dvorku a které někdo 
konečně pustil do předsíně.

„Nechceš si sundat kabát?“ zeptala se.
Nechal plášť sklouznout z ramen a hodil ho na pohovku. 

Přistál na ní s tupým žuchnutím a zabořil se do čalounění.
Co, proboha, má v těch kapsách, žasla nevěřícně.
Ale pak upřela pohled na jeho postavu a kabát pustila z 

hlavy. Černé tričko s krátkými rukávy mu zdůrazňuje slušně 
vypracované bicepsy. Pod tenkou látkou zřetelně vystupuje 
široká  hruď  i  oblinky  břišních  svalů.  Dlouhé  nohy,  silná 
stehna –

„Líbí se ti, na co se díváš?“
Jasně. Na to ti určitě odpovím…
Zamířila do kuchyně. „Jak chceš silné kafe?“
Chopila  se  otvíráku  na  konzervy,  propíchla  víčko 

plechovky a vehementně ji začala otvírat. Víčko se propadlo 
na vrstvu instantních granulí. Sáhla pro něj dovnitř.

„Na něco jsem se tě ptal,“ pošeptal jí do ucha.
Nadskočila  a  přitom  se  řízla  do  palce  o  okraj  víčka. 

Polohlasně zanadávala, zvedla ruku a zkoumala ránu. Byla 
docela hluboká a krvácela.

„Promiň,“ omlouval se. „Nechtěl jsem tě vylekat.“
„To nic není.“
Otočila  kohoutkem,  ale  než mohla  dát  ruku pod vodu, 

uchopil ji za zápěstí.
„Ukaž,  podívám  se.“  Aniž  jí  dal  možnost  se  ohradit, 

sklonil se nad poraněným prstem. „Nevypadá to nejlíp.“
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Vložil si její palec do úst a jemně ho sál.
Mary vyjekla. Hřejivý, vlhký tlak ji ochromil. Pak ucítila 

dotek jeho jazyka. Když ji pustil, nezmohla se na slovo. Jen 
na něj ohromeně civěla.

„Mary…,“ vydechl teskným tónem.
Byla příliš šokovaná, než aby se zamýšlela nad změnou 

jeho nálady. „To jsi neměl dělat.“
„Proč?“
Protože to bylo nádherný. „Jak víš, že nejsem třeba HIV 

pozitivní?“
Pokrčil rameny. „I kdybys byla, nevadilo by mi to.“
Zbledla.  To  je  fór… Takže  pozitivní  je  on  a  ona  mu 

právě dovolila, aby si strčil její krvácející prst do úst…
„Neboj se, Mary. Tahle nemoc ti ode mě nehrozí.“
„Tak proč jsi –“
„Chtěl  jsem ti  zmírnit  bolest.  Vidíš?  Už  ti  ani  neteče 

krev.“
Sklopila  oči  na  palec.  Rána  se  zacelila.  Částečně.  Jak 

sakra –
„Už  mi  odpovíš?“  naléhal,  jako  by  chtěl  zabránit 

otázkám, které se mu chystala položit.
Když  vzhlédla,  všimla  si,  že  mu  zase  září  oči. 

Hypnotické, modrozelené měňavé jiskření mořské hladiny.
„Na co ses ptal?“
„Líbí se ti moje tělo?“
Sevřela rty. Jestli je zvyklý na to, že mu ženské říkají, jak 

je pohledný a úžasný, tentokrát bude zklamaný. „A co bys 
dělal, kdyby se mi nelíbilo?“ kontrovala.

„Oblékl bych si kabát.“
„Příhodné řešení.“
Naklonil hlavu na stranu, jako by přemítal o tom, jestli ji 

nesprávně odhadl. Pak se vrátil do obývacího pokoje, kde 
nechal plášť.

Proboha, snad to nemyslí vážně?
„Hale, vrať se. Nemusíš… Hm… Líbíš se mi.“
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Do kuchyně  vešel  s  úsměvem.  „To  jsem rád.  Chci  tě 
potěšit.“

Bezva,  frajere,  napadlo  ji.  Tak  si  sundej  triko,  stáhni  
kalhoty a lehni si na zem. Chvíli budeš dole ty, chvíli já…

V duchu zasakrovala, otočila se a raději se zase věnovala 
kávovaru.  Když  nakládala  po lžičkách kávu do kávovaru, 
cítila  na  sobě  Halův  pohled.  A  slyšela,  jak  se  hluboce 
nadechuje, jako by nasával její vůni. A měla pocit, že se k ní 
po špičkách blíží…

Prostoupila jí panika. Stojí příliš blízko. Je hrozně velký. 
A…  k  uzoufání  nádherný.  A  žár  a  touha,  které  v  ní 
vyvolává, jsou zatraceně silné.

Když zapnula kávovar, couvla.
„Proč nechceš, abych tě potěšil?“ otázal se.
„Přestaň  používat  ten  výraz.“  Protože  když  on  řekne 

potěšit, jediné, co ji napadne, je sex.
„Mary.“  Má hluboký,  zvučný hlas.  A proniká jí  až  do 

morku kostí. „Chci –“
Zakryla si uši dlaněmi. Z ničeho nic je ho plný dům. A 

ona ho má plnou hlavu.
„Byl to špatný nápad. Myslím, že bys měl odejít.“
Ucítila, jak jí na rameni zlehka přistála velká ruka.
Mary se stáhla z jeho dosahu. Měla dojem, že se dusí. 

Vyzařuje z něho energie, život a nezředěný sex a dalších sto 
věcí, které ona postrádá. Z něho čiší vitalita, kdežto ona… je 
pravděpodobně zase nemocná.

Mary  vykročila  k  posuvným  dveřím  a  otevřela  je. 
„Odejdi, prosím. Bude to tak lepší.“

„Ale mně se nechce.“
„Vypadni.  Prosím…“ Stál a díval se na ni. „Kristepane! 

Jsi jako toulavej pes, kterýho se nemůžu zbavit. Co kdybys 
šel otravovat pro změnu někoho jinýho?“

Jeho mohutné tělo strnulo. Zprvu to vypadalo,  že něco 
odsekne, ale pak se jen mlčky otočil a zvedl z pohovky svůj 
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plášť. Vklouzl do rukávů a zamířil ke dveřím, aniž se na ni 
podíval.

Skvělý. Teď je jí ještě ke všemu nanic.
„Hale… Hale, počkej.“ Chňapla po jeho ruce. „Promiň, 

Hale –“
„Neříkej mi tak,“ vybuchl.
Když  se  jí  vytrhl,  zastoupila  mu  cestu.  Vzápětí  toho 

zalitovala. Oči měl chladné jako led. Jako namrzlé střípky 
skla.

A to, co jí řekl, studilo ještě víc. „Omlouvám se, že jsem 
narušil  tvůj  klid.  Očividně je ti  bytostně protivné,  když ti 
někdo zasahuje do soukromí.“

„Hale –“
Jemně  ji  odstrčil.  „Jestli  mi  tak  řekneš  ještě  jednou, 

prorazím pěstí zeď.“
Vyšel  ven a  zmizel  v  lese  lemujícím levý okraj  jejího 

pozemku.
Mary  bezmyšlenkovitě  vklouzla  do  tenisek,  z  věšáku 

strhla  bundu a  vyběhla  z  posuvných  dveří.  Přeběhla  přes 
trávník a přitom ho volala jménem. Když doběhla ke kraji 
lesa, zastavila se.

Neslyšela praskání větviček ani šustění listí ani známky 
toho,  že  by  se  podrostem  prodíral  chlap  jako  hora.  Ale 
někde v těch místech přece vešel do mlází, je to tak?

„Hale?“ zavolala.
Trvalo dlouho, než se otočila a vrátila se dovnitř.
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Kapitola patnáctá

„Dnes večer jste si vedl dobře, pane O.“ 
O vystoupil  z  kůlny za  chatou.  Pochvala  pana  X byla 

pouhopouhým mlácením slámy. Nicméně nedal podráždění 
najevo.  Od  exemplárního  trestu  vykonaném  Omegou 
uplynul  necelý  den  a  on  nemá  chuť  nechat  se  zase 
vyprovokovat.

„Ale ten zajatec nám nic neřekl,“ ucedil.
„Protože nic nevěděl.“
O znehybněl. V soumračném světle svítil obličej pana X 

jako lucerna.
„Prosím, senseji?“
„Než jste dorazil, osobně jsem ho zmáčkl. Musel jsem se 

ujistit,  že  se  na  vás  můžu  spolehnout,  ale  nechtěl  jsem 
promarnit příležitost pro případ, že zklamete.“

To  vysvětluje  stav  vězněného  muže.  O  se  nejprve 
domníval, že upír bojoval před polapením ze všech sil.

Promarněný čas a zbytečné úsilí, pomyslel si O a vyndal 
z kapsy klíče od auta.

„Hodláte  mě  podrobit  ještě  další  zkoušce?“  Arogantní  
blbečku…

„Zatím ne.“ Pan X se podíval na hodinky.  „Vaše nová 
eskadra  tady  bude  co  nevidět,  takže  ty  klíče  nebudete 
potřebovat. Půjdeme dovnitř.“

Odpor pana O vůči chatě a jejímu okolí byl tak hluboký, 
že ztratil cit v nohou. Proti jeho vůli mu podklesla kolena.

Ale usmál se. „Až po vás, senseji.“
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Jakmile vešli dovnitř, zamířil k ložnici a opřel se zády o 
dveřní knoflík. Přestože se nedokázal pořádně nadechnout, 
zachoval klid. Kdyby se té místnosti okatě vyhýbal, X by si 
jistě našel důvod ho tam pro něco poslat. Ten mizera moc 
dobře ví, že sypat sůl do čerstvé rány je jediný způsob, jak 
zjistit míru zahojení či zánětu.

Jak se do chaty trousili zabijáci, O jednoho po druhém 
hodnotil. Nezná ani jednoho, ale ví, že platí, že čím déle jste 
členem Organizace,  tím jste anonymnější.  S vyšisovanými 
vlasy, pletí a očima si jsou bezduší  navzájem podobní jako 
vejce vejci.

Zřetelně  si  uvědomoval,  že nově příchozí  si  ho rovněž 
zevrubně prohlížejí a nesouhlasně si měří jeho tmavé vlasy. 
V hierarchii  společnosti  zaujímají  nové  přírůstky  nejnižší 
postavení a není zvykem, aby se nováček dostal do party s 
protřelými vojáky. O nehnul ani brvou. Každému se zpříma 
zadíval  do  očí,  aby  dal  najevo,  že  pokud  se  mu  chtějí 
postavit, on jejich výzvu přeochotně přijme.

Představa fyzické konfrontace ho vzpružila.  Jako by se 
probudil  odpočatý  po  tvrdém,  očistném  spánku.  Nával 
agresivity a touha po dominanci mu dodaly sílu. A ujistily 
ho,  že  včerejší  Omegova  návštěva  na  něm  nakonec 
nezanechala sebemenší stopy a že je stejný jako dřív.

Schůzka netrvala dlouho a pořad jednání byl stejný jako 
kdykoli  jindy.  Vzájemné  představování.  Upozornění,  že 
každé ráno se každý člen musí přihlásit prostřednictvím e-
mailu. Osvěžení donucovacích praktik, techniky dopadení a 
likvidace.

Po skončení zamířil O ke dveřím jako první. Pan X mu 
však zastoupil cestu.

„Vy tady zůstanete.“
Zabodl do něho bledé oči ve snaze postřehnout záblesk 

zloby či vzdoru.
O kývl na souhlas a ustoupil ode dveří. „Samozřejmě. Jak 

si přejete, senseji.“
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Přes rameno pana X sledoval, jak ostatní opouštějí chatu, 
jako by se dnes viděli poprvé. Nikdo nepromluvil,  všichni 
civěli  před  sebe,  jeden  o  druhého  ani  nedopatřením 
nezavadil.  Podle  všeho se  skutečně  neznají  a  zřejmě  byli 
svoláni z různých okrsků. To znamená, že to panu X dalo 
trochu práce.

Když  se  zavřely  dveře  za  posledním  z  nich,  panu  O 
zabrněla  kůže neblahou předtuchou,  ale  navenek zachoval 
bohorovný klid.

Pan  X  ho  přelétl  pohledem  od  hlavy  k  patě.  Pak 
přistoupil  k  laptopu  na  kuchyňském  pultu  a  spustil  ho. 
Potom  jakoby  mimochodem  poznamenal:  „Pověřuji  vás 
velením  obou  eskader.  Chci,  abyste  je  zasvětil  do 
donucovacích  praktik,  které  používáme.  Chci,  aby  každá 
pracovala jako celek.“ Odtrhl zrak z monitoru, „A chci, aby 
zůstali naživu. Je to jasné?“

O svraštil čelo. „Proč jste jim to neoznámil?“
„Předpokládám, že vás nemusím vodit za ručičku.“
Posměšný tón se panu O pranic nezamlouval, ale nechal 

si to pro sebe. „Pochopitelně to zvládnu sám.“
„To budu rád.“
„Skončili jsme?“
„Ne. Ale můžete jít.“
O se vydal ke dveřím, ačkoli věděl, že ve chvíli, kdy k 

nim dojde, to bude pokračovat. Když položil ruku na kliku, 
zarazil se.

„Chcete  mi  snad  něco  říct?“  pronesl  pan  X  tiše. 
„Domníval jsem se, že odcházíte.“

O se zadíval přes místnost, a aby ospravedlnil zaváhání, 
nadnesl téma, které mu už delší dobu leží na srdci. „Potom, 
co nám pláchl ten upír, dům v centru města už nemůžeme 
využívat k výslechům. A kromě stávajícího zařízení vzadu 
za chatou potřebujeme ještě jedno.“
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„Toho jsem si vědom. Nebo si myslíte, že jsem vás vyslal 
obhlédnout  terén  jen  proto,  abyste  se  nadýchal  čerstvého 
vzduchu?“

Pozoruhodné  souznění  myšlenek,  pomyslel  si  O.  „Ten 
pozemek,  který  jsem  viděl  včera,  není  vhodný.  Je 
podmáčený a v blízkosti několika poměrně frekventovaných 
křižovatek. Vytipoval jste ještě jiné lokality?“

„Seznam vám zašlu e-mailem. A dokud nerozhodnu, kde 
vybudujeme další základnu, budete vozit zajatce sem.“

„V kůlně je zoufale málo místa.“
„Nemám na mysli kůlnu, ale ložnici. Je docela prostorná. 

Jak jste se mohl přesvědčit.“
O  polkl  a  přinutil  se  zachovat  vyrovnaný  tón.  „Jestli 

chcete, abych zaučoval členy eskadry, budu potřebovat víc 
místa.“

„Budete jezdit sem, dokud nerozšíříme působiště. Říkám 
to dost jasně, nebo si to přejete písemně?“

Další nátlak nemá smysl. O otevřel dveře.
„Pane O, myslím, že jste na něco zapomněl.“
Proboha…  Konečně  vím,  co  to  obnáší,  když  někomu 

naskočí husí kůže, blesklo O hlavou.
„Ano, senseji?“
„Očekávám, že mi projevíte vděk za povýšení.“
„Děkuji, senseji,“ vynutil ze sebe O.
„Nezklam mě, chlapče.“
O  se  mírně  uklonil  a  rychle  se  vytratil.  S  úlevou  se 

uvelebil  za  volantem svého náklaďáku,  zařadil  rychlost  a 
ujížděl pryč.  Měl pocit,  jako by ho propustili  z vězení na 
svobodu.

Cestou  domů  se  zastavil  v  drogerii;  vyhlédnuté  zboží 
našel  během  několika  vteřin.  O  necelých  deset  minut 
později zabouchl dveře auta a deaktivoval domácí poplašný 
systém.  Bydlí  v  mrňavém  dvoupodlažním  domku  ve 
středostavovské  obytné  části  města,  kde  se  cítí  víceméně 
bezpečný. Jeho sousedé jsou povětšinou postarší  lidé,  a ti 
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mladší, vesměs uchazeči o zelenou kartu, makají ve dne v 
noci. Nevšímá si jich a oni si nevšímají jeho.

Zamířil  do  ložnice  v  patře.  Zvuk  jeho  kroků,  který 
stoupal z holé podlahy a odrážel se od prázdných stěn, ho 
kupodivu uklidňoval. Přesto nepovažuje dům za svůj domov 
v pravém slova smyslu. Budova je napůl zchátralá a interiér 
nestojí  za  řeč.  Jediným  nábytkem  je  matrace  a  ošumělé 
kožené  křeslo.  Všechna  okna  mají  zatažené  žaluzie,  aby 
nebylo vidět dovnitř. Ve skříních skladuje zbraně a pracovní 
stejnokroje. Kuchyně je úplně prázdná, spotřebičů se nikdo 
nedotkl od okamžiku, kdy se sem O nastěhoval.

Svlékl  se  a  spolu  s  pistolí  si  odnesl  do  koupelny 
plastikový sáček z drogerie. Naklonil se k zrcadlu a rozhrnul 
si  vlasy  na  temeni.  U  kořínků  objevil  přibližně 
dvoumilimetrový bezbarvý přírůstek.

Změnu zpozoroval už před rokem. Nejdřív jen u několika 
vlasů, přímo na šešulce, pak celý chumáč ubíhající zezadu 
dopředu.  Nejdéle  vydržely  spánky,  ale  i  ty  teď  začínají 
blednout.

Problém  vyřešila  barva  na  vlasy  značky  Clairol 
Hydrience No. 48, která mu vrátila původní odstín hnědé. 
Zpočátku používal barvu na vlasy pro muže, ale záhy zjistil, 
že formule pro ženy účinkuje líp a vydrží déle.

Nedočkavě otevřel krabičku. S natahováním ochranných 
rukavic se nezdržoval. Tubu s barvicím krémem vymačkal 
do lahvičky s oxidačním činidlem, pořádně směs protřepal a 
postupně si  ji  nanesl ke kořínkům. Zápach chemikálií  mu 
zvedl  žaludek.  Příčila  se  mu  i  neustálá  údržba.  Ale  při 
vzpomínce na původní pruh skunka a představa, že mu vlasy 
úplně vyblednou, zaťal zuby a rituál pravidelně opakoval.

Je záhada, proč bezduší časem ztrácejí pigment. Přesněji 
se  na  to  nikdy  nezeptal.  Proč  ho  nezajímá.  Zkrátka  se 
nechce ztratit v anonymním davu.
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Odložil lahvičku a zadíval se do zrcadla. S tou hnědavou 
sračkou na hlavě vypadá jako naprostý idiot. Kristepane, co 
se to s ním stalo?

To  je  ale  pitomá  otázka.  Budoucnost  si  zvolil 
dobrovolně, a na to, aby svého rozhodnutí litoval, je pozdě.

Tu noc, kdy podstoupil iniciaci a vyměnil část svého těla 
za  příležitost  k  bezbřehému  zabíjení,  se  domníval,  že  ví, 
čeho se vzdává a  co za to oplátkou získá.  Tenkrát  mu ta 
úmluva připadala víc než férová.

A celé tři roky ji považoval za výhodnou. Impotence ho 
příliš netrápila, protože jediná žena, po které toužil, zemřela. 
Na fakt, že nejí a nepije, si musel chvíli zvykat, ale ani tohle 
odříkání  mu  nečinilo  zvláštní  potíže.  Koneckonců  nebyl 
nikdy žádný žrout ani ochmelka. Jediné, o co usiloval, byla 
ztráta identity, protože po něm šla policie.

Výhody jsou nesmírné. Tak velkou fyzickou zdatnost a 
houževnatost nečekal. V Sioux City se živil jako vyhazovač 
v jistém nočním klubu a provázela ho pověst neúprosného 
ranaře.  Ale  poté,  co  si  ho  vzal  do  práce  Omega,  získal 
nadlidskou sílu jak v trupu, tak v končetinách a ukrutně rád 
ji uplatňoval.

Další  předností  je  finanční  svoboda.  Společnost  mu dá 
všechno, co ke své práci potřebuje, což pokrývá výdaje na 
domácnost,  na  auto,  zbraně  a  oblečení  a  elektronické 
vymoženosti. Při honbě za kořistí má zcela volné ruce.

Nebo spíše měl prvních pár let. Když se velení ujal pan 
X,  samostatnost  ztratil.  A  přibyla  pravidelná  hlášení. 
Eskadry a pravidla.

Omegovy návštěvy.
Stoupl  si  pod  sprchu  a  pečlivě  vymyl  z  vlasů  barvu. 

Osušil se, znovu přistoupil  k zrcadlu a zadíval se na svůj 
obličej. Duhovky, kdysi hnědé tak jako vlasy, se barvily do 
šeda.

Za další rok či dva zmizí všechno, co bylo součásti jeho 
osobnosti.
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Odkašlal si. „Jmenuji se David Ormond. David. Ormond. 
Jsem syn Boba a Lily Ormondových. Ormond.“

Nahlas znělo to jméno zatraceně divně. A v duchu slyšel, 
jak ho pan X oslovuje „pane O“.

Vzedmula se v něm mohutná vlna emocí. Směs paniky a 
smutku.  Chce  se  vrátit.  Chce  zpátky…  Všechno  změnit. 
Začít znova. Smlouva se zdála pro jeho duši výhodná. Ve 
skutečnosti je to peklo. Je živý neživý. Pouhý stín člověka. 
Hýbe  se,  dýchá  a  zabíjí.  Vraždící  duch.  Už  není  lidská 
bytost, ale věc.

Chvějícíma se rukama se nasoukal do oblečení a nasedl 
do  auta.  Než  dojel  do  centra,  přestal  uvažovat  logicky. 
Zaparkoval  na  Obchodní  třídě  a  zapadl  do  postranních 
uliček. Chvíli trvalo, než našel, co hledal.

Prostitutku s dlouhými tmavými vlasy. Dokud se na něj 
nezazubila, vypadala trochu jako jeho Jennifer.

Podal jí padesát dolarů a odvedl ji za popelnice.
„Chci, abys mi říkala David,“ poručil jí.
„Jasně.“  S  úsměvem  si  rozepnula  kabát.  Pod  ním  se 

objevilo nahé poprsí. „A jak chceš říkat mně –“
Přitiskl jí dlaň na ústa. Nepřestal, dokud jí nelezly oči z 

důlků.
„Řekni moje jméno,“ udeřil na ni.
Pustil ji a čekal. Když jen namáhavě dýchala, vyndal nůž 

a přiložil jí ho na hrdlo.
„Vyslov moje jméno.“
„David,“ zašeptala.
„Řekni, že mě miluješ.“ Když zaváhala, špičkou čepele jí 

zlehka  nařízl  pokožku.  Lesklé  ostří  zbarvila  krev.  „Řekni 
to.“

Povislá ňadra, úplně jiná, než měla Jennifer, se jí prudce 
zvedala a zase klesala. „Mi… miluju tě.“

Zavřel oči. Ani hlas nevyhovuje.
Zase nedostane to, co potřebuje.
Mysl mu zatemnil vztek.
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Kapitola šestnáctá

hage zdvihl vzpěračskou činku z hrudi. Přitom samou 
námahou vycenil zuby. Po chvějícím se těle mu stékal 

pot.
R

„… osm, devět, DESET!“ křikl Butch.
Rhage vrátil  břemeno na stojan nad hlavou.  Podstavec 

zasténal, břinkla o sebe závaží a rozhostilo se ticho. „Nalož 
mi padesátku.“

Butch se naklonil nad závaží. „Už máš na každý straně 
pětasedmdesát.“

„A potřebuju ještě padesát.“
„Zvolni,  Hollywoode.  Jestli  si  chceš zmasakrovat  prsní 

svaly,  směle  do  toho,  ale  nehoň  mě  kvůli  tomu  jako 
nadmutou kozu.“

„Promiň.“  Posadil  se  a  vytřepal  ztuhlé  paže.  Je  devět 
dopoledne a v posilovně jsou s Butchem už od sedmi. Bolí 
ho každý sval v těle, ale hned tak přestat nehodlá. Usiluje 
totiž  o  naprosté  fyzické  vyčerpání.  Bude se mordovat  tak 
dlouho, dokud zůstane při smyslech.

„Hotovo?“ zeptal se.
„Ještě zajistím závaží. Fajn. Jdi na to.“
Rhage si zase lehl, zvedl činku ze stojanu a položil si ji 

na prsa. Než ji vzepřel, několikrát se zhluboka nadechl.
Toulavej. Pes.
Toulavej. Pes.
Toulavej. Pes.
Měl náklad pod kontrolou až do posledních dvou zdvihů, 

kdy mu Butch musel asistovat.
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„Skončil jsi?“ zajímal se Butch, když mu pomohl usadit 
činku do stojanu.

Rhage se s funěním posadil a opřel si předloktí o kolena. 
„Udělám si pauzu a pak si to dám ještě desetkrát.“

Butch  obešel  žíněnku  a  zkroutil  v  rukou  propocené 
tričko,  které  si  před  chvilkou  svlékl.  Díky  pravidelnému 
posilování s činkami mu zmohutněla hruď a zesílily paže, a 
dlužno  dodat,  že  ani  předtím  nebyl  žádný  střízlík. 
Samozřejmě nedokázal vzepřít zdaleka tolik co Rhage, ale 
na člověka odváděl víc než slušné výkony.

„Dostáváš se do formy, poldo.“
„Nedělej si naděje, hezoune.“ Butch se zazubil. „To naše 

společný sprchování nic neznamenalo.“
Rhage po něm hodil ručník. „Jen upozorňuju na to, že ti 

zmizel pivní mozol.“
„To  byl  skotskej  soudek.  A  ani  trochu  mi  nechybí.“ 

Zálibně si přejel dlaní po vypracovaných břišních svalech. 
„Něco mi prozraď. Proč ze sebe zrovna dneska chceš sedřít 
kůži?“

„Máš zájem mluvit o Marisse?“
Butchovi zmrzl úsměv na rtech. „Ani ne.“
„Tak jistě pochopíš, proč k tomu nemám co dodat.“
Butch  povytáhl  obočí.  „Ty  máš  ženskou?  To  jako 

nějakou konkrétní?“
„Já myslel, že se o ženských bavit nebudeme.“
Polda založil paže na prsou a svraštil čelo. Jako by hrál 

oko a zvažoval, jestli si má říct ještě o jednu kartu.
Nakonec  to  z  něho  vypadlo.  „Marissa  mi  dává  těžký 

kapky.  Kdovíproč  mě  nechce  ani  vidět.  To  je  zhruba 
všechno. Teď jsi na řadě ty.“

Rhage  se  neubránil  úsměvu.  „Pocit,  že  v  tom  nejsem 
sám, mě docela uklidňuje.“

„Z  toho  nejsem  o  nic  moudřejší.  Prahnu  po 
podrobnostech.“
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„Dotyčná mě dneska ráno vyhodila z domu potom, co mi 
kapánek pošlapala sebevědomí.“

„Co ti řekla tak strašnýho?“
„Přirovnala mě k prašivýmu psisku na volný noze.“
„To  muselo  bolet.“  Butch  zkroutil  tričko  na  opačnou 

stranu. „Takže pochopitelně umíráš touhou ji zase vidět.“
„Tak nějak.“
„Jsi zoufalec.“
„Já vím.“
„Já  na  tom nejsem o  nic  líp.“  Potřásl  hlavou.  „Včera 

večer jsem… no prostě jsem jel k domu jejího bratra. Ani 
nevím,  jak  jsem se  tam ocitl.  Nestál  jsem o  to,  aby  mě 
zahlídla, chápeš?“

„Budu hádat. Seděl jsi v autě a čekal, jestli ji náhodou –“
„Byl  jsem  v  křoví,  Rhagi.  Dřepěl  jsem  v  křoví  pod 

oknem její ložnice.“
„Páni. To je…“
„Jo.  Kdysi  bych  sám  sebe  posadil  do  chládku  za 

pronásledování. Hele, co kdybysme změnili téma?“
„Dobrej nápad. Dopověz,  co se zjistilo o tom řadovém 

upírovi, který utekl bezduchým.“
Butch  se  opřel  o  betonovou  zeď,  jednu  paži  položil 

křížem přes  prsa a  druhou ji  protahoval.  „Phury mluvil  s 
ošetřovatelkou, která se o toho nebožáka starala. Měl smrt 
na jazyku, ale ještě jí stačil říct, že se ho vyptávali na vás, na 
Bratrstvo.  Kde  bydlíte,  jaký  noční  podniky  navštěvujete. 
Přesnou adresu domu, kde ho věznili, neuvedl, ale musí to 
být  někde v centru,  protože  tam ho našli,  a  vzhledem ke 
zraněním by se sám daleko nedostal. Jo, a pořád opakoval 
několik písmen. X, O, E.“

„Tak si říkají bezduší.“
„Velmi důvtipné. Jako v bondovkách.“ Vyměnil si paže a 

pokračoval  v  cvičení.  „Tomu  bezduchýmu,  co  visel  na 
stromě, jsem vzal náprsní tašku a Tohr prohledal jeho byt. 
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Byl úplně prázdnej, jako by jeho kumpáni věděli, že je po 
něm.“

„Našel hrnek?“
„Tohr říkal, že ne.“
„Takže tam opravdu byli.“
„Na co vlastně jsou ty hrnky?“
„Ukládá se do nich srdce.“
„To je hnus. Ale pořád lepší než jiný orgány, vzhledem k 

tomu, že mi někdo z vás říkal, že se těm vybledlíkům už 
nepostaví.“ Spustil paže dolů a v zamyšlení si skousl spodní 
ret. Pak potřásl hlavou. „Všechno to do sebe skvěle zapadá. 
Vzpomínáš  na  ten  případ mrtvých  prostitutek,  který  jsem 
vyšetřoval letos v létě? Jak měly na krku stopy po kousnutí 
a v krvi heroin?“

„To byly Zsadistovy kámošky. On se jinak nekrmí. Pije 
jenom od lidí, i když nechápu, jak ho tak slabá krev udrží 
naživu. Je to záhada.“

„Řekl, že to neudělal.“
Rhage protočil oči. „Ty si myslíš, že se mu dá věřit?“
„Ale  kdybysme  ho  vzali  za  slovo.  Říkám  kdyby,  

Hollywoode…  Kdybysme  mu  uvěřili,  mám  pro  to  jiný 
vysvětlení.“

„A sice?“
„Návnada. Kdybys chtěl unést upíra, jak bys to udělal? 

Nalákal bys  ho na jídlo.  Nechal ho na nějakým vhodným 
místě, počkal, až se objeví, omámil ho a odvezl, kam se ti 
zlíbí.  Na místě činu jsem našel šipky, jaký se používají k 
uspávání velkých zvířat.“

„To mě podrž…“
„A  to  není  všechno.  Dneska  ráno  jsem  poslouchal 

policejní  skenner.  V  postranní  ulici  našli  další  mrtvou 
prostitutku,  nedaleko odtud, kde byly zabitý ty první dvě. 
Požádal jsem Vishouse, aby se napíchl na policejní server. 
V hlášení je uvedeno, že jí někdo podřízl krk.“

„Řekls to Wrathovi nebo Tohrovi?“
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„Ne.“
„To bys měl.“
Butch přešlápl. „Nevím, do jaký míry se do těch vašich 

věcí  mám  zaplést.  Nechci  strkat  nos,  kam  bych  neměl. 
Nejsem jedním z vás.“

„Ale patříš k nám. To aspoň říkal Vishous.“
Butch se zakabonil. „To že říkal?“
„Jo. Proto jsme tě vzali s sebou, místo… vždyť víš.“
„Místo abyste  mi  vzali  míru  na rakev?“ Zkřivil  rty do 

ironického úsměvu.
Rhage si odkašlal. „Ujišťuju tě, že by to žádnýho z nás 

netěšilo. Možná s výjimkou Zsadista. Ale jeho vlastně netěší 
vůbec nic… Poldo, zkrátka jsi nám při –“

Přerušil ho Tohrmentův hlas. „Hollywoode!“
Upír  vrazil  do  tělocvičny  jako  rozzuřený  býk.  A 

vzhledem k tomu, že je z celého Bratrstva nejrozvážnější, 
nevěstilo to nic dobrého.

„Co se děje, bratře?“ otázal se Rhage.
„Máš  zprávu  v  naší  společný  hlasový  schránce.  Od  té 

lidské ženy, Mary.“ Tohr založil ruce v bok a nachýlil trup 
dopředu. „Do hajzlu! Proč si na tebe pamatuje? A jak to, že 
zná naše číslo?“

„Já jí ho neprozradil, kámo.“
„Ale ani jsi jí nevymazal paměť. Co si, kurva, myslíš, že 

děláš?“
„Nebudou s ní potíže.“
„Už jsou. Má na nás telefon.“
„Klídek, chlape –“
Tohr na něj namířil ukazováček. „Postarej se o ni, než to 

udělám já. Je to jasný?“
Rhage se vymrštil z lavice a stanul před Tohrem. „Jestli 

se  k  ní  někdo  pokusí  přiblížit,  nejdřív  si  to  bude  muset 
rozdat se mnou. To platí i pro tebe.“

Tohrovy temně modré oči se zúžily. Oběma bylo jasné, 
kdo zvítězí,  kdyby došlo  ke konfrontaci.  V souboji  muže 
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proti  muži  nemá  Rhage  konkurenci.  To  vědí  všichni.  A 
bude-li třeba, vymlátí z Tohra duši. Třeba hned. Tady a teď.

„Chci,  abys  v  duchu  počítal  do  deseti,  Hollywoode,“ 
pronesl Tohr pochmurným tónem, „a o krok ustoupil.“

Když se Rhage nepohnul, po žíněnkách zapleskaly bosé 
nohy a Butch vzal přítele kolem pasu.

„Co kdyby sis dal pohov, vazoune?“ protahoval Butch. 
„Udělej mi radost a vykašli se na to.“

Rhage mu dovolil,  aby ho jemně odtáhnul  stranou, ale 
nespouštěl z Tohra zrak. Vzduch jiskřil napětím.

„O co ti jde?“ dožadoval se Tohrment vysvětlení.
Rhage  setřásl  Butchovu  paži  a  začal  přecházet  po 

tělocvičně.  Kličkoval mezi  žíněnkami,  činkami a lavicemi 
jako při překážkovém běhu, jen výrazně volnějším tempem.

„O nic. Absolutně o nic. Ona neví, kdo jsem, a já nevím, 
kde k našemu číslu přišla.  Třeba ho získala  od té  řadové 
upírky.“

„Podívej  se  mi  do  očí,  bratře,“  poručil  Tohr.  „Rhagi, 
přestaň tady kroužit jako lev v kleci a podívej se na mě.“

Rhage se zastavil a otočil se k němu.
„Proč jsi ji nezbavil vzpomínek? Dobře víš, že pokud si 

je  uchová  delší  dobu,  nedokážeme  jí  je  beze  zbytku 
vymazat. Proč jsi to neudělal, když jsi měl možnost?“ Jak se 
ticho prodlužovalo, Tohr potřásl hlavou. „Hlavně mi neříkej, 
že ses s ní zapletl.“

„Možná.“
„Budu to považovat za souhlas. Prokristapána, bratře… 

Copak jsi zešílel? Víš, že by sis neměl začínat s lidskými 
ženami,  a  zvlášť  ne  s  touhle,  protože  má  vazbu  k  tomu 
mladíkovi.“ Tohrovi zajiskřilo v očích. „Je to rozkaz. Chci, 
aby ses vymazal z její paměti, a žádám tě, aby ses s ní už 
nestýkal.“

„Jak jsem řekl, neví, co jsem zač –“
„Pokoušíš se se mnou vyjednávat? Takovej pitomec snad 

nejsi.“
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Rhage k němu vyslal zlověstný pohled. „Nechtěj, abych 
si to s tebou rozdal, bratře. Tentokrát mě od tebe polda tak 
snadno neodtrhne.“

„Už  jsi  ji  políbil,  Hollywoode?  A  že  by  si  přitom 
nevšimla,  jaký  máš  tesáky?“  Když  Rhage  zavřel  oči  a 
zaklel, Tohr zmírnil tón. „Vzpamatuj se. Pro nás představuje 
nežádoucí  komplikaci  a  pro  tebe  potíže,  protože  jsi  s  ní 
navázal  kontakt  i  přes  můj  výslovný  zákaz.  Nedělám  to 
proto, abych se po tobě vozil, Rhagi. Bude to pro všechny 
bezpečnější. Bezpečnější pro ni. Poslechni mě, bratře.“

Bezpečnější pro ni…
Rhage se  sklonil  a  uchopil  rukama  kotníky.  Protáhl  si 

podkolenní šlachy tak důkladně, až je málem přetrhl.
Bezpečnější pro Mary.
„Zařídím to,“ slíbil.

„Slečna Luceová? Pojďte se mnou, prosím.“
Mary  zvedla  hlavu.  Tuhle  ošetřovatelku  nezná.  V 

plandavém  růžovém  stejnokroji  vypadá  hodně  mladá, 
zřejmě čerstvá absolventka. A s důlky ve tvářích, které se jí 
objeví při úsměvu, vypadá ještě mladší.

„Slečna  Luceová?“  Pohnula  objemnou  zdravotní 
dokumentací, kterou držela v rukou.

Mary si  posunula  na  rameno  popruh kabelky,  vstala  a 
vyšla za dívkou z čekárny. Vydaly se žlutohnědou chodbou 
a stanuly zhruba v její půli, před přijímací kanceláří.

„Jen vás zvážím a změřím vám teplotu.“ Ošetřovatelka se 
znovu usmála. Pracovala rychle a obratně. Mary ocenila, že 
je milá a ohleduplná.

„Trochu jste zhubla, slečno Luceová,“ poznamenala při 
zapisování údajů do karty. „Jak se stravujete?“

„Stejně jako dřív.“
„Půjdeme vedle. Tudy doleva, prosím.“
Vyšetřovny jsou všechny stejné. Reprodukce od Moneta 

a nevelké okno se staženými žaluziemi. Nízký stůl s letáky a 
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brožurami  a  počítač.  Vyšetřovací  lůžko  potažené  bílým 
papírovým  prostěradlem.  Nerezový  dřez  s  odkládacím 
pultem.  V  rohu  označený  odpadkový  koš  na  biologický 
odpad. Mary se zvedl žaludek.

„Paní  doktorka  Croceová  vás  prohlédne  a  vyšetří,“ 
oznámila  ošetřovatelka  a  podala  jí  úhledně  složeného 
„andělíčka“. „Tohle si, prosím, oblékněte. Za chviličku je u 
vás.“

I  tyhle  hadry  jsou  pořád  stejné.  Tenká,  světle  modrá 
bavlněná  látka  s  vybledlým  potiskem  a  s  razítkem 
nemocnice.  Dva  páry  tkanic.  Nikdy  neví,  jestli  si  košili 
obléká správně, jestli rozparek patří dopředu nebo dozadu. 
Tentokrát si ji zavázala vpředu.

Když se převlékla, vyhoupla se na lůžko a nohy svěsila 
přes  okraj.  Roztřásla  ji  zima.  Zadívala  se  na  své  šatstvo, 
které pečlivě poskládala na židli vedle stolu. Dala by cokoli, 
jen aby se mohla zase obléknout.

Vtom  se  rozezvučel  mobilní  telefon  v  její  kabelce. 
Sklouzla na zem a jen v ponožkách zamířila k židli.

Číslo, které se objevilo na displeji, jí nic neříkalo. Přesto 
hovor přijala. „Prosím?“

„Mary…“
Při zvuku sytého mužského hlasu ji zaplavila  obrovská 

úleva.  Už  se  smířila  s  tím,  že  Hal  na  její  telefonát 
nezareaguje.

„Ahoj.  Ahoj,  Hale.  Díky,  že  ses  mi  ozval.“  Pohledem 
zapátrala  po vhodném místě,  kam by se posadila,  protože 
vyšetřovací  lůžko  nepovažovala  za  dostatečně  důstojné. 
Jednou rukou nabrala oblečení do náruče a sedla si na židli. 
„Moc se omlouvám za tu včerejší noc. Jenom jsem –“

Někdo  zaklepal  na  dveře.  Dovnitř  nakoukla 
ošetřovatelka. „Promiňte. Poslala jste nám rentgeny kostí z 
loňského července?“

„Ano.  Měly  by  být  v  dokumentaci.“  Když  se  za 
ošetřovatelkou zavřely dveře, Mary řekla: „Promiň.“
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„Kde jsi?“
„Já…  jsem…“  Odkašlala  si.  „Na  tom  nezáleží.  Chci, 

abys věděl, jak moc mě mrzí, co jsem ti včera řekla.“
Nastalo dlouhé ticho.
„Zpanikařila jsem,“ dodala.
„Proč?“
„Nějak jsi mě… Já nevím, prostě jsi…“ Mary zkroutila v 

prstech okraj  košile.  „Já mám rakovinu, Hale.  Už jsem ji 
měla, ale teď se možná vrátila.“

„Já vím.“
„Tak Bella ti to řekla.“ Mary čekala, že to potvrdí. Když 

mlčel,  zhluboka  se  nadechla.  „To,  jak  jsem  se  k  tobě 
chovala,  nechci  svalovat  na  leukemii.  Já  jen…  Nejsem 
doma, ani v práci. Poslední dny se necítím ve své kůži. Jsem 
hrozně nervózní, a když ses z ničeho nic objevil u mě doma 
a,“ – a  já  z  tebe  byla  dočista  vedle – „něco  se  ve  mně 
zlomilo a…“

„Rozumím.“
Kdovíproč měla dojem, že jí vážně rozumí.
Ale proč,  proboha, pořád mlčí?  Připadala si  jako idiot. 

Co mu má říct?
„To je… všechno, co jsem ti chtěla říct.“
„Dneska večer kolem osmé se pro tebe zastavím. Doma.“
Pevně  sevřela  telefon.  Tolik  ho  touží  vidět…  „Platí. 

Budu tě čekat.“
Z  chodby  k  ní  dolehl  hlas  doktorky  Delly  Croceové; 

ošetřovatelka jí něco odpověděla.
„Mary?“
„Ano?“
„Nech si rozpuštěné vlasy. Kvůli mně.“
Po krátkém zaklepání vešla do vyšetřovny doktorka.
„Dobře,“  slíbila  Mary,  než  zavěsila.  „Musím  končit, 

Susan,“ hlesla do vypnutého mobilu.
„Ahoj,  Mary.“  Doktorka  Della  Croceová  k  ní  zamířila 

přes úzkou místnost. Úsměv jí vykouzlil v koutcích hnědých 
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očí vějířky vrásek. Je jí asi padesát a husté bílé vlasy má 
zastřižené těsně pod ušima.

Lékařka  se  posadila  za  stůl  a  zkřížila  nohy.  Mary  se 
napřímila a nadechla se. Potřásla hlavou.

„Obávám se, že mé tušení je správné,“ řekla.
„Ohledně čeho?“
„Vrátilo se to, je to tak?“
Nastala krátká odmlka. „Bohužel, Mary.“
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Kapitola sedmnáctá

ary  už  do  práce  nešla.  Z  nemocnice  jela  rovnou 
domů, svlékla se a vlezla do postele. Zatelefonovala 

do advokátní kanceláře a vzala si dovolenou i na celý příští 
týden.  Potřebuje  čas.  Po  prodlouženém  víkendu  musí 
absolvovat  celou  řadu  odběrů  a  vyšetření,  po  kterých  se 
sejde s doktorkou Croceovou, aby se společně dohodly na 
léčebném postupu.

M

Je  zvláštní,  že  to  Mary vůbec  nepřekvapilo.  V koutku 
duše vždycky věděla, že tu zákeřnou nemoc nepokořili, ale 
jen ji dočasně zahnali na ústup.

Anebo je jen v šoku a současný stav jí je dobře známý.
Při představě,  co ji čeká,  ji  však nevyděsila  bolest,  ale 

časová perspektiva. Jak dlouho doktorům potrvá, než nemoc 
zkrotí? Jak dlouho ji udrží pod kontrolou? Kdy bude moct 
zase „normálně“ fungovat?

Odmítala  si  připustit,  že  existuje  i  jiná  možnost  než 
remise. Na to nehodlá myslet.

Obrátila  se  na  bok,  upřela  pohled  na  protější  stěnu  a 
zavzpomínala  na  svou  matku.  Vybavilo  se  jí,  jak  leží  v 
posteli,  převrací  v  prstech  růženec  a  polohlasně  pronáší 
jakousi modlitbu. Spojení šeptaných slov a doteků s korálky 
jí pomáhalo nalézt úlevu, i když jiné povahy než morfiové 
injekce. Protože její matka, nehledě na své prokletí, dokonce 
i v těch nejkrutějších bolestech věřila na zázraky.

Nejednou se  Mary chtěla  matky zeptat,  jestli  skutečně 
věří tomu,  že bude spasena a nejen v přeneseném smyslu 
slova, ale i fakticky. Opravdu Cissy věřila, že když vyřkne 
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ta  správná  slova  a  obklopí  se  náležitými  náboženskými 
symboly, uzdraví se, postaví se na nohy a bude žít?

Ale nikdy jí tu otázku nepoložila. Podobné vyzvídání jí 
připadalo kruté nehledě na to, že Mary i bez toho odpověď 
znala. Měla pocit, že matka čekala na dočasnou spásu až do 
posledního okamžiku svého života.

Ale možná promítala do matčiny mysli to, co by si přála 
ona sama. Pro ni představuje spasení možnost prožívat život 
jako  docela  obyčejný  člověk:  být  zdravá  a  silná  a  smrt 
vnímat  jako  hodně  vzdálenou  a  nejasně  hypotetickou 
skutečnost.  Dluh,  který  splatí  někdy  v  blíže  neurčené 
budoucnosti.

Její matka o tom nejspíš smýšlela jinak, nicméně jedno 
bylo  jisté:  na  výsledku  to  nic  nezměnilo.  Modlitby  ji 
nezachránily.

Mary  zavřela  oči,  náhle  přemožená  únavou.  S 
vyprázdněnou  myslí  se  vděčně  propadla  do  mrákotného 
bezvědomí.  Prospala  několik  hodin,  ale  často  se  budila  a 
neklidně se převracela na posteli.

Probrala  se  kolem  sedmé.  Natáhla  se  pro  telefon  a 
navolila číslo, které dostala od Belly, aby mohla kontaktovat 
Hala.  Vzápětí  však  zavěsila,  aniž  mu  zanechala  zprávu. 
Měla by schůzku zrušit,  protože ví,  že  s  ní  nebude velká 
zábava, ale nakonec hodila ohledy za hlavu. Chce Hala vidět 
čistě ze sobeckých důvodů. S ním si připadá plná života a 
teď naléhavě potřebuje zakusit ten pocit znovu.

Osprchovala se, oblékla si sukni a rolák a zhodnotila se v 
zrcadle  na  dveřích  koupelny.  Oblečení  jí  je  volnější  než 
dřív.  Vzpomněla  si  na  dnešní  kontrolu  váhy  v  ordinaci. 
Nejspíš by se dneska večer měla nacpat jako Hal, protože 
momentálně nemá smysl si cokoli odpírat. Jestli bude muset 
znovu podstoupit chemoterapii, měla by pár kilo přibrat.

Při tom pomyšlení se jí udělalo nanic.
Zabořila  ruce  do  vlasů,  nadzvedla  několik  pramenů, 

nechala je proklouznout mezi prsty a spadnout na ramena. 
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Jsou  fádně  hnědé,  obyčejné  a  ničím  nepoutají.  Tak 
nedůležité na pozadí vážných věcí.

Představa,  že o ně přijde, ji  nicméně málem dohnala k 
slzám.

S ponurým výrazem nabrala prameny do dlaní, smotala je 
do drdolu a upevnila sponkami.

Několik minut nato už stála na příjezdové cestě a čekala. 
Když  se  do  ní  opřel  mrazivý  vítr,  uvědomila  si,  že 
zapomněla na kabát. Vrátila se dovnitř, vzala z věšáku černé 
vlněné sako a přitom někam odložila klíče.

Kde jsou? Že by je nechala –
Jasně. Trčí zvenku v zámku.
Vyšla  ven,  zamkla  za  sebou a  vsunula  kovový svazek 

hluboko do kapsy.
Čekání si krátila myšlenkami na Hala.
Nech si rozpuštěné vlasy. Kvůli mně.
Jak je libo.
Sundala si baret a prsty pročísla hnědé kadeře, jak nejlíp 

to šlo. Znehybněla.
Noc je nezvykle tichá, napadlo ji. Proto tolik chtěla žít na 

předměstí Caldwellu. Nemá žádné sousedy kromě Belly, a 
tu přes den vůbec nevídá.

Rozpomněla se, že jí slíbila, že zavolá a vylíčí jí rande s 
Halem,  ale  neměla  na  to  náladu.  Zítra.  Zavolá  jí  zítra  a 
popíše jí rovnou dvě schůzky.

U paty cesty, zhruba půl míle od domu, se objevil sedan. 
Současně  zřetelně  uslyšela  burácení  motoru.  Kdyby 
neviděla  čelní  světla,  podle  zvuku  by  usoudila,  že  je  to 
harley.

Když před ní zastavilo temně fialové silné auto, napadlo 
ji, že vypadá jako supersportovní ferrari z 80. let. Naleštěné, 
hlučné, okázalé… zkrátka nanejvýš vhodné pro muže, který 
jde rovnou na věc a kterému dělá dobře zájem okolí.
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Hal  vystoupil  a  obešel  kapotu.  Měl  na  sobě  elegantní 
tmavý oblek a pod ním rozhalenou černou košili.  Dozadu 
sčesané vlasy mu v měkkých kadeřích spadaly na zátylek.

Vypadá  jako zjevení  ze sna,  napadlo  ji.  Je  úchvatný a 
sexy  a  vyzařuje  z  něho  živočišná  síla  a  zároveň  cosi 
nevyzpytatelného. Až na to, že je zatraceně skutečný. Má 
přimhouřené oči a rty i čelisti svázané napětím.

Přesto  k  ní  přistoupil  s  úsměvem.  „Máš  rozpuštěné 
vlasy.“

„Vždyť jsem ti to slíbila, nebo ne?“
Zvedl  ruku,  jako  by  se  jí  chtěl  dotknout,  ale  zaváhal. 

„Můžeme vyrazit?“
„Kam pojedeme?“
„Objednal  jsem  stůl  v  Excelu.“  Spustil  paži  k  tělu, 

odvrátil zrak. Ztichl a znehybněl.
Do háje…
„Hale, víš jistě, že to chceš? Připadá mi, že nejsi ve své 

kůži. A upřímně řečeno, já jsem na tom stejně.“
Ustoupil, sklopil oči na zem a semkl rty.
„Můžeme  to  nechat  na  jindy,“  dodala.  Chová  se  k  ní 

hezky a je tak milý a laskavý. Nechce mu pokazit večer. „O 
nic nejde –“

Pohnul se tak rychle, že to téměř nezaznamenala. V jedné 
chvíli  stál  několik  kroků  od  ní,  v  příští  vteřině  ho  měla 
přímo před sebou. Vzal její obličej do dlaní a přitiskl své rty 
na její. Aniž se od ní odtrhl nebo ji pustil, zadíval se jí do 
očí.

Jeho  jednání  nepodbarvovala  touha,  jen  umanuté 
odhodlání, které změnilo to prosté gesto v jakousi přísahu.

Když ji pustil, klopýtla – a dopadla na zadek na zem.
„Zatraceně! Mrzí mě to, Mary.“ Klekl si na zem vedle ní. 

„Jsi v pořádku?“
Přikývla, i když to nebyla pravda. Rozplácnutá na trávě 

se cítila trapně a naprosto nemožně.
„Určitě ti nic není?“
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„Určitě.“ Ignorovala nabízenou ruku, zvedla se a oprášila 
si oblečení. Štěstí, že je sukně hnědá a tráva suchá.

„Pojď, Mary. Zajedeme na večeři.“ Položil jí ruku na šíji 
a odváděl ji  k autu,  jako by jí  chtěl  dát  najevo, že nemá 
jinou možnost než mu vyhovět.

Ale  Mary  ani  nenapadlo,  že  by  mu  mohla  odporovat. 
Byla omráčená, a sice hned z několika důvodů. Především 
pouhou  jeho  osobou,  a  příliš  vysílená,  aby  mu  dokázala 
vzdorovat. Kromě toho se něco odehrálo ve chvíli, kdy se 
setkaly  jejich  rty.  Netušila,  co  se  stalo  ani  jaký  to  má 
význam, ale každopádně mezi nimi vzniklo jakési pouto.

Hal  otevřel  dveře  na  straně  spolujezdce  a  pomohl  jí 
nastoupit.  Když  se  usadil  na  sedadle  vedle  ní,  těkala 
pohledem po interiéru  vozu,  aby ji  nepřistihl,  jak civí  na 
jeho obličej z profilu.

Motor  zaburácel,  auto  se  odpíchlo  a  vystřelilo  po 
příjezdové cestě. Než odbočili na hlavní silnici, zastavili na 
stopce. Hal se rozhlédl oběma směry, šlápl na plyn a dal se 
vpravo. Jak postupně řadil a přidával rychlost, zvuk motoru 
sílil a slábl, než se konečně tempo ustálilo.

„To je nádherný vůz,“ poznamenala.
„Díky. Vylepšil mi ho můj bratr. Tohr je blázen do aut.“
„Kolik let je tvému bratrovi?“
Upjatě se usmál. „Dost.“
„Je starší než ty?“
„Jo.“
„A ty jsi nejmladší?“
„Ne.  Ale  je  to  trochu  jinak.  Nejsme  bratři  proto,  že 

bychom měli společnou matku.“
Někdy  se  vyjadřuje  hrozně  divně,  pomyslela  si.  „Jsi 

adoptovaný?“
Zavrtěl hlavou. „Není ti zima?“
„Hm… Ne.“ Zadívala se na své ruce. Byly vklíněné tak 

hluboko mezi stehny, až měla schoulená ramena. Proto měl 
dojem, že jí je zima. Snažila se uvolnit. „Nic mi nechybí.“
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Upřela pohled před sebe: přední světla ozařují dvojitou 
středovou čáru, po obou stranách vozovky se zvedá hluboký 
les. Ztemnělá scenerie vytváří  hypnotický dojem tunelu, v 
němž se silnice směrem na Caldwell ztrácí v nekonečnu.

„Jak rychle to auto jezdí?“ zeptala se.
„Hodně rychle.“
„Tak schválně. Předveď mi to.“
Cítila,  jak po ní  střelil  pohledem. Pak zařadil  rychlost, 

přidal plyn… a vyrazili do tmy.
Motor řval, jako by ožil. Auto se mírně chvělo, okolní les 

se změnil v rozmazanou tmavou stěnu. Jeli stále rychleji a 
rychleji,  přesto  měl  Hal  vůz  zcela  pod  kontrolou.  V 
zatáčkách seděla kola pevně na vozovce a z pravého pruhu 
do protisměru vyjížděla jen příležitostně.

Když se chystal  zpomalit,  položila  mu ruku na stehno. 
„Ještě,“ zaprosila.

Chvíli váhal. Pak se naklonil a zapnul přehrávač. Vnitřek 
vozu zaplnila melodie „Dream Weaver“, hymna 70. let. Hal 
dupl  na  plyn  a  auto  vyrazilo  krkolomnou  rychlostí  po 
prázdné, nekonečné silnici.

Mary  stáhla  okno  a  vpustila  dovnitř  večerní  vzduch. 
Náhlý poryv jí zcuchal vlasy,  ochladil tváře a probral ji z 
otupělosti,  která  ji  svazovala  od  okamžiku,  kdy  vyšla  z 
nemocnice.  Rozesmála  se.  Bylo  jí  lhostejné,  že  ve  svém 
hlase zaslechla přídech hysterie. Vystrčila hlavu z okna do 
studeného, kvílejícího větru.

A nechala se tímhle mužem i jeho pohádkovým autem 
unášet do neznáma.

Pan  X  sledoval,  jak  členové  jeho  dvou  elitních  eskader 
vcházejí jeden po druhém do chaty. Svými mohutnými těly 
zcela zaplnili volný prostor, takže v hlavní místnosti nebylo 
téměř k hnutí. Nicméně s jistým zadostiučiněním shledal, že 
pokud  jde  o  fyzickou  zdatnost,  žádný  z  bezduchých  mu 
nesahá ani po paty. Nařídil jim, aby se dostavili na obvyklé 

144 395



informativní  setkání,  ale  mimo  jiné  chtěl  na  vlastní  oči 
vidět, jak zareagují na oznámení, že jim bude velet pan O.

Ten  vpochodoval  dovnitř  jako  poslední.  Namířil  si  to 
rovnou ke dveřím ložnice, opřel se o dveřní kouli a zkřížil 
paže na prsou. Oči má bystré a pronikavé jako vždycky, ale 
vyzařuje  z  nich  zdrženlivost,  snad  dokonce  odměřenost, 
která je však rozhodně užitečnější než někdejší hněv. Zdá 
se, že jeho zpupnost je zkrocená, a pokud se pokora stane 
součástí jeho psychické výbavy, mají oba vyhráno. Pan X 
potřebuje zástupce.

Vzhledem k nedávno utrpěným ztrátám se musí věnovat 
náboru  nováčků,  což  mu  zabere  spoustu  času.  Výběr 
vhodných  kandidátů,  jejich  iniciace  i  trénink  vyžadují 
soustředění  a obětavost.  A zatímco bude doplňovat  stavy, 
zároveň  musí  dbát  o  to,  aby  tempo  strategie  únosů  a 
výslechů ani na okamžik nepolevilo. Anarchii mezi zabijáky 
nelze tolerovat.

Pan O má pro funkci jeho zástupce řadu předpokladů. Je 
zodpovědný, nemilosrdný, schopný a rozvážný. Hnací síla, 
která  motivuje  ostatní  prostřednictvím strachu.  A jestli  se 
Omegovi  podařilo  vysát  z  něho  vzpurnost,  je  téměř 
dokonalý.

Je čas zahájit  první bod programu.  „Pane O, seznamte 
ostatní s výsledkem své prohlídky.“

Bezduchý začal popisovat dva pozemky, které si byl týž 
den prohlédnout. Pan X se rozhodl, že oba zaplatí hotově. 
Než  se  stane  jejich  oficiálním  majitelem,  obě  eskadry 
začnou budovat donucovací zařízení na třiceti hektarech v 
polích  za  městem,  které  Společnost  dosud  vlastní.  Nové 
působiště  dostane nakonec na povel pan O, ale na stavbu 
bude dohlížet pan U, poněvadž už má zkušenosti s několika 
podobnými projekty na území Connecticutu.

V této fázi je přednostním posláním rychlost a účelnost. 
Společnost  potřebuje  další  objekty,  kde  lze  nerušeně 
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pracovat,  izolované,  bezpečné  a  se  specializovaným 
vybavením. A potřebuje je co nejdřív.

Když pan O skončil, pan X ho jmenoval spolu s panem U 
velitelem nového zařízení a pak vyslal obě jednotky do ulic.

Pan O se zdržel.
„Chcete mi něco říct?“ zeptal se pan X. „Došlo snad k 

nějaké další nepříjemnosti?“
V hnědých  očích  se  zablesklo,  ale  pan  O  si  zachoval 

rozvahu. Že by přece jen šel do sebe?
„Chci  v  té  nové  budově  nechat  postavit  skladovací 

prostory.“
„Na  co?  Nemáme  zájem  držet  si  upíry  jako  domácí 

mazlíčky.“
„Předpokládám, že budeme mít v práci víc než jednoho 

zajatce, a chci je mít pod zámkem, jak dlouho bude potřeba. 
K  tomu  potřebuju  místnost,  z  níž  se  nedokážou 
dematerializovat  a  která  bude  chráněná  před  slunečním 
světlem.“

„Co máte na mysli?“
Řešení,  které  mu  popsal,  bylo  nejen  účelné,  ale  taky 

finančně nenáročné.
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Kapitola osmnáctá

hage vjel na parkoviště u restaurace Excel a bez zájmu 
minul  pracovníky  parkovací  služby.  I  kdyby  měl 

docela obyčejné auto, nedal by klíče z ruky, protože kufr je 
plný cenných zbraní a munice.

R
Vybral si místo až docela vzadu, hned vedle postranního 

vchodu. Vypnul motor a chtěl si rozepnout bezpečnostní pás 
a…

Ale neudělal to. Zůstal sedět s rukou na sponě.
„Hale?“
Zavřel  oči.  Dal  by  cokoli  za  to,  aby  aspoň  jednou 

vyslovila  jeho  pravé  jméno.  A  chce…  Sakra.  Chce,  aby 
ležela  v  jeho  posteli,  s  hlavou  na  polštáři  a  tělem  pod 
přikrývkou. Chce se s ní milovat v soukromí,  s veškerým 
pohodlím.  Beze svědků a ne pod svým koženým pláštěm. 
Ne na veřejnosti.  O žádnou rychlovku na chodbě nebo na 
záchodě nestojí.

Chce, aby mu zaryla nehty do zad, vsunula jazyk do úst. 
Aby ho cítila uvnitř. Aby ji při tom mohl objímat a líbat. 
Potom  by  usnuli  vyčerpaní  slastí,  ona  schoulená  v  jeho 
náruči.  A  po  probuzení  by  se  najedli  a  zase  se  spolu 
milovali. A ve tmě by si povídali o nesmyslech i o vážných 
věcech…

Kristepane… Touží s ní beze zbytku splynout. Nedokáže 
se tomu ubránit.

Slyšel,  že  takhle  se  to  stává.  Rychle.  Intenzivně. 
Bezhlavě. Dotyčného ovládají jen primitivní pudy, z nichž 
je  nejmocnější  nutkání  fyzicky  vyvolenou  ženu  vlastnit  a 
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přitom  ji  poznamenat,  aby  ostatní  muži  poznali,  že  má 
partnera. A aby se k ní nepřibližovali.

Kradmo se zadíval na její tělo. A uvědomil si, že by zabil 
každého chlapa,  který by se jí třeba jen pokusil dotknout, 
být s ní, milovat ji.

Promnul si oči. To jsou neklamné příznaky majetnického 
instinktu.

A to není zdaleka jediný jeho problém. To zvláštní brnění 
pod kůží se vrací,  podnícené výmluvnými obrazy,  jež mu 
putují  myslí,  její  vůní  a  jejím  pravidelným  tlumeným 
dechem.

Prouděním její krve.
Touží ji ochutnat… napít se od ní.
Mary k němu otočila hlavu. „Hale, jsi –“
Když promluvil,  jeho hlas zněl cize a drsně. „Musím ti 

něco říct.“
Jsem upír. Válečník. Nebezpečná šelma.
V závěru dnešního večera si nebudeš pamatovat, že ses  

se mnou někdy setkala.
A při představě, že si mě neuchováš v paměti, mám chuť  

vraždit.
„Hale? Co se děje?“
V duchu uslyšel Tohrův hlas. Bude to bezpečnější. I pro 

ni.
„Nic,“ odpověděl, rozepnul si popruh a vystoupil z vozu. 

„Vůbec nic.“
Obešel vůz, otevřel jí dveře a natáhl ruku, aby jí pomohl. 

Když vložila dlaň do jeho, přivřel víčka. Při pohledu na to, 
jak jí ožívají paže a nohy, mu zacukalo ve svalech a z hrdla 
se mu vydral tichý sten.

A jako by tohle všechno nestačilo,  místo aby ustoupil, 
dovolil,  aby  přišla  blíž,  až  se  jejich  těla  navzájem skoro 
dotýkala. Vibrace pod kůží zesílily spolu s neovladatelnou 
touhou po ní. Věděl, že by měl odvrátit pohled, protože byl 
přesvědčený, že mu žhnou zřítelnice… Ale nedokázal to.
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„Hale?“ vydechla. „Tvoje oči…“
Zavřel víčka. „Promiň. Půjdeme dovnitř.“
Vyprostila ruku z jeho. „Nějak mě přešla chuť k jídlu.“
Chystal se něco namítnout, ale nechtěl ji do ničeho nutit. 

Mimo to, čím méně času spolu stráví, tím toho bude míň k 
vymazání.

Měl ji zbavit vzpomínek už ve chvíli, kdy zastavil před 
jejím domem.

„Odvezu tě domů.“
„To ne. Totiž… nechceš se chvilku projít? Tamhle v tom 

parku.  Nemám  náladu  sedět  u  stolu.  Jsem…  trochu 
nervózní.“

Rhage vsunul klíče od auta do kapsy. „S radostí.“
Když měli pod nohama trávník a nad hlavou baldachýn z 

pestrobarevných  podzimních  listů,  zkontroloval  okolí. 
Necítil  žádné  nebezpečí,  ani  sebenepatrnější  hrozbu. 
Pozvedl oči. Na obloze zářil bledý půlměsíc.

Tiše  se  zasmála.  „Normálně  by  mě  to  ani  nenapadlo. 
Myslím jít v noci do parku. Ale s tebou je to jiné. Nemám 
strach, že by mě někdo přepadl.“

„To je dobře. Nemusíš se ničeho bát.“ Protože by zabil 
kohokoli, kdo by se jí pokusil ublížit. Člověka, upíra nebo 
nemrtvého.

„Je to divné,“ pokračovala. „Procházet se venku po tmě. 
Je  to  jakoby  pokoutné  a  malinko  strašidelné.  Máma  mi 
vždycky kladla na srdce, abych se v noci nepotloukala na 
neznámých, odlehlých místech.“

Zastavila  se,  zaklonila  hlavu  a  zadívala  se  nahoru. 
Pomalu zvedla k obloze paži a roztáhla prsty.

„Co to děláš?“ zeptal se.
„Držím na dlani měsíc.“
Sklonil  se a  sledoval  pohledem její  paži.  „Opravdu ho 

držíš.“
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Když se narovnal, objal ji rukama kolem pasu a při táhl k 
sobě. Po chvilce počáteční strnulosti se uvolnila a spustila 
ruku dolů.

Jak  opojně  voní.  Čistě,  svěže.  S  nepatrnou  příchuti 
citrusového ovoce.

„Když jsem ti dneska volal, byla jsi u doktora,“ řekl.
„Ano. Byla.“
„Co s tebou provedou?“
Vyprostila  se  mu  a  pokračovala  v  chůzi.  Srovnal  s  ní 

krok a nechal ji, aby určila tempo.
„Co ti řekli, Mary?“
„Nemusíme o tom mluvit.“
„Proč ne?“
„Protože se to k tobě nehodí,“ prohlásila. „Playboyové se 

neradi smiřují s nepříjemnými stránkami života.“
Pomyslel  na  svého  netvora.  „Ujišťuju  tě,  že  jsem  na 

nepříjemné stránky života zvyklý.“
Mary  se  zastavila  a  zavrtěla  hlavou.  „Něco  mi  tady 

nesedí.“
„Správný  postřeh.  Na  procházce  bych  tě  měl  držet  za 

ruku.“
Natáhl se, ale ona ucukla. „Myslím to vážně, Hale. Proč 

to děláš? Proč jsi se mnou?“
„Ještě budu mít kvůli tobě komplex méněcennosti. Co je 

špatného na tom, že mě těší tvoje společnost?“
„Mám ti to dát písemně? Jsem průměrně nehezká ženská 

s mizernými vyhlídkami  do budoucnosti.  Ty jsi  nádherný 
chlap. Zdravý. Silný –“

V duchu se za to proklel, přiblížil se k ní a položil jí ruce 
na šíji. Měl v úmyslu ji znovu políbit,  ačkoli by to neměl 
dělat.  A  nebude  to  pouhá  pusa,  jakou  jí  dal  u  ní  před 
domem.

Když sehnul hlavu, brnění v těle zesílilo, ale neodradilo 
ho.  Dneska  večer  nedovolí,  aby  mu  jeho  organismus 
diktoval, co má nebo nemá udělat. Soustředil se na záhadné 
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trnutí a pokusil se ho zkrotit vůlí. Když do jisté míry uspěl, 
ulevilo se mu.

A  umínil  si,  že  pronikne  dovnitř  jejího  těla – i  kdyby 
jenom jazykem.

Mary se dívala do jeho zelenkavě modrých očí. Přísahala 
by, že ve tmě září a že z nich skutečně vychází modrozelené 
světlo. Něco podobného se jí zdálo už na parkovišti.

Zježily se jí vlasy na zátylku.
„Z toho jasu nemusíš mít strach,“ ujistil ji tiše, jako by 

věděl, na co myslí. „To nic není.“
„Já ti nerozumím,“ vydechla.
„Tak se o to nepokoušej.“
Přistoupil těsně k ní a sklonil hlavu. Měl hebké a měkké 

rty jako semiš. Setrvaly na jejích a přilnuly k nim. Vysunul 
jazyk a přejel jí po ústech.

„Otevři pusu, Mary. Pusť mě dovnitř.“
Dorážel  na  ni,  dokud  nerozevřela  rty.  Sotva  pronikl 

jazykem  dovnitř,  jeho  sametový  dotek  jí  vystřelil  až  do 
klína.  Přitiskla se tělem k němu, a když ňadry nalehla na 
jeho hruď, prostoupil jí tepající žár. Chytila se ho za ramena 
ve  snaze  dostat  se  co  nejblíž  k  jeho  svalům  a  báječně 
konejšivému teplu.

Podařilo se jí to jen na chvíli. Znenadání se od ní odtáhl, 
ale jejich rty se stále dotýkaly. Přemítala, jestli ji nepřestává 
líbat proto, aby nepostřehla, že od ní o krok ustoupil. Nebo 
jí  možná  chce  trochu zchladit  hlavu – jako by se  chovala 
příliš agresivně…

Otočila hlavu na stranu.
„Co se stalo?“ zjišťoval. „Vím, že se ti to líbí.“
„Máš pravdu. Ale ne tak, aby to stačilo pro oba.“ Pořád jí 

jemně svíral rukama šíji, aby mu nemohla utéct.
„Ale já toho nechci nechat, Mary.“  Palci ji pohladil po 

hrdle, pak jí je zabořil do brady a natočil jí hlavu zpátky. 
„Chci, aby ses rozpálila. Tolik, že nebudeš vnímat nic jiného 
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než mě. Nebudeš myslet na nic jiného než na to, co s tebou 
provádím. Chci, aby ses úplně uvolnila.“

Znovu sklonil  hlavu a  zmocnil  se  jejích  rtů.  Vsunul  jí 
jazyk hluboko dovnitř… a strhl ji s sebou. Propátral všechna 
zákoutí, až nezbylo žádné, do kterého by nevnikl. Pak styl 
líbání  změnil.  Jazyk  zasouval  a  zase  ho  vytahoval  v 
rytmickém pronikání,  při  němž  ještě  víc  zvlhla  v  klíně  a 
podvolila se mu.

„To je ono, Mary,“ zašeptal. „Ničemu se nebraň. Cítím, 
jak jsi vzrušená… Jsi nádherná.“

Ruce  mu  sklouzly  dolů,  pod  klopy  jejího  saka  a 
spočinuly  na  klíční  kosti.  Bože,  je  vůči  němu  dočista 
bezmocná. Kdyby jí řekl,  ať se svlékne,  vyhověla by mu. 
Kdyby jí řekl, ať si lehne na zem a roztáhne nohy, ani na 
chvíli by nezaváhala a plácla by sebou na trávu. Udělala by 
pro něj cokoli. Cokoli, jen aby ji takhle líbal donekonečna.

„Teď se tě dotknu,“ řekl. „Jen trochu. Zlehka a jemně…“
Přejel jí prsty po kašmírovém svetru, mířil níž a níž…
Když se dotkl obou jejích ztvrdlých, citlivých bradavek, 

trhla sebou.
„Jsi  připravená,“  zašeptal  a  zlehka  je  pohladil  bříšky 

palců. „Kéž bych je mohl vtáhnout do úst. A jemně je sát. 
Mary, dovolila bys mi to?“

Roztáhl prsty a uchopil její ňadra do dlaní.
„Kdybychom byli sami, Mary. Na saténových polštářích 

v široké  posteli.  A ty bys  byla  nahá.  Nechala  bys  mě  je 
zlíbat?“ Když přikývla, usmál se. „Já to věděl, Mary. Kde 
ještě bych se tě směl dotýkat ústy?“

Neodpověděla. Vášnivě ji políbil. „Pověz mi to.“
Prudce vydechla. Nedokázala myslet. Nemohla mluvit.
Uchopil  její  ruku  a  položil  si  ji  na  svou.  „Tak  mi  to 

ukaž,“  pošeptal  jí  do ucha.  „Ukaž mi,  kde mě chceš mít. 
Veď mě. Nestyď se. No tak.“
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Neovládla se, vzala jeho dlaň a položila si ji na krk. Pak 
ji pomalu přemístila zpátky na prsa. Souhlasně zamručel a 
vtiskl jí polibek na tvář.

„Jistě. Tady. Vím, že po tom toužíš. Kde ještě?“
Bezmyšlenkovitě,  jako  zbavená  smyslů,  si  stáhla  jeho 

ruku na břicho. Pak na bok.
„Tak.  Výborně.“  Když  zaváhala,  nedočkavě  ji  pobídl: 

„Nepřestávej, Mary. Pokračuj. Ukaž mi, kde chceš mít moje 
ústa.“

Než  ztratila  odvahu,  vklínila  si  jeho  ruku  mezi  nohy. 
Tenká volná sukně se podvolila, a když jí přitiskl dlaň do 
rozkroku, tlumeně zasténala.

„Mary… To je  ono.“  Polaskal  ji.  Popadla  ho  za  silná 
nadloktí  a  zaklonila  hlavu.  „Ty jen  hoříš,  Mary.  Je  ti  to 
příjemné? Vzrušuje tě to? Myslím, že ano…“

Zoufale  se  ho  potřebovala  dotknout.  Vsunula  mu  ruce 
pod sako a vzala ho kolem pasu. Ucítila syrovou a trochu 
strašidelnou  sílu  jeho  mohutného  těla.  Ale  než  se  mohla 
dostat dál, vytáhl jí paže zpod saka a jednou rukou jí podržel 
obě zápěstí.  Tím to ale  neskončilo.  Zatlačil  na ni hrudí a 
přinutil ji ustupovat, dokud se lopatkami nedotkla masivního 
kmene stromu.

„Chci, aby ti se mnou bylo krásně, Mary.“ Prsty zapátral 
přes sukni a nahmatal  nejcitlivější  místečko na jejím těle. 
„Chci tě přivést k vrcholu, tady a teď.“

Když vykřikla, uvědomila si, že nemá daleko k orgasmu 
a že on je naprosto klidný a netečný. Strůjce její slasti, který 
sám nic  necítí.  Dýchá  pravidelně,  hlas  se  mu  ani  trochu 
nezachvěje a jeho tělo nejeví sebemenší známky vzrušení.

„Ne,“ zaúpěla.
Přestal ji laskat. „Cože?“
„Ne.“
„Víš to jistě?“
„Ano.“
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Okamžitě ustoupil. Stál bez hnutí před ní, zatímco ona se 
snažila popadnout dech.

Jeho  nezúčastněný  postoj  ji  urážel,  přesto  jí  nešlo  do 
hlavy, proč to všechno vůbec dělal. Třeba ho spíš vybudí, 
když se žena umí ovládat. Ale taky je docela dobře možné, 
že se tím jenom baví a dokazuje si, jakou má nad opačným 
pohlavím  moc.  To  by  vysvětlovalo,  proč  je  s  ní  a  ne  s 
nějakou ukrutně přitažlivou holkou. K nezajímavé ženské si 
snadněji zachová odstup. Zalykala se hanbou.

„Chci odtud,“ řekla. Měla pláč na krajíčku. „Chci domů.“
Zhluboka se nadechl. „Mary –“
„Jestli se mi začneš omlouvat, pozvracím se.“
Hal z ničeho nic svraštil čelo. A ona se rozkýchala.
Z jakéhosi důvodu ji začalo šimrat v nose. Něco je cítit 

ve vzduchu. Nějaká nasládlá vůně. Jako prací prášek. Nebo 
kojenecký zásyp?

Hal jí chňapl po nadloktí. „Lehni si na zem. Ihned.“
„Proč? Co –“
„Lehni si na zem.“ Stáhl ji na kolena. „Chraň si hlavu.“
Otočil se na patě a stoupl si před ni, rozkročil se a zvedl 

ruce  do  úrovně  prsou.  Mezerou  mezi  jeho  nohama 
sledovala, jak ze skupinky javorů vyšli dva muži. Ve svitu 
měsíce rozeznala jen to, že mají nepřirozeně bledý obličej a 
světlé vlasy a na sobě černý pracovní oděv. Zlo, jež vysílali 
do okolí, jí připomnělo, jak daleko se zatoulala s Halem do 
parku.

Zalovila  v  kabelce  po  mobilním  telefonu  a  přitom  se 
snažila přesvědčit sama sebe, že jedná pod vlivem hysterie.

To sotva.
Muži se rozdělili a každý zaútočil na Hala z jedné strany. 

Pohybovali se v podřepu a s bleskovou rychlostí. Poplašeně 
vykřikla,  jenže Hal…  prokristapána…  ví  vůbec,  co dělá? 
Uskočil a jednoho z mužů drapnul za paži a prudce ho strhl 
na zem. Než se mu podařilo vstát, Hal mu dupl na prsa a 
přibil ho k zemi. Pak popadl pod krkem druhého útočníka. 
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Ten se bezmocně svíjel, kopal kolem sebe a lapal po dechu, 
ale bylo mu to málo platné.

Hal – náhle  zlověstný,  bezmála  vražedný – měl  situaci 
pevně  v  rukou.  Jeho  chladnokrevný  výraz  ji  hluboce 
znepokojoval, přestože byla vděčná, že je zachránil.

Konečně nahmatala telefon a chystala se přivolat policii, 
přesvědčená,  že  si  s  těmi  dvěma  hravě  poradí,  než  muži 
zákona dorazí na místo.

Vtom zaslechla ohavné křupnutí.
Vzhlédla. Muž, který byl ve škrticím sevření, se svezl na 

zem,  hlavu  nachýlenou  k  rameni  v  děsivě  nepřirozeném 
úhlu. Už se nepohnul.

Vyškrábala se na nohy. „Cos to udělal?“
Hal  odněkud  vytáhl  nůž  s  dlouhým  černým  ostřím  a 

vztyčil  se  nad  mužem,  kterého předtím přišpendlil  botou. 
Chlapík se pokoušel po čtyřech odplazit pryč.

„Ne!“ vrhla se před Hala.
„Ustup.“  Při  zvuku  jeho  prázdného,  nezúčastněného 

hlasu jí naskočila husí kůže.
Chytila ho za paži. „Nedělej to!“
„Musím dorazit –“
„Nepřipustím, abys zabil dalšího –“
Někdo ji hrubě popadl za vlasy a škubl s ní dozadu. Ve 

stejném okamžiku zaútočil další muž na Hala.
Hlavou  a  krkem  jí  projela  ostrá  bolest.  Vzápětí  tvrdě 

přistála na zádech. Náraz ji zbavil  dechu a zajiskřilo se jí 
před očima. Zajíkavě se snažila vpravit vzduch do plic, když 
vtom jí někdo zkroutil paže nad hlavu a rychle ji vlekl do 
houští.

Tělo  jí  nadskakovalo  nad  zemí,  zuby  jektaly  o  sebe. 
Zvedla  hlavu,  i  když  jí  při  tom  krutě  zabolelo  v  páteři. 
Výjev, který se jí nabídl, ji uklidnil a zároveň vyděsil. Hal 
odhodil  na  zem  další  bezvládné  tělo  a  dlouhými  skoky 
vyrazil  za  ní.  Řítil  se  nocí  jako  přízrak  pomsty,  sako 
rozevláté a v ruce tasenou dýku. Oči mu ve tmě jasně žhnuly 
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jako  xenonová  čelní  světla  auta,  mocné  tělo  bylo 
zosobněním smrti, která čeká na svou příležitost.

Díkybohu.
Ale  v  příští  vteřině  mu  skočil  na  záda  další  muž  v 

černém.
Zatímco se ho snažil zneškodnit, Mary si vzpomněla na 

užitečné protihmaty,  které si osvojila v kurzu sebeobrany. 
Zazmítala  sebou,  takže  násilník  byl  nucen  změnit  úchop. 
Jakmile  ucítila,  že  sevření  prstů  povolilo,  vší  silou  trhla 
rukama. Otočil se a honem se jí znovu zmocnil, ale tentokrát 
už ji nedržel zdaleka tak pevně. Ještě jednou trhla pažemi, 
čímž ho přinutila, aby se zastavil a obrátil se.

Přikrčila se, připravená na úder, nicméně doufala, že tím 
umožní Halovi, aby je dostihl.

Ale žádná rána nepřišla. Muž místo toho zavyl bolestí a 
ztěžka a s dutým žuchnutím na ni dopadl. Posílená směsicí 
paniky a děsu se jí ho kdovíjak podařilo odvalit stranou.

Jeho tělo z ní ochable sklouzlo. Muž měl v levém oku 
zabodnutou Halovu dýku.

Prudký šok ji připravil o hlas. Namáhavě se vytáhla na 
nohy a rozběhla se, jak nejrychleji to šlo. Nepochybovala o 
tom, že ji někdo dohoní a chytí, byla přesvědčená, že tohle 
jsou poslední minuty jejího života.

Ale chvíli nato spatřila osvětlená okna restaurace, a když 
ucítila pod nohama asfaltový povrch parkoviště, málem se 
rozplakala úlevou.

Dokud  neuviděla  Hala.  Stál  přímo  před  ní,  jako  by 
doslova spadl z nebe.

Zabrzdila a zastavila se. Namáhavě oddychovala; zatočila 
se  jí  hlava.  Nechápala,  jak  ji  dokázal  předběhnout. 
Podlomila se jí kolena a musela se opřít o nejbližší auto.

„Honem! Musíme odtud zmizet,“ komandoval ji strohým 
tónem.
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V  návalu  hrůzy  si  vzpomněla,  jak  jednomu  z  těch 
chlápků křuplo v krku. Vybavil se jí nůž v oku. A Halova 
zlověstná, umanutá rozvaha.

Hal… je ztělesněním smrti.  Pod pohlednou fasádou mu 
dřímá zkáza a zmar.

„Nesahej na mě!“ křikla a zakopla o svou vlastní nohu, 
když k ní natáhl ruku. „Ne! Nech mě být!“

„Mary –“
„Nepřibližuj  se  ke  mně.“  Pozpátku  ustupovala  k 

restauraci  s  rukama  nataženýma  před  tělem.  Jako  by  ho 
dokázala zadržet…

Vykročil za ní, neotřesitelně a s výhrůžným odhodláním. 
„Poslouchej mě –“

„Musím…“ Odkašlala si. „Musím zavolat na policii.“
„Nemusíš.“
„Přepadli  nás.  A  ty…  tys  zabil  člověka.  Vlastně  ne 

jednoho. Zabil jsi několik lidí. Musím zavolat –“
„Tohle  je  čistě  osobní  záležitost.  Policie  tě  neochrání. 

Kdežto já ano.“
Zastavila se. Konečně jí svitlo. Nepříjemná pravda na ni 

zapůsobila jako ledová sprcha. Všechno do sebe zapadalo. 
Když se ti chlapi vynořili z lesa, ani trochu ho to nevyvedlo 
z míry. A teď nechce, aby se do toho zapletla policie. Fakt, 
že  bez  mrknutí  oka  zlomil  člověku  vaz…  Jako  by  to 
neudělal poprvé.

Nepřeje  si,  aby uvědomila  policii,  protože  je  zločinec. 
Stejný jako ti, co se na ně před chvílí vrhli v parku.

Ruka jí vystřelila do podpaží, aby pevně chytla kabelku, 
připravená vzít nohy na ramena. A zjistila, že ji nemá.

Hal  krátce,  drsně  zaklel.  „Tys  ztratila  kabelku,  viď?“ 
Rozhlédl se. „Mary, musíš jít se mnou.“

„Ani náhodou.“
Vyrazila směrem k restauraci, ale Hal jí zastoupil cestu a 

uchopil ji za paže.
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„Budu  ječet!“  Pohledem  zabloudila  k  hlídačům 
parkoviště.  Stáli  zhruba třicet  metrů  odtud. „Budu ječet  z 
plných plic.“

„Hrozí ti nebezpečí, ale já tě dokážu ochránit. Musíš mi 
věřit.“

„Vůbec tě neznám.“
„Ale znáš.“
„No jasně. Jsi hezkej, proto nemůžeš být mizera, co?“
Ukázal  směrem k parku.  „Tam jsem ti  zachránil  život. 

Nebýt mě, bylo by po tobě.“
„Fajn. Tisíceré díky. A teď mě pusť a nech mě jít.“
„Dělám to nerad,“ ucedil  polohlasně.  „Příčí  se mi to z 

hloubi duše.“
„Co děláš nerad?“
Pohnul rukou před jejím obličejem.
A  najednou  se  nedokázala  rozpomenout,  co  ji  tak 

namíchlo.
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Kapitola devatenáctá

 tu  chvíli  mu  Maryiny  vzpomínky  byly  vydané  na 
milost.  Nabádal  se,  aby  celou  záležitost  ukončil  a 

jednou provždy se vymazal z její paměti.
V

Jejich  setkání  by  však  mohlo  mít  tragické  následky. 
Potom, co ji musel dostihnout, nechal v parku naživu nejmíň 
jednoho,  ale  spíše  dva  bezduché.  Jestli  se  některý  z  nich 
zmocnil její kabelky, a to je nanejvýš pravděpodobné, hrozí 
jí  smrtelné  nebezpečí.  Společnost  se  zmocňuje  civilních 
upírů, kteří  o Bratrstvu zhola nic nevědí;  a Mary viděli  v 
jeho společnosti.

Ale co bude dělat? V domě ji samotnou nechat nemůže, 
protože má svou adresu uvedenou na řidičském průkazu, a 
to bude první místo,  kam se  bezduší  vydají.  Odvézt ji  do 
hotelu  nemá  smysl,  protože  není  jisté,  jestli  by  v  něm 
zůstala.  Určitě  by  nepochopila,  proč  se  nesmí  ukazovat 
doma, neboť si na to napadení v parku nepamatuje.

Nejraději by ji odvezl do sídla Bratrstva a držel ji tam do 
té doby, než by přišel na nějaké rozumné řešení. Potíž je, že 
dříve či  později  by někdo zjistil,  že ji schovává u sebe v 
ložnici, a to by žádného z bratrů nepotěšilo. I kdyby Tohrův 
příkaz ohledně vymazání Maryiny paměti neuposlechl, lidé 
nemají  do  jejich  světa  přístup.  Je  to  příliš  velký  hazard. 
Kdyby  se  o  válce  mezi  Bratrstvem  a  Vyhlazovací 
společností dověděli příslušníci druhu  Homo sapiens,  upíří 
rase by to rozhodně nepomohlo. Naopak.

S  tím rozdílem,  že  teď za  Maryin  život  zodpovídá.  A 
zákony jsou od toho, aby se porušovaly…
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Třeba se mu pokusí přemluvit Wratha, a ten dovolí, aby u 
nich zůstala. Jeho shellan je míšenka a od té doby, co jsou 
spolu,  je Slepý král vůči ženám vstřícnější.  A Tohr by se 
jeho rozhodnutí musel podřídit. Ostatně jako všichni ostatní.

Až na to, že dokud se mu je nepodaří přesvědčit,  musí 
být Mary v bezpečí.

Pomyslel  na její  dům.  Je za městem a stranou v řídce 
obydlené oblasti, a tak v případě, že by došlo k nejhoršímu, 
by si nemusel dělat hlavu ze zásahu policie. Navíc má v autě 
slušnou zásobu zbraní. Uklidní ji, ochrání, bude-li to nutné, 
a zavolá Wrathovi.

Opustil  její  mysl  a  odstranil  z  ní  vzpomínky  od 
okamžiku, kdy vystoupili z jeho auta. Mary si nevzpomene 
ani na jeho polibky.

Což  je  koneckonců  dobře.  Zase  to  vzal  za  nesprávný 
konec.  Příliš  na  ni  tlačil,  uspěchal  to  a  málem se  přitom 
přestal  ovládat.  Když  ji  líbal  a  objímal,  vibrující  bzučení 
přešlo v jekot. Zejména když ho vzala za ruku a položila si 
ji mezi stehna.

„Hale?“  Mary  na  něj  upírala  zmatený  pohled.  „Co  se 
děje?“

Když  se  jí  po  vymazání  vzpomínek  zadíval  do  široce 
otevřených  očí,  cítil  se  prachbídně.  Zasahoval  do  paměti 
bezpočtu  různých  žen,  ale  ani  jednou  ho  kvůli  tomu 
netrápily výčitky svědomí.  Ale u Mary má dojem, že ji o 
něco  okrádá.  Proniká  do  jejího  nejniternějšího  soukromí. 
Zrazuje ji.

Zabořil si ruku do vlasů, uchopil hustý chomáč a měl sto 
chutí  si  ho vytrhnout.  „Takže se vzdáš večeře a raději  se 
vrátíš domů? To mi vyhovuje. Ani já nemám náladu strávit 
celý večer v rušné restauraci.“

„Dobrá… ale mám dojem, že musím udělat ještě něco.“ 
Sklopila oči na své oblečení a začala si oprašovat sukni a 
smetat  z  ní  trávu.  „Vzhledem  k  tomu,  že  jsem  si  před 
domem  kecla  na  trávník,  neměla  bych  se  ukazovat  mezi 
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lidmi.  Myslela  jsem,  že  jsem  se  jakž  takž  zcivilizovala, 
ale – kde mám kabelku?“

„Možná jsi ji nechala v autě.“
„Ne – panebože…“ Neovladatelně se rozklepala, dýchala 

rychle, mělce a přerývaně. V očích se jí usadil zběsilý výraz. 
„Hale, promiň… já musím… Do háje.“

Rhage  věděl,  že  to  způsobil  adrenalin,  který  jí 
momentálně  koluje  v krvi.  Psychicky se možná uklidnila, 
ale organismus je dosud zasažený strachem.

„Pojď  sem,“  vybídl  ji  a  přitáhl  k  sobě.  „Podržím  tě, 
dokud to nepřejde.“

Polohlasně  ji  konejšil  a  přitom dbal,  aby nechala  ruce 
vpředu,  protože  jinak  by  nejspíš  nahmatala  druhý  nůž  v 
pouzdru pod paží i pistoli devítimilimetrové ráže, zasunutou 
za  opaskem  na  kříži.  Zatím  očima  pátral  v  okolí  a 
pročesával stíny v parku napravo i v sousedství restaurace 
vlevo od parkoviště. Nemohl se dočkat, až posadí Mary do 
auta.

„Jsem  nemožná,“  řekla  proti  jeho  hrudi.  „Panický 
záchvat jsem neměla už hodně dlouho.“

„Nic si z toho nedělej.“ Když se přestala třást, pustil ji. 
„Jdeme.“

Netrpělivě ji popoháněl ke GTO a trochu se uklidnil, až 
když  se  vůz  dal  do  pohybu  a  vyjel  z  parkoviště.  Mary 
prohlížela interiér auta.

„Já to věděla. Kabelka tady není. Musela jsem ji nechat 
doma.  Dneska  jsem  příšerně  zapomnětlivá.“  Opřela  se  v 
sedadle a prohledala si kapsy. „Klíče naštěstí mám.“

Cesta z města byla rychlá a klidná. Když zastavili před 
jejím venkovským domem, Mary potlačila zívnutí a sáhla na 
kliku dveří. Rhage jí položil ruku na paži.

„Počkej. Jsem přece džentlmen. Otevřu ti.“
Usmála se a sklopila zrak, jako by na podobné pozornosti 

nebyla zvyklá.
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Rhage  vystoupil.  Nejdřív  nasál  nosem vzduch,  pak  se 
zaposlouchal  do  ticha  a  zadíval  se  do  tmy.  Nic.  Aspoň 
zatím…

Když obcházel zezadu vůz, otevřel kufr, vyndal velkou 
sportovní tašku a znovu zpozorněl. Jeho mimořádně citlivé 
smysly  však  nezachytily  nic  podezřelého.  Nikde  se 
nepohnul ani lísteček.

Otevřel  Mary  dveře.  Když  uviděla,  co  mu  visí  přes 
rameno, zamračila se.

„Neboj se, nehodlám u tebe přespat. Jen jsem si všiml, že 
mám  rozbitý  zámek  u  kufru,  a  tohle  bych  tady  nerad 
nechával. Prostě chci mít své věci na očích.“

Příčilo se mu, že jí musí lhát. Doslova se mu z toho zvedl 
žaludek.

Mary pokrčila rameny a zamířila k hlavním dveřím. „V 
té tašce musíš mít něco hodně cenného.“

Jo.  Jen zbraně a munici,  které by obstály proti  celému 
pluku.  A  přesto  má  dojem,  že  ji  nedokáže  dostatečně 
ochránit.

Náhle  jako  by  znejistěla.  Odemkla  a  vešla  do  domu. 
Zřejmě ve snaze zbavit se nervozity procházela z místnosti 
do místnosti a všude rozsvítila. Mlčky se vydal za ní, aby 
ani na chvíli nezůstala sama. Přitom pohledem přezkoumal 
dveře  a  okna.  Byla  zavřená.  Dům  se  zdál  být  zajištěný, 
přinejmenším v přízemí.

„Dáš si něco k jídlu?“ zeptala se.
„Ne, nemám hlad.“
„Já taky ne.“
„Co je nahoře?“
„Hm… moje ložnice.“
„Ukážeš mi ji?“ Musí vidět i první patro.
„Možná  později.  Opravdu  si  ji  chceš  prohlédnout? 

Totiž…  já…  sakra!“ Zastavila  se,  založila  ruce  v  bok  a 
podívala se na něj. „Budu k tobě upřímná. Nikdy jsem tady 
neměla žádného chlapa. Nejsem dobrá hostitelka.“
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Složil tašku na podlahu. I když je připravený k boji a má 
napjaté  nervy,  zbývá  mu  dostatek  duševní  energie,  z  níž 
může čerpat. Fakt, že doma neměla žádného muže, v něm 
vyvolal dětinskou radost.

„Myslím, že si vedeš docela dobře,“ pronesl tiše. Natáhl 
ruku a bříškem palce jí přejel po tváři. V duchu se viděl u ní 
v ložnici a představoval si, co spolu dělají.

Jeho  tělo  začalo  okamžitě  třeštit.  Cítil,  jak  mu  páteří 
proudí onen zvláštní vnitřní žár.

Přinutil  paži  klesnout  k  boku.  „Potřebuju  si  rychle 
zatelefonovat. Můžu jít nahoru, abych na to měl klid?“

„Samozřejmě. Počkám tady.“
„Nebude to trvat dlouho.“
Když vyběhl do patra a vešel do ložnice, vyndal z kapsy 

mobilní  telefon.  Kryt  přístroje  praskl,  nejspíš  po kopanci, 
který mu uštědřil jeden z bezduchých, ale tlačítka fungovala. 
Wrath měl zapnutou hlasovou schránku. Zanechal mu tedy 
stručnou zprávu a modlil se, aby se mu co nejdřív ozval.

Po spěšné prohlídce  podkroví  sešel  zpátky dolů.  Mary 
seděla na pohovce, nohy skrčené pod sebou.

„Co  dávají?“  zeptal  se  nenuceně  a  zkontroloval  okna, 
jestli se za nimi neobjeví bledé obličeje.

„Proč  si  to  tady  prohlížíš,  jako  by  to  bylo  pašerácké 
doupě?“

„Promiň. Ze zvyku.“
„Jsi členem nějaké zvláštní vojenské jednotky?“
„Na  co  se  chceš  dívat?“  Přistoupil  k  policím  s  DVD 

nosiči.
„Nechám  výběr  na  tobě.  Já  se  půjdu  převléknout  do 

něčeho…“ Zrudla.  „Zkrátka  do něčeho pohodlnějšího.  Na 
čem není prach a tráva.“

Když vystoupala do patra, přemístil se pod schody, aby 
měl  jistotu,  že jí  nic  nehrozí.  Sotva  uslyšel,  jak se vrací, 
honem se vrhl zpátky k policím.
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Stačil  jeden  pohled  na  tituly  a  věděl,  že  se  nechytá. 
Objevil  spoustu  zahraničních  filmů  a  pár  amerických. 
Nechyběla ani stará klasika jako Nezapomenutelný příběh a 
Casablanca.

Nic od Sama Raimiho ani od Rogera Cormana. Copak v 
životě neslyšela o sérii Smrtelné zlo? Počkat… že by přece? 
Vytáhl jeden obal. Upír Nosferatu. Symfonie hrůzy. Klasická 
německá upířína z roku 1922.

„Našel jsi něco, co se ti líbí?“ zeptala se.
„Jo.“ Ohlédl se přes rameno.
Kristepane… To, co měla na sobě, mu připadalo náramně 

sexy:  flanelové  kalhoty  od  pyžama  s  potiskem  hvězd  a 
měsíčků. Krátké bílé tričko bez rukávů. Kožené mokasíny.

Zatahala  za  lem  trička  ve  snaze  stáhnout  ho  níž. 
„Napadlo mě, že bych si vzala džínsy, ale jsem unavená a v 
tomhle  chodím  spát…  nebo  odpočívám.  Prostě  žádný 
přepych.“

„Mně se v tom líbíš,“ ujistil ji naprosto upřímně. „Hlavně 
že se cítíš pohodlně.“

To jsou kecy…  Nejradši by jí řekl,  že vypadá naprosto 
úchvatně, ale na to by mu pochopitelně neskočila.

Sotva  založil  film  do  přehrávače  a  pustil  ho,  vzal 
sportovní tašku, přenesl ji  k pohovce a posadil  se na kraj 
naproti Mary. Protáhl se, aby to vypadalo, že je uvolněný a 
naprosto v pohodě. Ve skutečnosti byl rozrušený a nervózní 
jako pes.  Čeká,  až  se  do domu pokusí  vniknout  bezduší,  
modlí se, aby mu Wrath co nejdřív zavolal, a touží jí zlíbat 
vnitřní stranu stehen a pomalu postupovat výš a výš… Je 
zázrak, že se mu samým napětím nerozskočí lebka.

„Můžeš si dát nohy na stůl, jestli chceš,“ navrhla.
„Takhle to úplně stačí.“ Natáhl se a zhasl lampu na levé 

straně pohovky v naději, že Mary usne. Tak by se totiž mohl 
nerušeně pohybovat po domě a pozorovat okolí, aniž by ji 
podráždil.
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Po  patnácti  minutách  filmu  řekla:  „Omlouvám  se,  ale 
zavírají se mi oči.“

Zadíval se na ni. Vlasy měla rozprostřené po ramenou a 
byla schoulená do klubíčka. Ve svitu televizní obrazovky jí 
pleť měkce zářila a získala mírně načervenalý odstín. Oči 
měla napůl zavřené.

Takhle nějak vypadá, když se ráno probudí, pomyslel si.
„Nepřemáhej  se,  Mary.  Já  tady  ještě  chvíli  zůstanu, 

pokud proti tomu nic nemáš.“
Přetáhla  přes  sebe tenkou,  smetanově bílou prošívanou 

přikrývku. „Jasně. Ale… hm, Hale –“
„Počkej. Můžeš mi říkat mým… jiným jménem?“
„Jak chceš. A to jakým?“
„Jsem Rhage.“
Svraštila čelo. „Rhage?“
„Správně.“
„Tak jo. To je nějaká přezdívka?“
Zavřel oči. „Svým způsobem.“
„Takže, Rhagi… Díky za dnešní večer. Myslím za to, že 

jsi ke mně byl tak ohleduplný.“
V duchu zaklel. Měla by mu spíš vlepit facku, místo aby 

mu byla vděčná. Vždyť ji málem nechal zabít.  Teď po ní 
bezduší  půjdou. A kdyby věděla polovinu z toho, co s  ní 
chce provádět,  pravděpodobně by se před ním zamkla  na 
záchodě.

„Víš, vůbec mi to nevadí,“ dodala tiše.
„Co?“
„Vím, že chceš, abychom byli jen přátelé.“
Přátelé?
Zasmála se. „Chci, abys věděl, že jsem si tu pusu, kterou 

jsi  mi  dal  před  domem,  a  já  pak  upadla,  nevyložila 
nesprávně. Je mi jasné, že to bylo… vždyť víš. Zkrátka se 
nemusíš bát, že bych si něco namlouvala.“

„Proč si myslíš, že by mi to mělo vadit?“
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„Sedíš na druhém konci pohovky a jsi úplně sešněrovaný. 
Jako by ses bál, že se na tebe vrhnu.“

Zaslechl zvenku nějaký tlumený zvuk a střelil pohledem 
k oknu vpravo. Byl to ale jenom list, vehnaný větrem proti 
sklu.

„Nechtěla jsem ti způsobit rozpaky,“ vyhrkla. „Jen jsem 
tě chtěla… víš co… uklidnit.“

„Mary, nevím, co ti na to mám říct.“ Protože pravda by ji 
vyděsila. A nalhal jí toho už dost.

„Nic neříkej. Asi jsem o tom neměla vůbec mluvit. Chci, 
abys  věděl,  že  jsem  ráda,  že  tě  znám.  Jako  přítele.  Ta 
projížďka v autě byla úžasná. A stačí mi… prostě s tebou 
jen být.  Víc po tobě nechci.  Na mou duši. Jako přítel  mi 
naprosto vyhovuješ.“

Rhage se sykavě nadechl.  Žádná žena nikdy nepoužila 
tenhle výraz:  přítel. Ani neocenila jeho společnost z jiného 
důvodu než pro sex.

Ve  starém  jazyce  zašeptal:  „Nedostává  se  mi  slov. 
Protože  nic  z  toho,  co  bych  ti  řekl,  není  hodno  tvého 
sluchu.“

„Co je to za řeč?“
„To je moje rodná řeč.“
Nachýlila  hlavu  k  rameni,  jako  by  ho  hodnotila.  „Zní 

trochu jako francouzština, ale ne úplně. A má v sobě něco 
slovanského. Není to maďarština?“

Přikývl. „V podstatě ano.“
„Cos říkal?“
„Že se mi to s tebou taky líbí.“
Usmála se a položila hlavu na polštář v rohu opěradla.
Jakmile si byl jistý, že usnula, rozepnul tašku a dvakrát si 

ověřil, že zbraně uvnitř jsou nabité. Pak prošel přízemními 
místnostmi a ve všech pozhasínal světlo. Když padla tma, 
jeho  oči  se  jí  snadno  přizpůsobily  a  smysly  se 
několikanásobně zostřily.
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Prohlédl les  u paty pozemku i  louku vpravo od domu. 
Velké hospodářské stavení v dálce. Silnici.

Nastražil  uši.  Zaslechl  kroky divoké zvěře  kradoucí  se 
přes trávník, zaznamenal vítr, který se opíral o překládaná 
prkna prosté venkovské budovy. Jak se venku ochlazovalo, 
zaposlouchal se do zvuků a praskání, zkoumal je a hodnotil, 
aby vyloučil možnost vloupání. Kradl se z jedné místnosti 
do  druhé,  až  měl  pocit,  že  už  to  samým  stresem  déle 
nevydrží.

Zkontroloval mobilní telefon. Byl zapnutý, vyzvánění má 
aktivní. A signál v téhle lokalitě je silný.

Zaklel. A pokračoval v přecházení po domě.
Film  skončil.  Pustil  ho  znovu,  pro  případ,  že  by  se 

probudila a chtěla vědět, proč je ještě tady. Pak vyrazil na 
obhlídku prvního patra.

Po  návratu  do  obývacího  pokoje  si  promnul  čelo 
a s úžasem shledal, že ho má zpocené. Pravda, v jejím domě 
je  tepleji,  než  je  zvyklý,  ale  možná  je  trochu  rozčilený. 
Každopádně mu je horko. Svlékl si sako a mobil a zbraně 
uložil do sportovní tašky.

Vyhrnul si rukávy košile a přistoupil k pohovce. Stanul 
nad  Mary  a  naslouchal  jejímu  pomalému,  pravidelnému 
dechu. Na té velké pohovce se zdá malá a díky těm svým 
odhodlaným šedým očím bojovnice, ukrytým pod víčky, a 
řasám, snad ještě menší. Posadil se vedle ní a jemně ji zvedl, 
aby mu spočívala v ohybu paže.

Opřená o jeho mohutné tělo vypadala vyloženě mrňavá.
Pohnula se a nadzvedla hlavu. „Rhagi?“
„Klidně spi,“ zašeptal  a přitiskl si ji  k hrudi. „Budu tě 

jenom držet v náručí. Nic víc.“
Jak dlouze vydechla,  ucítil  na pokožce dotek hřejivého 

vzduchu. Ovinula mu paži kolem pasu a ruku položila  na 
bok. Zavřel oči.

Do uší se mu tlačilo ticho.
Zavládlo všude kolem. V domě i venku.
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Nesmyslně  ho  napadlo,  že  ji  probudí  a  změní  polohu 
jejího těla,  jen aby mohl znovu vychutnat,  jak se k němu 
choulí.

Místo toho se zaměřil na její dýchání a sladil svůj nádech 
a výdech s rytmem jejích plic.

Konečně se uvolnil. Takový klid a mír…
A ticho.
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Kapitola dvacátá

dyž  John  Matthew  odcházel  z  Moeova  bufetu,  kde 
sklízel  nádobí,  měl  plnou  hlavu  Mary.  Na  čtvrteční 

noční  směnu  nepřišla,  což  se  zatím  ani  jednou  nestalo. 
Doufal tedy, že se v práci objeví aspoň dneska v noci. Je půl 
dvanácté, to znamená, že jí zbývá ještě půl hodiny do konce 
pracovní doby, a proto věděl, že ji stihne. Pokud ovšem sedí 
ve své kóji u telefonu.

K

Nasadil  krkolomné tempo a šest bloků mezi  jídelnou a 
svým bytem urazil za pouhých deset minut. Přestože noční 
cesta domů nebyla dvakrát příjemná, dům, kde bydlí, skýtá 
nejedno  povyražení.  Než  přistoupil  k  hlavním  dveřím, 
uslyšel,  jak  se  dva  muži  hádají  s  typickou  opileckou 
nezřetelností  a  navzájem  se  častují  šťavnatými  a 
přemrštěnými nadávkami, které rozpustile létají vzduchem. 
Jakási žena se snaží překřičet hlasitou hudbu. Chlácholivý 
mužský hlas, který jí odpověděl, spojuje John s lidmi, kteří 
jsou ozbrojení.

Proběhl  vstupní  chodbou  a  po  sešlapaných  schodech, 
vpadl do své garsoniéry a rychlým, zkušeným hmatem za 
sebou zamkl dveře.

Jeho mrňavý byt byl odsouzený k demolici už před pěti 
lety.  Podlahy tvoří z části linoleum a z části koberec a na 
mnoha místech jsou obě krytiny snadno zaměnitelné. Lino 
je  prodřené  natolik,  že  vypadá  jako  porostlé  kratičkým 
vlasem,  a  běhouny  ztuhly  v  hmotu  připomínající  tvrdé 
dřevo.  Okenní  tabule  pokrývá  vrstva  špíny a  prachu,  což 
není k zahození, protože aspoň nejsou potřeba rolety. Sprcha 
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naštěstí  funguje  a  stejně  tak  umyvadlo  v  koupelně,  zato 
kuchyňský dřez je ucpaný od té doby, co se sem nastěhoval. 
Pokoušel  se  ho  propláchnout  zředěnou  kyselinou 
chlorovodíkovou,  a  když  ani  to  nepomohlo,  myšlenku  na 
prozkoumání  potrubí  zavrhl.  Nechtěl  vědět,  co  vězí  v 
útrobách kanalizace.

Jako  každý  pátek  přistoupil  k  oknu,  s  vynaložením 
jistého úsilí otevřel zkřížený rám a zadíval se přes ulici. V 
kancelářích Horké linky prevence sebevražd se svítilo, ale 
Mary na svém místě neseděla.

John se zamračil. Třeba jí není dobře. Když za ní přišel 
domů, připadala mu k smrti utahaná.

Rozhodl se, že k ní nazítří zajede a zjistí, co s ní je.
Byl rád, že v sobě konečně našel odvahu a oslovil ji. Je 

moc milá, mnohem milejší než po telefonu. A že navíc umí 
znakovou řeč? To už není náhoda, ale znamení osudu.

Zavřel  okno,  vydal  se  k  chladničce  a  uvolnil  silnou 
gumu, která přidržovala dvířka. Uvnitř měl šest plechovek 
výživného  vanilkového  nápoje  obohaceného  vitaminy  a 
bílkovinami. Dvě vyndal a zajistil dvířka na gumu. Usoudil, 
že jeho byt jako jediný v domě nezamořili švábi, a sice díky 
tomu, že nekupuje žádné běžné potraviny. Neudrží je totiž v 
žaludku.

Usadil se na matraci a opřel se o stěnu. Dneska se musel 
v  restauraci  jaksepatří  otáčet  a  ramena  ho bolela  víc  než 
jindy.

Opatrně  usrkl  z  první  plechovky  v  očekávání,  že 
tentokrát  se  mu  žaludek  nevzbouří,  a  sáhl  pro  nejnovější 
číslo časopisu  Kulturistika a zdravý životní styl.  Přelouskal 
ho už nejmíň dvakrát.

Zadíval se na přebal. Maník na fotografii byl samý sval, 
dobronzova  opálený  a  vystavoval  na  odiv  vypracované 
bicepsy, tricepsy a prsní a břišní svaly. Pro větší zdůraznění 
jeho  chlapáctví  se  kolem  něho  vinula  sličná  dívka  v 
citrónově žlutých bikinkách.
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John  čte  o  vzpěračství  už  přinejmenším rok a  několik 
měsíců šetří na soupravu železných činek. Poctivě posiluje 
šestkrát týdně, ale bez viditelného výsledku. Nehledě na to, 
jak usilovně cvičí  nebo jak zoufale  touží  zmohutnět,  jeho 
svaly jako by odolávaly veškerému úsilí.

Částečně za to může jeho stravování.  To jediné,  co do 
sebe dokáže dostat, aniž se mu zvedne žaludek, jsou výživné 
nápoje, které ale nejsou nabité kaloriemi. Dalším viníkem je 
jeho genetická výbava.  V třiadvaceti  letech měří  jen metr 
šedesát  pět  a  váží  pouhých jednapadesát  kilo.  Nemusí  se 
holit. Tělo má holé jako nemluvně. V životě neměl erekci.

Vypadá zženštile. Je slaboučký. A nejhorší na tom je, že 
se to nemění k lepšímu. Tuhle postavu má už deset let.

Neměnnost jeho bytí ho drtí, vyčerpává a vysává z něho 
energii.  Už  přestal  doufat,  že  někdy  dospěje  v  muže,  a 
smíření  s  realitou  mu  přidalo  roky  navíc.  Ve  vztahu  ke 
svému drobnému tělu si připadá přestárlý, jako by k němu 
hlava ani nepatřila.

Přesto alespoň v něčem nachází úlevu. Miluje spánek. Ve 
svých snech totiž bojuje a je silný a sebevědomý. Je mužem. 
V noci,  kdy má zavřené oči,  je neohrožený,  třímá v ruce 
dýku, stává se zabijákem, který se rve za ušlechtilou věc. A 
není sám. Společnost  mu dělají  muži  jako on, válečníci  a 
bratři, věrní na život i na smrt.

Ve svých fantaziích se miluje se ženami. S úchvatnými 
ženami, které vydávají zvláštní zvuky, když jim pronikne do 
těla.  Někdy  není  jen  s  jednou,  ale  s  několika  naráz. 
Zmocňuje se jich drsně, protože to tak chtějí nejen ony, ale i 
on.  Jeho  milenky  ho  pevně  drží  za  ramena,  zarývají  mu 
nehty  do  kůže,  zatímco  se  pod  ním  svíjejí  a  vzpínají. 
Pokaždé vyvrcholí v mocné křeči a s triumfálním výkřikem, 
pohlcený  žhavou  vlhkostí,  již  mu  ochotně  nabízejí.  Po 
milování se oddává šokující zvrhlosti: pije jejich krev a ony 
pijí  jeho a po tom zběsilém třeštění zůstává prostěradlo a 
podušky zrudlé krví. Po ukojení touhy a potřeby a chtíče je 
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něžně  drží  v  náručí  a  ony  k  němu  pozvedají  rozzářené 
milující oči. Následný mír a souznění vnímá jako požehnání.

Bohužel se každé ráno probudí.
Ve skutečném životě, vzhledem ke své tělesné konstituci, 

nemůže doufat, že se někomu postaví nebo někoho ubrání. 
A  ještě  nikdy  nepolíbil  ženu.  Ani  jednou  k  tomu  neměl 
příležitost. Opačné pohlaví na něj reaguje dvěma způsoby. 
Starší ženy se k němu chovají jako k dítěti,  pro mladší je 
jenom vzduch. Obojí bolí stejně. První odezva zdůrazňuje 
jeho  slabost,  druhá  ho  zbavuje  naděje,  že  někdy  najde 
někoho, koho bude moct opatrovat.

Proto bytostně touží  po nějaké ženě.  Zoufale  potřebuje 
někoho chránit, střežit, opečovávat. Jeho poslání však nemá 
možnost se zrealizovat.

A vůbec. Která žena by ho chtěla? Je příšerně vyzáblý. 
Doslova kost a kůže. Kalhoty na něm visí jako pytel. Košile 
na něm plandá. A v místě, kde mají ostatní žaludek a břicho, 
má žalostnou propadlinu. Chodidla má velká jako desetiletý 
kluk.

Cítil, jak v něm narůstá zoufalství, nicméně nevěděl, co 
přesně ho tolik  skličuje.  Ženy se mu líbí.  A chce se jich 
dotýkat, protože příjemně voní a jejich pleť se zdá jemná a 
hebká.  Jenomže  ještě  nikdy  nebyl  vzrušený,  ani  když  se 
probudil  uprostřed  svých  erotických  snů.  Zkrátka  je 
beznadějný případ. Hříčka přírody. Ve vývoji ustrnul někde 
mezi mužem a ženou, není ani ryba,  ani rak. Hermafrodit 
bez náležité výbavy.

Jedno je jisté. Muži ho rozhodně nepřitahují. Za ty roky 
jich po něm vyjelo bezpočet, strkali mu peníze a drogy nebo 
vyhrožovali,  pokoušeli  se  ho  přimět  k  orálnímu  sexu  ve 
svém autě nebo na záchodě. Pokaždé se mu podařilo utéct.

Pokaždé – až  do  loňské  zimy.  V lednu ho jeden chlap 
ohrožoval pistolí na schodišti domu, kde tehdy bydlel.

Potom se přestěhoval a ozbrojil se.

172 395



Kromě  toho  zatelefonoval  na  Horkou  linku  prevence 
sebevražd.

To bylo před deseti měsíci a dodnes nesnáší dotek džínsů 
na  pokožce.  Nejraději  by  všechny  své  kalhoty  vyhodil, 
kdyby si to mohl dovolit. Místo toho jen spálil ty, které měl 
na sobě tu noc, kdy ho onen násilník zahnal do úzkých, a 
zvykl si nosit dlouhé spodky dokonce i v létě.

Muže tedy skutečně rád nemá.
Možná je to další důvod, proč ženy vnímá tak intenzivně. 

Ví, jak se cítí,  protože vlastní něco, čeho se chce zmocnit 
někdo mnohem silnější, než jsou ony.

Ne  že  by  toho  zážitku  na  schodišti  chtěl  využít  ke 
sblížení s někým, kdo má za sebou podobnou „zkušenost“. 
Nehodlá se s tím nikomu svěřovat. Nedokáže si představit, 
že by komukoli ty nechutné podrobnosti líčil.

Ale co kdyby se ho nějaká žena zeptala,  jestli někdy s 
někým byl? Nevěděl by, co má odpovědět.

Vtom někdo rázně zaklepal na dveře.
John se prudce napřímil a sáhl pod polštář pro pistoli. A 

odjistil ji.
Klepání se opakovalo.
Namířil zbraň na dveře a čekal, až do nich někdo vrazí 

ramenem a tenká dřevěná deska se rozštípne.
„Johne!“ Mužský hlas. Hluboký a sytý. „Johne, vím, že 

jsi  doma.  Jmenuju  se  Tohr.  Viděli  jsme  se  přede  dvěma 
dny.“

John  svraštil  obočí  a  pak  ho  ostře  bodlo  ve  spáncích. 
Náhle, jako by někdo odzátkoval šampaňské, si vzpomněl, 
že byl někde v podzemí. A setkal se s mužem v koženém 
oděvu. Byl tam s Mary a s Bellou.

Jak se mu v mysli rozvířily vzpomínky, pohnulo se i něco 
hluboko v podvědomí. V krajině jeho snů. Něco dávného…

„Rád bych s tebou mluvil. Pustíš mě dovnitř?“
S pistolí v ruce přistoupil ke dveřím a otevřel je na řetěz. 

Málem  si  vykroutil  krk,  když  chtěl  muži  pohlédnout  do 
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temně  modrých  očí.  Na  mysli  mu  vytanulo  slovo,  jehož 
smysl nechápal.

Bratr.
„Nechceš tu hračku zajistit, chlapče?“
John  zavrtěl  hlavou,  rozkolísaný  podivnou  ozvěnou 

vzpomínek ve svém mozku a mužem, který stojí před ním: 
smrtelné nebezpečí v černé kůži.

„Jak chceš. Ale dávej pozor, kam míříš. Nepřipadá mi, že 
ti ta pistole dodává sebevědomí, a já bych nerad měl v těle 
dírku navíc.“ Muž upřel oči na řetěz. „Otevřeš mi?“

Za  jedněmi  dveřmi  v  chodbě  vypukl  jekot  a  hádka 
zakončená tříštěním skla.

„No tak, Johne. Trocha soukromí neuškodí.“
John vyburcoval instinkty k ostražitosti s cílem zachytit 

sebenepatrnější  nebezpečí.  Žádné však  necítil  i  přesto,  že 
obrovitý  muž  se  choval  pánovitě  a  nepochybně  byl 
ozbrojený. Podobné typy mívají zbraň.

Vyhákl řetěz, ustoupil a sklonil hlaveň pistole.
Muž  za  sebou  zabouchl  dveře.  „Vzpomínáš  si  na  mě, 

viď?“
John přikývl, udivený, že si z ničeho nic všechno zřetelně 

vybavuje. A že náhlé oživení paměti provází třeskutá bolest 
hlavy.

„Jistě  si  taky pamatuješ,  o  čem jsme spolu  mluvili.  O 
nabídce výcviku.“

John  zacvakl  pojistku.  Rozpomněl  se  na  všechno.  A 
vzplanula v něm zvědavost, kterou tehdy cítil. A spolu s ní 
se obnovila i touha.

„Chceš  se  k  nám  přidat  a  trénovat  s  námi?  A  než 
namítneš,  že  jsi  příliš  malý,  ujistím  tě,  že  znám spoustu 
mužů  jako  ty.  Po  pravdě  máme  i  jednu  skupinu  ve  tvé 
váhové kategorii.“

Aniž spustil zrak z neznámého, zasunul pistoli do zadní 
kapsy  a  přistoupil  k  posteli.  Vzal  blok  a  propisovačku  a 
napsal: Nemám peníze.
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Když mu ukázal blok, muž si sdělení přečetl.  „S tím si 
nemusíš lámat hlavu.“

John napsal: Musím. A lístek otočil k němu.
„To  výcvikové  středisko  mi  patří  a  potřebuju  někoho, 

kdo by mi pomáhal s papírováním. Můžeš si to odpracovat. 
Umíš zacházet s počítačem?“

John  zavrtěl  hlavou  a  připadal  si  jako  idiot.  Umí  jen 
sbírat  talíře  a  skleničky  ze  stolů  a  umývat  je.  A  tenhle 
člověk sběrače nádobí nepotřebuje.

„To nevadí. Jeden z mých bratrů se v počítačích skvěle 
vyzná. Naučí tě to.“ Muž se pousmál. „Budeš pracovat. A 
trénovat. Zvládneš to. A mluvil jsem se svou shellan. Bude 
ráda, když se během výcviku zabydlíš u nás.“

John přimhouřil oči a zostražitěl. Zní to náramně. Ale z 
jakého důvodu mu ten muž pomáhá a nabízí záchranu?

„Zajímá tě, proč to dělám?“
Když  John  přikývl,  muž  si  svlékl  plášť  a  rozepnul  si 

několik  horních  knoflíků  u  košile.  Ohrnul  ji  a  odhalil  si 
levou část hrudi.

John upřel zrak na oválnou jizvu.
Když  si  položil  ruku na  prsa,  na  čele  mu vyvstal  pot. 

Zmocnil se ho zvláštní pocit,  že se započíná něco životně 
důležitého.

„Jsi jedním z nás, chlapče.  Je čas, aby ses seznámil se 
svými příbuznými.“

John zatajil dech. Konečně mě našli, prolétlo mu myslí.
Vzápětí však zvítězila realita a zastínila radost.
Jemu se zázraky nestávají. Štěstí ho opustilo dřív, než si 

uvědomil,  že  se na něj  usmálo.  Nebo ho spíš minulo bez 
povšimnutí. Ať je to jakkoli, tenhle muž v černém, který se 
zčistajasna  objevil,  hází  mu  záchranný  kruh  a  chce  ho 
vytáhnout z bahna, v němž žije, je příliš šlechetný, než aby 
byl skutečný.

„Potřebuješ čas na rozmyšlenou?“
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John zavrtěl  hlavou,  ustoupil  a  začal  psát.  Chci  zůstat  
tady.

Po přečtení  jeho odpovědi  se  muž  zasmušil.  „Chlapče, 
musím  tě  upozornit,  že  procházíš  nebezpečným  obdobím 
svého života.“

Sakra…  Pustil  toho  chlapa  dovnitř,  ačkoli  věděl,  že 
kdyby  začal  volat  o  pomoc,  nikdo  by  nepřišel.  Dotkl  se 
pistole.

„Neukvapuj se. Zkusím to jinak. Umíš pískat?“
John přikývl.
„Tady je číslo, na kterém mě zastihneš. Když zapískáš do 

telefonu, poznám, že jsi to ty.“ Podal mu malý lístek. „Máš 
na to dva dny. Pokud si to rozmyslíš, ozvi se. Když ne, nic 
se neděje. Nic z toho si nebudeš pamatovat.“

John nevěděl, co si o tom má myslet, a tak jen civěl na 
vytištěné  číslice,  ztracený  ve  víru  možností  a 
nepravděpodobností. Když zvedl hlavu, byl muž pryč.

Uvědomil si, že ani neslyšel, jak se za ním zavřely dveře.
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Kapitola dvacátá první

ary  se  vytrhla  ze  spánku,  tělo  sešněrované  silnou 
křečí.M

Obývacím  pokojem  otřásl  burácivý,  nervy  drásající 
výkřik, který roztříštil  ranní ticho. Prudce se posadila,  ale 
vzápětí dopadla na bok. Nato se pohovka odrazila od stěny.

V  kalném  svítání  uviděla  Rhageovu  sportovní  tašku. 
A jeho sako.

A uvědomila si, že skočil na zem za opěradlo.
„Závěsy!“ vykřikl. „Zatáhni závěsy!“
Jeho  hlas  podbarvený  bolestí  ji  vymanil  z  otupělosti. 

Vystřelila  z  pohovky  a  pobíhala  od  jednoho  okna  ke 
druhému. Všechna poslušně zatemnila, takže jediné světlo, 
které vstupovalo do místnosti, proudilo dveřmi z kuchyně.

„Dveře…“ Hlas se mu zlomil. „Zavři ty dveře…“
Rychle poslechla. V místnosti zavládlo přítmí; zářila jen 

televizní obrazovka.
„Je v koupelně okno?“ zeptal se chraplavě.
„Ne, není.  Rhagi, co se stalo?“ Chtěla se naklonit  přes 

opěradlo.
„Nepřibližuj  se  ke  mně.“  Znělo  to  přiškrceně. 

Následovalo šťavnaté zaklení.
„Jsi v pořádku?“
„Musím…  popadnout  dech.  Ocenil  bych,  kdybys  mi 

poskytla trochu času.“
Přesto  obešla  pohovku.  V  hlubokém  šeru  nejasně 

rozeznávala jeho mohutnou postavu.
„Co se ti přihodilo?“
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„Nic.“
„To určitě.“ Podobné chlapáctví nesnáší. „To světlo… Ty 

jsi alergický na světlo?“
Krátce se zasmál. „Dá se to tak říct. Mary, stůj. Nechoď 

sem.“
„Proč ne?“
„Nechci, abys mě viděla.“
Sklonila se a rozsvítila lampu na stolku. Ozvalo se ostré 

syknutí.
Jakmile se rozkoukala, spatřila Rhage, jak leží na zádech, 

jednu skrčenou paži si tiskne na prsa a druhou si zakrývá 
oči.  Na kůži  pod vyhrnutými  rukávy měl  ošklivé  zarudlé 
spáleniny. Tvář měl zkroucenou bolestí, odhrnuté rty –

Krev jí ztuhla v žilách.
Jeho zuby…
Jeho spodního rtu se dotýkaly dva dlouhé ostré špičáky. 

Nejspíš tlumeně vyjekla, protože zamumlal: „Říkal jsem ti, 
ať se na mě nedíváš.“

„Kristepane,“ vydechla. „Řekni, že jsou umělý.“
„Nejsou.“
Uskočila a narazila do stěny. Proboha… to ne.
„Co… kdo jsi?“ vypravila ze sebe.
„Nesnáším sluneční světlo. Mám tesáky jako dobrman.“ 

Rozechvěle se nadechl. „Hádej.“
„Ne… to není…“
Zaúpěla a pak slyšela šoupání, jako by se přemisťoval. 

„Mohla bys  zhasnout tu lampu? Mám připálenou sítnici  a 
chvíli potrvá, než se zregeneruje.“

Natáhla  se,  zmáčkla  tlačítko  a  ucukla rukou.  Objala  si 
ramena pažemi a naslouchala chraplavým zvukům, které mu 
při dýchání unikaly z úst.

Čas běžel. Už nic neřekl. Ani se se smíchem neposadil a 
nevyndal  falešný  chrup.  Neujistil  ji,  že  je  Napoleonův 
kámoš, Jan Křtitel nebo Elvis, jako správný cvok.
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Ani se nevznesl do vzduchu a nesnažil se ji kousnout do 
krku.

Vzpamatuj se, okřikla v duchu sama sebe. Snad mu na to 
neskočíš.

Až na to, že je vážně jiný. Úplně jiný než všichni ostatní 
muži, které kdy poznala. Co když…

Tiše  zasténal.  Ve svitu  televizoru  viděla,  jak  se  zpoza 
pohovky vysunula jeho bota.

Jaksi  nechápala,  proč  si  Rhage myslí,  že  je  tím,  co  si 
myslí, ale teď každopádně trpí. A nenechá ho ležet na zemi 
v bolestech, pokud mu může pomoct.

„Můžu pro tebe něco udělat?“ zeptala se.
Nastalo ticho. Jako by ho tím zaskočila.
„Mohla bys  mi  přinést  trochu zmrzliny?  Pokud možno 

bez oříšků a čokoládových vloček. A ručník.“
Když  se  vrátila  s  vrchovatou  miskou,  slyšela,  jak  se 

pokouší posadit.
„Jdu k tobě,“ oznámila mu.
Znehybněl. „Ty se mě nebojíš?“
Uváží-li, že je buď magor, nebo upír, byla by to celkem 

logická reakce.
„Nevadilo  by  ti  světlo  svíčky?“  zajímala  se,  aniž 

odpověděla na otázku. „Protože za tou pohovkou je tma jako 
v pytli.“

„Klidně  ji  rozsviť.  Neboj  se,  Mary,  neublížím  ti. 
Slibuju.“

Odložila  misku  se  zmrzlinou,  zapálila  silnou  svíčku  a 
postavila ji na stůl vedle pohovky. V třepotavém světle se 
zadívala  na  jeho  obrovité  tělo.  Oči  má  pořád  zastíněné 
předloktím. A ty spáleniny… Už se nešklebí,  ale ústa má 
stále pootevřená.

Takže jsou vidět hroty přerostlých špičáků.
„Já  vím,  že  mi  neublížíš,“  zašeptala  a  vzala  do  ruky 

misku. „Už jsi to dávno mohl udělat.“
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Nahnula se přes okraj pohovky, lžičkou nabrala zmrzlinu 
a sklonila se.

„Otevři pusu. Je vanilková.“
„Nebudu  ji  jíst.  Mléčné  bílkoviny  a  chlad  pomáhají 

rychleji zhojit spáleniny.“
Nedosáhla  na místa,  kde byl  popálený,  a  tak odsunula 

gauč  a  sedla  si  na  podlahu  vedle  Rhage.  Rozmíchala 
zmrzlinu  na  hustý  krém  a  prsty  ho  nanesla  na  zarudlou 
puchýřovitou pokožku, kterou měla nejblíže.  Trhl sebou a 
ukázal špičáky. Zarazila se.

On není upír. To je absolutní pitomost.
„Ale jsem,“ zamumlal.
Zatajila dech. „Umíš číst myšlenky?“
„Ne, ale vím, že se na mě díváš, a umím si představit, jak 

by bylo mně, být tebou. Jsme odlišný druh, nic víc. Nejsme 
zrůdy. Jsme jen… jiní než lidé.“

Fajn,  napadlo  ji  a  nanesla  na  spáleniny  další  vrstvu 
zmrzliny. Dejme tomu…

Dělá jí společnost upír. Postava z hororů. Dvoumetrový 
přízrak  s  tesáky,  za  které  by  se  nemusel  stydět  proslulý 
kníže Dracula.

Je  to  možné?  A  proč  mu  uvěřila,  když  slíbil,  že  jí 
neublíží? Nejspíš zešílela.

Rhage úlevně vydechl. „Pomáhá to. Bohudíky.“
Tak za prvé. Její podivný host má momentálně bolesti, a 

tudíž jí zatím nic nehrozí. Kromě toho potrvá týdny, než se z 
toho vylíže.

Zabořila prsty do misky a nanesla mu na paži další porci 
zmrzliny.  Když  to  zopakovala  potřetí,  musela  se  naklonit 
blíž,  aby  se  ujistila,  že  nemá  halucinace.  Jeho  pokožka 
vstřebávala  zmrzlinu  jako  hojivou  mast  a  zázračně  se 
uzdravovala. Přímo před jejíma očima.

„Už  je  to  mnohem lepší,“  řekl  tiše.  „Děkuju.“  Spustil 
paži z očí. Polovinu obličeje a krku měl jasně červenou.
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„Chceš, abych tě ošetřila i tady?“ Ukázala na postižená 
místa.

Otevřel neskutečné, modrozelené oči. Obezřetně je upřel 
na ni. „Buď tak hodná. Jestli ti to nevadí.“

Díval se, jak ponořila prsty do misky a pak natáhla ruku. 
Když  mu  nanášela  chladivý  krém na  tvář,  ruka  se  jí  jen 
nepatrně chvěla.

Má neuvěřitelně husté řasy, pomyslela si. Husté a světlé. 
A tak jemnou pleť. I když mu přes noc narostlo strniště. A 
nádherný  nos.  Úplně  rovný.  Jemně  vykrojené  rty,  v 
dokonalém poměru k obličeji.  Tmavě růžové; spodní je o 
něco větší…

Nabrala zmrzlinu a opatrně mu ji navrstvila na čelist. Pak 
se zaměřila na krk se silnými šňůrami svalů ubíhajících od 
ramene k hlavě.

Když ucítila, jak se něco dotklo jejího ramene, otočila se. 
Konečky prstů jí hladil vlasy.

Zaplavila ji úzkost. Ucukla.

Rhage stáhl ruku. Její odtažitost ho nepřekvapila.
„Promiň,“ zahučel a zavřel oči.
Teď,  když  se  nerozptyloval  pohledem  na  ni,  mohl 

zřetelně  vnímat  jemné  doteky  jejích  prstů,  jimiž  mu 
přejížděla po pokožce. Je tak blízko, že zase cítí její vůni. 
Bolest  po sežehnutí  sluncem polevovala  a  vystřídal  ji  žár 
zcela jiné povahy.

Otevřel  oči,  ale  víčka  nechal  přivřená.  A  díval  se.  A 
toužil.

Když skončila, postavila misku na zem a zadívala se na 
něj.  „Dejme  tomu,  že  věřím,  že  jsi…  jiný.  Proč  jsi  mě 
nekousl, když jsi k tomu měl příležitost? Ty tesáky určitě 
nemáš jen pro ozdobu.“

Je  celá  napjatá,  jako  by  byla  připravená  vzít  každou 
chvíli do zaječích, ale strachu nepodlehla. A pomohla mu, 
když potřeboval, přestože se bála.
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Odvaha je ukrutně vzrušující.
„Krmím se od žen svého druhu. Ne od lidí.“
Rozšířila oči. „Je vás hodně?“
„Dost. Ale míň než dřív. Hrozí nám vyhubení.“
To mu připomnělo, že ho od jeho zbraní dělí zhruba šest 

metrů a čelo pohovky. Pokusil se vstát, ale byl tak zesláblý, 
že se pohyboval k uzoufání pomalu a nekoordinovaně.

Zatracený slunce,  zanadával v duchu. Doslova vysává z 
těla život.

„Co potřebuješ?“ zeptala se.
„Tu tašku. Prosím tě, přitáhni mi ji k nohám.“
Zvedla se a zmizela za pohovkou. Uslyšel žuchnutí a pak 

šoupání, jak tašku vlekla po dřevěné podlaze.
„Proboha,  co  v  ní  máš?“  Stanula  nad  ním.  Pustila 

popruhy a ty se svezly na stranu.
Úpěnlivě doufal, že se nepodívala dovnitř.
„Mary… nastaly jisté  potíže.“  S námahou zvedl  trup a 

zapřel se pažemi.
Je málo pravděpodobné, že  bezduší  zaútočí na její dům 

právě teď. I když zabijákům denní světlo neublíží, zpravidla 
pracují v noci a kromě toho potřebují obnovit síly. Přes den 
je od nich většinou pokoj.

Ale ještě se mu neozval Wrath. A jednou nastane večer.
Mary si ho zamyšleně měřila.  „Potřebuješ se dostat  do 

podzemí?  Mohla  bych  tě  uložit  ve  staré  obilné  sýpce. 
Prochází se do ní přes kuchyň, ale přes posuvná okna můžu 
pověsit  deky – a  sakra.  Zapomněla  jsem,  že  tam  jsou 
světlíky. Třeba by ses mohl do něčeho zabalit. Rozhodně by 
to tam pro tebe bylo bezpečnější.“

Rhage zaklonil hlavu, takže viděl jen strop nad sebou.
Tahle lidská žena,  která  mu nesahá ani k ramenům,  je 

nemocná,  právě se dověděla,  že má v domě upíra – a  má 
starost o jeho bezpečí.

„Rhagi?“ Přistoupila k němu a klekla si na zem. „Já ti 
pomůžu. Odvedu tě tam –“
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Než si to mohl rozmyslet, vzal ji za ruku, přitiskl jí rty na 
dlaň a pak si ji položil na srdce.

Vzduch  prosytil  její  strach.  Pronikavý  kouřový  pach 
smíšený  s  její  opojnou  přirozenou  vůní.  Ale  tentokrát 
neucukla a její váhavé pochyby netrvaly dlouho.

„Nemusíš  mít  obavy,“  řekla  tiše.  „Nikoho  k  tobě 
nepustím. Tady ti nic nehrozí.“

Panebože.  Její  bezvýhradná  nesobeckost  mu  vyrazila 
dech.

Odkašlal si. „Děkuju. Ale já nemám starost o sebe, ale o 
tebe, Mary. Včera večer nás v parku u restaurace přepadli. 
Tys  ztratila  kabelku  a  já  se  obávám,  že  ji  našli  moji 
nepřátelé.“

Tělo jí znovu svázalo napětí, proniklo její paží a zasáhlo 
ho  na  prsou.  Zalitoval,  že  není  s  to  z  ní  vysát  úzkost  a 
vstřebat ji do sebe.

Zavrtěla hlavou. „Na žádné přepadení si nepamatuju.“
„Potlačil jsem tvé vzpomínky.“
„Jak to myslíš, ‚potlačil‘?“
Pronikl  do  její  mysli  a  osvobodil  události  předchozího 

večera.
Mary vyjekla,  přitiskla  si  ruce  na  spánky a  několikrát 

rychle zamrkala. Věděl, že si musí s vysvětlením pospíšit. 
Co nevidět si to vyloží po svém a dospěje k závěru, že je 
vrah, před kterým se musí mít na pozoru.

„Musel jsem tě odvézt domů, abych tě ochránil, a zatím 
jsem čekal, až se mi ozvou moji bratři.“ Kteří se mu zatím 
neuráčili zavolat. „Ti muži, kteří nás napadli, nejsou lidé a 
jsou smrtelně nebezpeční.“

Dosedla  na  zem  bez  ladu  a  skladu,  jako  by  se  jí 
podlomily nohy. S vytřeštěnýma nevidoucíma očima vrtěla 
hlavou ze strany na stranu.

„Dva z nich jsi zabil,“ prohlásila bezvýrazným hlasem. 
„Jednomu jsi zlomil vaz. A druhému…“
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Rhage zasakroval. „Mrzí mě, že ses do toho kvůli mně 
zapletla. Mrzí mě, že ti teď hrozí nebezpečí. A omlouvám 
se, že jsem tě zbavil vzpomínek –“

Zabodla do něho přísný pohled. „Už to nikdy nedělej.“
Litoval,  že  jí  to  nemůže  slíbit.  „Neudělám,  pokud  to 

nebude nezbytné pro tvou ochranu. Víš toho o mně dost, a 
to zvyšuje nebezpečí.“

„Zbavil jsi mě ještě nějakých vzpomínek?“
„Setkali  jsme  se  ve  výcvikovém středisku.  Přišla  jsi  s 

Johnem a Bellou.“
„Jak je to dlouho?“
„Pár dní. Jestli chceš, oživím ti paměť.“
„Počkej…“ Zamračila  se.  „Proč jsi  nezařídil,  abych na 

tebe úplně zapomněla? Abych nevěděla, že existuješ.“
Jako by toho litovala…
„Chtěl jsem to udělat. Včera večer. Po večeři.“
Odvrátila  pohled.  „A neudělal  jsi  to  kvůli  tomu,  co se 

stalo v parku?“
„A protože…“ Jak daleko může zajít? Opravdu chce, aby 

věděla, co k ní cítí? Rozhodl se, že ne. Je hluboce šokovaná. 
Teď vážně není  vhodná příležitost  jí  oznámit  tu  šťastnou 
zprávu, že je k ní citově vázaný upír. „Protože je to hrubé 
narušení tvého soukromí.“

V nastalém tichu viděl, jak přežvykuje v mozku události, 
důsledky a věcnost celé situace. A pak z ní vytryskla líbezná 
vůně vzrušení. To si vzpomněla, jak ji líbal.

Najednou  zamrkala  a  svraštila  čelo.  Vůně  se  rázem 
vypařila.

„Mary…  V  tom  parku,  jak  jsem  si  od  tebe  udržoval 
odstup, když jsme se –“

Zvedla ruku a umlčela  ho. „Chci mluvit  jen o tom, co 
podnikneme teď.“

Její šedé oči se zpříma setkaly s jeho. Uvědomil si, že je 
připravená na všechno.

„Mary, jsi… ohromná.“

184 395



Pozvedla obočí. „Proč?“
„Zvládáš  to  s  neuvěřitelnou  lehkostí.  Hlavně fakt,  kdo 

jsem…“
Odhrnula si vlasy za uši a zkoumavě se na něj zadívala. 

„Víš, po pravdě mě to ani tolik nepřekvapilo. Vlastně jo, ale 
poznala jsem, že jsi jiný, už ve chvíli, kdy jsem tě uviděla 
poprvé. Netušila jsem, že jsi… Říkáte si upíři?“

Přikývl.
„Upír,“ řekla, jako by zkoušela, jak to zní. „Neublížil jsi 

mi,  ani  jsi  mě  nevyděsil.  Jen  trochu.  Totiž…  už  nejmíň 
dvakrát  jsem  prožila  klinickou  smrt.  Poprvé  při  zástavě 
srdce, když mi transplantovali kostní dřeň. A podruhé když 
jsem dostala  zápal  plic  a  měla  jsem plíce  plné  tekutiny. 
Nevím, kam jsem se dostala a proč jsem se vrátila, ale na té 
druhé  straně něco bylo. Ne nebe s obláčky a andílky a tak 
dále.  Jen  bílé  světlo.  Poprvé  jsem  nevěděla,  co  to  je. 
Podruhé jsem do něj prostě vstoupila. Nevím, proč jsem se 
vrátila –“

Zčervenala a zmlkla, jakoby v rozpacích z toho, co mu 
prozradila.

„Tys byla ve Stínu,“ pronesl užasle.
„Ve Stínu?“
Přikývl. „Aspoň my tomu tak říkáme.“
Zavrtěla  hlavou.  Zřejmě  o  tom  už  nechtěla  mluvit. 

„Zkrátka a dobře, na tomhle světě je spousta věcí, kterým 
nerozumíme. A že existují upíři? To je další tajemství.“

Když  mlčel  příliš  dlouho,  střelila  po  něm  pohledem. 
„Proč se na mě tak díváš?“

„Ty jsi poutnice,“ řekl s pocitem, že by si měl stoupnout 
a poklonit se jí, jak je zvykem.

„Poutnice?“
„Ten, kdo byl  na druhé straně a vrátil  se.  Tam, odkud 

pocházím, se to považuje za velkou poctu.“
Zazvonil telefon. Oba otočili hlavu po zvuku. Vycházel 

ze sportovní tašky.
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„Můžeš mi přisunout tu tašku?“ požádal ji.
Naklonila se a snažila se ji zvednout. Bezúspěšně. „Co 

kdybych ti podala jen ten mobil?“
„Ne.“ Vyškrábal se na kolena. „Já to –“
„Počkej, Rhagi. Podám –“
„Mary, ne,“ zarazil ji. „Nechci, aby ses dívala dovnitř.“
Ucouvla od tašky, jako by byla plná hadů.
Vymrštil se a sáhl do ní. Jen co nahmatal telefon, přiložil 

si ho k uchu.
„Co je?“ vyštěkl a částečně zavřel zip tašky.
„Jsi v pořádku?“ zjišťoval Tohr. „A kde, sakra, vězíš?“
„Jsem v pořádku. Jen nejsem doma.“
„Zatraceně… Když ses nesešel s Butchem v tělocvičně a 

on tě v hlavní budově nenašel, znepokojilo ho to a zavolal 
mi. Potřebuješ vyzvednout?“

„Ne. Jsem v pohodě.“
„A kde jsi?“
„Včera v noci jsem telefonoval Wrathovi, ale on se mi 

neozval. Máš ho někde po ruce?“
„On a Beth jsou v domě ve městě, aby měli pár dní klid. 

Důležitější je, kde jsi ty.“ Když neodpověděl, bratrův hlas 
zhrubl. „Rhagi, co se kurva děje?“

„Prostě vyřiď Wrathovi, že jsem ho sháněl.“
Tohr zanadával. „Víš jistě, že nepotřebuješ odvoz? Můžu 

pro tebe poslat pár doggenů s pytlem s olověnou vložkou.“
„To  není  třeba.  Nic  nepotřebuju.“  Bez  Mary  se  odtud 

nehne. „Nashle, kámo.“
„Rhagi –“
Ukončil hovor, ale telefon se okamžitě znovu rozřinčel. 

Když zjistil, kdo volá, přepojil Tohra do hlasové schránky a 
položil přístroj na podlahu. Hlasitě mu zakručelo v žaludku.

„Chceš,  abych  ti  přichystala  něco  k  jídlu?“  nabídla  se 
Mary.

Ohromeně k ní vzhlédl. Vtom mu došlo, že ona nemůže 
vědět, jak důvěrné gesto mu nabízí. Nicméně představa, že 
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ho  chce  uctít  jídlem,  které  vlastnoručně  připraví,  mu 
vyrazila dech.

„Zavři oči,“ řekl.
Strnula, ale sklopila víčka.
Naklonil se a něžně přitiskl rty na její.
Vykulila oči, ale on se odtrhl dřív, než to mohla udělat 

ona.
„Budu moc rád, když mě nakrmíš. Děkuju.“
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Kapitola dvacátá druhá

en  co  vyšlo  slunce,  prohlédl  si  O  nákresy  budov 
rozložené  na  kuchyňském  stole  pana  U.  Jeden  arch 

papíru otočil a zabodl do něho prst.
J

„Tohle je přesně to, co chci. Jak rychle to můžeme dát do 
kupy?“

„Poměrně  rychle.  Staveniště  je  uprostřed  divočiny  a 
budova  nebude  napojená  na  veřejnou  kanalizační  ani 
elektrickou  síť,  a  tudíž  nepotřebujeme  stavební  povolení. 
Vztyčit  nosnou konstrukci  zdí  a  obít  překládanými  prkny 
stavbu na sto padesáti čtverečních metrech nepotrvá dlouho. 
Ani vybudování vězení pro zajatce by neměl být problém. 
Tekoucí  vodu  si  obstaráme  jednoduše  tak,  že  svedeme 
nedaleký  potok  a  instalujeme  pumpu.  Potřebné  nářadí  a 
náčiní seženeme snadno. Prkna koupím ve standardní délce, 
abychom je museli přiřezávat co nejméně. Pily,  sbíječky a 
nastřelovací  pistole  bude  pohánět  plynový  generátor 
elektřiny, který nám v případě nutnosti taky opatří osvětlení. 
Ten si pronajmeme dlouhodobě.“

„Chci znát přesný počet dní.“
„S pětičlennou partou budeš mít střechu nad hlavou do 

osmačtyřiceti hodin. Za předpokladu, že z mládenců sedřu 
kůži a veškerý materiál bude k dispozici včas.“

„V tom případě tě vezmu za slovo. Dva dny.“
„Ještě  dneska  dopoledne  odešlu  objednávku  místním 

stavebním  podnikům  a  půjčovně  nářadí.  Raději  do  toho 
zapojím  dvě  firmy.  Budeme  potřebovat  kompaktní 
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malotraktor  s  příslušenstvím  a  se  sadou  pneumatických 
hloubících nástrojů. Vím, kde se dá pronajmout.“

„Výborně. To se mi zamlouvá.“
O se zaklonil, aby si protáhl paže, a bezcílně poodhrnul 

závěsy. Dům pana U, nenápadná dvojúrovňová stavba, stojí 
uprostřed úpravné čtvrti. V téhle části Caldwellu jsou ulice 
pojmenované po ztepilých dřevinách, jako je jilm, modřín či 
pinie, dětičky se tu prohánějí po chodnících na tříkolkách a 
večeře se denně podává úderem šesté hodiny.

Panu O kdovíproč lezla radostná atmosféra spokojenosti 
krkem.  Nejradši  by  domky  podpálil,  udržované  trávníky 
posypal  solí  a  stromy pokácel.  Srovnal  okolí  se  zemí  tak 
důkladně,  aby  nezůstal  kámen  na  kameni.  Intenzita  té 
vtíravé touhy ho udivovala. Destrukce nemovitostí ho nikdy 
nepřitahovala. Je zabiják, ne vandal. Proto nechápal, co ho 
to najednou popadlo.

Z úvah ho vyrušil  U. „Budu potřebovat tvůj  náklaďák. 
Musím  pronajmout  přívěs  na  převážení  nákladu.  Prkna  i 
střešní krytinu odvezu na místo po částech. Bude lepší, když 
si dopravu zajistíme sami. Tak se aspoň nikdo nedoví, kde 
jsme se usadili.“

„A materiál na takzvané skladovací prostory?“
„Přesně  vím,  co  potřebuješ  a  kde  se  po  tom 

poohlédnout.“
Ozvalo se elektronické zapípání.
„Co to k čertu je?“ zeptal se O.
„Upozornění na pravidelné ohlášení o deváté.“ U vyndal 

BlackBerry;  jeho rychlé  prsty se roztančily  po klávesnici. 
„Mám to odeslat i za tebe?“

„Jo.“  O se na něj  upřeně zadíval.  Bezduchý je členem 
Společnosti už 175 let. Pleť má tak bledou, že je bezmála 
průsvitná.  Je  chladnokrevný  a  schopný  všeho.  Není  tak 
agresivní jako někteří, ale o to je spolehlivější.

„Jsi hotovej poklad, U.“
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U se vesele zašklebil a zvedl hlavu od BlackBerry.  „Já 
vím. Rád posloužím. Mimochodem, koho mi nabídneš?“

„Obě elitní eskadry.“
„To si všichni dáme dvě noci pauzu?“
„A dva dny. Samozřejmě budeme makat na směny. Ale 

ze staveniště se nikdo nehne na krok.“
„Dobře.“ U se znovu zadíval na přístroj v ruce a pootočil 

kolečkem na boku krytu. „Do háje. To se panu X nebude 
líbit.“

O zúžil oči. „Copak?“
„Bleskový e-mail členům beta oddílů. Koukám, že jsem 

ještě na seznamu.“
„No a?“
„Několik příslušníků se vydalo včera v noci na lov a v 

parku  narazili  na  jednoho  z  Bratrstva.  Z  původních  pěti 
zbyli jenom dva. A představ si, že ten válečník měl s sebou 
lidskou ženu.“

„Někdy se s nima povyrazí.“
„Jo. Ti mizerové ale mají štěstí.“

Mary stála u plotny a myslela na to, jak se na ni Rhage před 
chvílí díval. Nešlo jí do hlavy, proč kolem přípravy snídaně 
nadělá tolik povyku, ale každopádně se tvářil, jako by mu 
tím prokazovala kdovíjakou laskavost.

Otočila  omeletu  a  otevřela  chladničku.  Vyndala 
plastikovou nádobu s kousky ovoce a  vyklopila  obsah do 
misky.  Moc  toho  nebylo,  a  tak  ještě  nakrájela  banán  na 
kolečka.

Odložila  nůž a dotkla  se rtů.  Ta pusa,  kterou jí  dal  za 
pohovkou, jí  připadala  celkem nevinná.  Byl  to  jen projev 
vděčnosti. Líbání v parku bylo jaksi zásadnější, ale on si při 
něm zachoval stejný odstup. Vášeň byla jednostranná.

A spí vůbec upíři s lidmi? Pokud ne, tak se možná krotil 
právě proto.
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Ale  co  ta  hosteska  v  TGI  Friday’s?  Prohlížel  si  ji  se 
zájmem, a rozhodně ne proto, že by jí chtěl koupit kožich. 
Příslušníci  jeho  druhu  zřejmě  jiné  bytosti  neodmítají.  To 
jenom ona ho nepřitahuje.

Jsou přátelé. Jenom přátelé.
Když  byla  omeleta  hotová  a  toast  potřený  máslem, 

zabalila  vidličku do ubrousku, přidržela ji loktem a talíř  i 
misku  odnesla  do  obývacího  pokoje.  Honem  za  sebou 
zavřela dveře a otočila se.

A sakra…
Rhage  si  svlékl  košili,  seděl  zády  opřený  o  stěnu  a 

prohlížel  si  spáleniny.  Ve  světle  svíčky  si  mohla  docela 
dobře prohlédnout jeho rozložitá ramena, silné paže, hruď i 
břicho.  Svaly  pokrývala  zlatavá  pokožka  bez  jediného 
chloupku.

Odtrhla od něj oči, zamířila k pohovce, složila náklad na 
podlahu vedle něj a sama se posadila  opodál.  Aby se mu 
nemusela dívat na tělo, zaměřila se na jeho obličej. Upřeně 
zíral na jídlo, bez hnutí a mlčky.

„Nevěděla jsem, co máš rád,“ řekla.
Vzhlédl a přemístil se, aby seděl naproti ní. Čelní pohled 

skýtal  ještě pozoruhodnější  podívanou než profil.  Ramena 
má tak široká, že vyplňují prostor mezi opěradlem pohovky 
a zdí. A ta jizva ve tvaru hvězdy vlevo na prsou je zatraceně 
sexy. Jako nějaký cejch. Nebo znak.

Když se k ničemu neměl a jen se na ni díval, sáhla pro 
talíř. „Přinesu ti něco jiného –“

Popadl ji za zápěstí a pohladil je bříškem palce. „Ne. Je 
to dokonalé.“

„Vždyť jsi to ještě neochutnal.“
„Ty  jsi  to  připravila.  A  to  stačí.“  Vytáhl  vidličku  z 

ubrousku a chopil se jí. „Mary?“
„Co?“
„Nakrmím tě.“ Než domluvil, zakručelo mu v žaludku.
„To nemusíš. Já si něco uklohním… Proč se mračíš?“
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Promnul  si  obočí,  jako  by  chtěl  vyhladit  zakaboněné 
vrásky na čele. „Omlouvám se. Ty to nemůžeš vědět.“

„Co nemůžu vědět?“
„Tam,  odkud pocházím,  platí,  že  když  muž  chce  ženu 

nakrmit rukou, dává jí najevo úctu. Úctu a… sympatie.“
„Ale ty máš hlad.“
Přisunul si talíř blíž a ulomil růžek toastu. Pak vidličkou 

ukrojil kousek omelety a položil ho na opečený plátek.
„Mary, najez se ode mě.“
Naklonil se a natáhl dlouhou paži. Jeho modrozelené oči 

ji hypnotizovaly. Vábily, vybízely, nutily otevřít ústa. Když 
uchopila rty sousto jídla, které připravila původně pro něj, 
souhlasně zamručel.  Sotva polkla,  držel v prstech u jejích 
úst další kousek improvizovaného sendviče.

„Ty si nevezmeš?“ zeptala se.
„Až se najíš ty.“
„A co když na tebe nic nezbyde?“
„Nic mě nepotěší víc než vědomí, že jsi nasycená.“
Přátelé, opakovala v duchu. Jen přátelé.
„Mary, otevři pusu.“ Jeho jemnému nátlaku nedokázala 

odolat a poslechla. Nespustil oči z jejích rtů ani poté, co ústa 
zavřela.

Tohle snad přátelé nedělají. Nebo ano?
Zatímco žvýkala, Rhage zalovil prsty v misce s ovocem. 

Nakonec vybral plátek melounu a nabídl jí ho. Zakousla se 
do něj a přitom jí skanulo na bradu trochu šťávy. Chtěla si ji 
otřít hřbetem ruky, ale on ji zadržel, vzal ubrousek a jemně 
jí osušil pokožku.

„Už mám dost.“
„Nemáš. Cítím, že jsi pořád hladová.“ Tentokrát jí vnutil 

půlku jahody. „Udělej mi radost, Mary.“
Krmil  ji  vybranými  sousty  a  sledoval  ji  s  čirým 

uspokojením, jaké snad v životě u nikoho nepozorovala.
Když  už  nemohla  pozřít  ani  drobek,  rychle  dojedl  to 

málo, co zbylo. Jen co vymetl talíř dočista, vstala a odnesla 
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ho  do  kuchyně.  Připravila  další  omeletu,  naplnila  misku 
směsí snídaňových obilovin a smíchala je s trochou mléka a 
s kousky posledního banánu.

Když před něj postavila další porci jídla, usmíval se od 
ucha k uchu. „Ani nevíš, jaké je to pro mě vyznamenání.“

Pustil se do jídla svým osobitým, metodickým způsobem. 
Mary zavřela oči a opřela hlavu o stěnu. Čím dál rychleji se 
unaví. Projel jí osten ledového děsu, protože teď už ví, proč 
tomu  tak  je.  Hrozila  se  zjistit,  co  s  ní  budou  doktoři 
provádět, až se dovědí výsledky všech testů a vyšetření.

Když  otevřela  oči,  měla  Rhageův  obličej  těsně  u  své 
tváře.

Prudce cukla a narazila  hlavou do zdi.  „Já… neslyšela 
jsem, že by ses pohnul.“

Klečel před ní na všech čtyřech jako zvíře připravené ke 
skoku,  paže  opřené  po  obou  stranách  jejích  skrčených 
nohou, mohutná ramena nahrbená, jak podpírala tíhu trupu. 
Z bezprostřední blízkosti je vážně obrovský, napadlo ji. Do 
pasu nahý. A příjemně voní, po nějakém exotickém koření.

„Poděkoval bych ti, pokud mi to dovolíš.“
„Jak?“ vydechla chraplavě.
Naklonil hlavu na stranu a přiložil  rty na její.  Když se 

zajíkla,  vsunul  jí  jazyk  do  úst  a  dotkl  se  špičky  jejího. 
Napřímil  se,  aby  zhodnotil  její  reakci.  Oči  mu  zářily 
příslibem extáze, která jí pronikne až do samého nitra.

Odkašlala si. „Rádo se stalo.“
„Udělám to ještě jednou, Mary. Necháš mě?“
„Myslím, že poděkování docela stačí. Víš, já –“
Rhageovy rty ji umlčely a vzápětí na ni znovu zaútočil 

jeho jazyk.  Vnikal,  zmocňoval  se, laskal. Mary prostoupil 
žár.  Přestala  se  bránit  a  vychutnávala  šílenství  své touhy, 
bušení v hrudi, slastné trnutí v ňadrech a v rozkroku.

Bože… Je to tak dávno, co ji někdo líbal. Ale nikdy to 
nebylo takové jako teď.
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Rhageovi uniklo z hrdla hluboké zavrnění, jako by vycítil 
její vzrušení. Cítila, jak se jeho jazyk stáhl. Pak sevřel její 
spodní ret mezi zuby –

Ne. To jsou špičáky, co zkoumá, a oždibuje její…
Strach se smísil s vášní, zahustil ji a dodal jí nebezpečný 

odstín,  jenž  znásobil  její  zranitelnost.  Položila  Rhageovi 
ruce  na  paže.  Jak  jsou  pevné,  silné.  Svým  tělem  by  ji 
bezmála rozdrtil, kdyby…

„Dovolíš, abych s tebou ležel?“ zeptal se jí.
Mary zavřela oči a představila si, jak jejich líbání přejde 

v něco mnohem důvěrnějšího a jak spolu budou nazí… S 
mužem byla naposledy předtím, než onemocněla poprvé. A 
od té doby se na jejím těle leccos změnilo.

Navíc  netuší,  co  způsobilo,  že  Rhage  touží  být  s  ní. 
Přátelé spolu sex neprovozují. Aspoň podle jejích zásad.

Zavrtěla hlavou. „Já nevím –“
Rhageova ústa znovu krátce spočinula na jejích.  „Chci 

vedle tebe jen ležet. Nic víc.“
Což v podstatě znamená… totéž. Až na to, že když se na 

něj  zadívala,  nemohla  si  nevšimnout  rozdílů  mezi  nimi 
dvěma. Ona sotva popadá dech. On je naprosto klidný. O ni 
se pokouší závrať. On je zcela při smyslech.

Ona je rozpálená, kdežto on… ne.
Náhle se Rhage odtáhl, posadil se zpátky ke zdi a stáhl si 

na klín deku, která visela z pohovky. Mary byla zvědavá, 
jestli se snaží zakrýt erekci.

To určitě. Spíš je mu zima, protože je polonahý.
„Zase sis uvědomila, kdo jsem?“ zeptal se.
„Prosím?“
„Proto jsi dala zpátečku?“
Pomyslela na jeho špičáky na svém rtu. Představa, že je 

upír, ji naopak vzrušovala. „Ne.“
„Tak proč jsi  najednou vystřízlivěla?“ Upřeně se na ni 

zadíval. „Mary, povíš mi, co se stalo?“
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Proč na ni civí tak zmateně? Copak je tak těžké pochopit, 
že si nepřeje, aby se s ní někdo vyspal ze soucitu?

„Rhagi,  oceňuju,  kam až  jsi  v  rámci  našeho  přátelství 
ochoten zajít, ale o dobré skutky nestojím. Je to jasný?“

„Vím, že se ti líbilo, co jsem dělal. Poznám to. Cítím to.“
„Prokristapána… Dělá ti dobře, když mě dokážeš přivést 

do rozpaků? Ujišťuju tě,  že být celá nesvá a nažhavená z 
chlapa, kterej by si přitom klidně mohl číst noviny, je sakra 
nepříjemný. Bože… Nepřipadá ti, že jsi vážně divnej?“

Zářící oči se dotčeně zúžily.  „Ty si myslíš,  že po tobě 
netoužím.“

„Moc  mě  to  mrzí.  Jaksi  jsem  tu  tvoji  horoucí  vášeň 
přehlídla. Jsi ze mě celej divej…“

Nešlo jí do hlavy,  jak se dokáže tak rychle pohybovat. 
Před chvilkou ještě seděl opřený zády o stěnu a díval se na 
ni. A teď ji položil na podlahu a tyčí se nad ní. Stehnem jí 
roztáhl nohy a nalehl na ni boky. V klíně ucítila jeho ztvrdlý 
penis.

Zabořil  jí  ruku do vlasů a  přinutil  ji,  aby vypjala  tělo 
proti jeho. Přiblížil ústa k jejímu uchu.

„Cítíš  to,  Mary?“ Krouživým pohybem se o ni otíral  a 
dráždil  ji.  A  vzrušoval.  „Cítíš  mě?  Co  myslíš,  že  to 
znamená?“

Zalapala po dechu. Byla silně zvlhlá.  Připravená na to, 
aby vnikl hluboko do ní a…

„Pověz mi, co to znamená, Mary.“ Když neodpověděla, 
sál jí rty, dokud ji nepálila pokožka. Potom jí skousl zuby 
lalůček. „Řekni to. Ať vím, že v tom máme jasno.“

Volnou ruku jí vsunul pod zadeček a přitiskl ji k sobě. 
Jeho erekce neomylně vyhledala střed jejího klína. Přes jeho 
kalhoty a svou sukni cítila vrchol jeho dorážejícího penisu.

„Řekni to, Mary.“
Znovu na ni nalehl a ona zasténala. „Chceš mě.“
„Chci, aby sis to jednou provždy pamatovala.“
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Pustil její vlasy a zmocnil se jejích rtů v drsném polibku. 
Měla  ho  všude.  V  ústech,  na  celém  těle.  Obklopoval  ji, 
stravoval, pohlcoval. Jeho žár, nezředěná vůně sexu a jeho 
nepolevující erekce slibovaly nespoutaný, erotický zážitek.

Ale vtom se od ní odtrhl a vrátil se na místo ke stěně, kde 
seděl  předtím.  A  zase  se  dokonale  ovládal.  Dýchal 
pravidelně, ani se nepohnul.

Omámeně se posadila a snažila se rozpomenout, k čemu 
má ruce a nohy.

„Nejsem člověk, Mary, i když tak navenek vypadám. To, 
co jsi teď zakusila, je jen zlomek toho, co s tebou chci dělat. 
Chci mít hlavu mezi tvýma nohama a dráždit  tě jazykem, 
dokud  nevykřikneš  moje  jméno.  Chci  do  tebe  prudce 
vniknout a přitom se ti dívat do očí, abych přesně věděl, co 
cítíš. A potom? Chci se s tebou milovat ve všech možných 
polohách. Chci do tebe pronikat zezadu. Chci ti to udělat ve 
stoje,  u  zdi.  Chci,  aby  ses  na  mě  obkročmo  posadila. 
Zvedala  se  v  bocích  a  zase  na  mě  dosedala.“  Ani  na 
okamžik  neuhnul  očima.  Jeho  upřímný  pohled  se  jí 
propaloval  až  do  srdce.  „Jenomže  se  nic  z  toho  nestane. 
Kdybys mě tolik nevzrušovala, bylo by to jiné. Snadnější. 
Ale tys  provedla s mým tělem něco zvláštního,  a abych s 
tebou mohl být, musím mít nad sebou kontrolu. Kdybych se 
totiž přestal ovládat, mohl bych tě vyděsit k smrti. V horším 
případě ti dokonce ublížit. A to nechci.“

V mysli  se jí střídaly divoké výjevy. Obrázky toho, co 
popisoval. Znovu pro něj zahořela. Zhluboka se nadechl a 
zamručel, jako by zachytil vůni jejího pohlaví a opájel se jí.

„Chci,  aby ti  bylo hezky.  Toužím se s tebou podělit  o 
tvoje opojné vzrušení. Necháš mě, abych tě potěšil?“

Jak ráda by mu to dovolila. Ale rozum jí napověděl, co 
by to znamenalo: musela by se před ním svléknout, ve světle 
svíčky.  Nikdo  kromě  lékařů  a  ošetřovatelek  netuší,  co 
zůstalo na jejím těle po ústupu leukemie. A neustále musela 
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myslet  na  ty  přitažlivé  ženy,  které  se  kolem něj  točily  a 
nabízely se mu v restauraci.

„Jsem  jiná  než  dřív,“  řekla  tiše.  „Nejsem…  hezká.“ 
Zakabonil se, ale ona zavrtěla hlavou. „Věř mi.“

Rhage  znovu  padl  na  všechny čtyři  a  pomalu  se  k  ní 
blížil. Ramena se mu vlnila jako nedočkavé šelmě, která se 
plíží k bezmocné kořisti. „Já ti dokážu, že jsi pořád krásná. 
Pomalu.  Zlehka.  Beze  spěchu.  Budu  se  chovat  jako 
dokonalý džentlmen. Přísahám.“

Pootevřel  rty  a  ona  zahlédla  hroty  špičáků.  Potom 
uchvátil její ústa a… Je úžasný, blesklo jí hlavou, zatímco 
vychutnávala opojné doteky rtů a jazyka. Zasténala, ovinula 
mu paže kolem krku a zabořila prsty do vlasů.

Když ji položil na podlahu, připravila se na tíhu jeho těla, 
ale on se natáhl vedle ní a odhrnul jí vlasy z čela.

„Pomalu,“ zašeptal. „Něžně.“
Zase  ji  políbil  a  trvalo  chvíli,  než  dlouhými  prsty 

nahmatal okraj trička. Když ho vyhrnul, snažila se soustředit 
na divy,  které  provádí s jejími ústy,  a nemyslet  na to,  co 
odhaluje. Ale když jí přetáhl triko přes hlavu, zastudil ji na 
ňadrech chladný vzduch. Zakryla si je rukama, zavřela oči a 
modlila se, aby byla tma a on ji nemohl vidět.

Na krku, v místě, kde jí zavedli při tracheotomii rourku 
do  průdušnice,  ucítila  jemný  dotek  jeho  prstu.  Poté  jím 
spočinul na zkrabacených ploškách na hrudi, kudy pronikly 
katétry.  Stáhl jí  pas pyžamových kalhot  a odkryl  všechny 
zacelené  otvory,  jimiž  vedly  sondy  na  podávání  výživy. 
Nakonec objevil jizvu na boku po transplantaci kostní dřeně.

Déle už to nevydržela. Posadila se, chňapla po tričku a 
přitiskla si ho na prsa.

„Ne,  Mary.  Nedělej  to.“  Vzal  ji  za  ruce  a  zlíbal  je. 
Zatahal za tenkou látku. „Proč nechceš, abych tě viděl?“

Když  jí  vzal  z  rukou  triko,  odvrátila  hlavu.  Dýchala 
rychle a přerývaně, zatímco si ji prohlížel.
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Pak Rhage políbil  každou jizvu na jejím těle,  jednu po 
druhé.

Chvěla se, ačkoli se vůlí snažila ovládnout. Její tělo bylo 
naplněné jedy a chemikáliemi. Po léčebných a vyšetřovacích 
procedurách na něm zbyly nerovnosti, jizvy a místa pokrytá 
zhrublou pokožkou. Je neplodné. A tenhle nádherný muž ho 
uctívá, jako by si všechno, čím je poznamenané, zasloužilo 
zbožnění.

Když zvedl hlavu a usmál se na ni, rozplakala se. Vzlyky 
z  ní  vyrážely  křečovitě,  drásaly  jí  hruď  a  hrdlo,  svíraly 
žebra.  Zakryla  si  obličej  dlaněmi  a  litovala,  že nemá sílu 
vstát a odejít do jiné místnosti.

Rhage ji přitom držel v náruči, objímal pažemi a hýčkal 
jako malé děcko. Nevěděla,  jak dlouho trvalo,  než ji pláč 
vyčerpal, ale konečně štkaní ustalo a ona si uvědomila, že k 
ní promlouvá. Slabiky a jejich sled i rytmus jí byly zcela 
neznámé a slova  nesrozumitelná.  Ale tón… tón jeho řeči 
zněl kouzelně.

A  jeho  vlídnost  byla  pokušením,  kterému  se  nechtěla 
poddat.

Ani  v  tomhle  okamžiku  se  nemůže  spoléhat  na  jeho 
útěchu. Její život závisí jen a jen na ní, na ní záleží, jestli ho 
udrží v kupě, a slzy jsou zrádný, smekavý svah, po němž lze 
snadno sklouznout. Jestli jí teď ujede noha, bude brečet dny 
a  týdny.  Jen  díky  své  vnitřní  síle  dokázala  přečkat  první 
nápor leukemie a posléze si vyvzdorovat víceméně normální 
život. Pokud ji opustí vůle a odhodlání, nemá proti dalšímu 
útoku nemoci žádnou šanci.

Otřela si oči.
Tak to by stačilo, pomyslela si. Před Rhagem už neuroní 

jedinou slzičku.
Odkašlala si a přiměla se k úsměvu. „Účinný drtič vášní, 

co?“
Řekl něco v té cizí  řeči,  ale hned přešel do angličtiny. 

„Můžeš plakat, jak dlouho chceš.“
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„Ale já nechci.“ Upřela oči na jeho obnaženou hruď.
Už  ne.  Teď  se  s  ním  chce  milovat.  Sotva  ji  přešla 

plačtivost,  její  tělo  na  něj  znovu  vstřícně  zareagovalo.  A 
fakt,  že  viděl  ty  nejhorší  jizvy,  a  neodradily  ho,  jí  dodal 
odvahu a sebevědomí.

„Je nějaká naděje,  že bys  mě po tom všem chtěl  ještě 
políbit?“ zeptala se.

„Ano.“
Nedopřála si čas na rozmyšlenou, popadla ho za ramena 

a  přitáhla  si  ho  k  ústům.  Chvilku  vyčkával,  jakoby 
ohromený její silou, ale pak ji dlouze políbil, jako by věděl, 
co od něho chce. Ani se nenadála a byla nahá. Kalhoty od 
pyžama, ponožky i spodní kalhotky ležely na podlaze vedle 
ní.

Jeho ruce ji hladily od hlavy ke stehnům a ona vycházela 
vstříc jejich laskání. Vzpínala se, svíjela a nadzvedávala a 
přitom cítila na ňadrech a na břiše doteky jeho nahé hrudi, 
po nohou jí hladce klouzala jemná látka jeho přepychových 
kalhot. Zmámená a na pokraji závrati vnímala, jak jí rty boří 
do  hrdla  a  jemně  okusuje  klíční  kost  a  postupuje  níž,  k 
ňadrům.  Zvedla  hlavu  a  dívala  se,  jak  vysunul  jazyk  a 
obkroužil jím jednu bradavku, než ji vtáhl do úst. Jak ji sál, 
ruka mu pomalu vystoupala po vnitřní straně jejího stehna.

Pak se jí dotkl v samém středu klína. Nadzvedla boky a 
dech  jí  vyrazil  z  úst  v  dlouhém,  přerývaném  závanu 
vzduchu.

Zasténal. Hluboký zvuk mu rozvibroval hruď, takže ho 
pociťovala jako dvojnásobný vjem.

„Mary,  jsi  přesně  taková,  jak  jsem si  tě  představoval. 
Hebká… vlhká.“ Podle jeho drsného, chraplavého hlasu si 
uměla představit, jak velké sebezapření musí vynaložit, aby 
se  ovládl.  „Roztáhni  nohy,  Mary.  Víc.  Ještě  trochu.  Tak. 
Přesně takhle…“

Vnořil do ní nejprve jeden prst, pak dva.
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S mužem nebyla už strašně, strašně dlouho, ale její tělo 
poznalo, co bude následovat. Těžce oddychovala a zarývala 
mu nehty do ramen a dívala se, jak jí jazykem laská hroty 
ňader,  zatímco  pohyboval  rukou  dopředu  a  dozadu  a 
současně  palcem dráždil  klitoris.  Vyvrcholila  tak  náhle  a 
bouřlivě,  jako  by  ji  zasáhl  blesk.  Uvolněné  napětí  ji 
katapultovalo  do  prázdnoty,  kde  nebylo  nic  jiného  než 
zběsilé tepání a bělostný žár.

Když se vzpamatovala, jeho oči pod ztěžklými víčky na 
ni  vážně  hleděly  z  potemnělého  a  strnulého  obličeje. 
Připadal  jí  jako  docela  cizí  člověk,  odtažitý  a  zbavený 
veškerých emocí.

Sáhla  pro  tenkou  prošívanou  přikrývku,  aby  se  jí 
přikryla, neboť usoudila, že tričko jí stačit nebude. Vtom si 
uvědomila, že v sobě pořád má jeho prsty.

„Jsi přenádherná,“ pronesl zhurta.
To  slovo  jí  způsobilo  ještě  hlubší  rozpaky.  „Nech  mě 

vstát.“
„Mary –“
„Je to vrcholně trapné.“ Pokusila se před ním uhnout, ale 

díky pohybu ho cítila ještě neodbytněji.
„Mary, podívej se na mě.“
Zamračeně k němu vzhlédla.
Pomalu osvobodil ruku z jejího klína, napřímil se a upřel 

na  ni  žhnoucí  modrozelené  oči.  „Nemáš  se  proč  stydět, 
Mary. Patří to k tobě. Je to naprosto přirozené. A jsi při tom 
překrásná. Věř mi.“

Zatajila  dech.  Ten  se  jí  vzápětí  dvojnásobně  zrychlil, 
když se znovu sklonil k jejímu tělu. Zapřel dlaně o vnitřní 
stranu jejích stehen a pokusil se je rozevřít. Strnula a snažila 
se mu vykroutit.

„Nebraň  se,  Mary.“  Políbil  ji  na  pupík,  pak  na  bok a 
široce jí roztáhl nohy do stran. „Chci tě cítit na jazyku a v 
hrdle. Chci vědět, jak chutnáš.“

„Rhagi, já – panebože…“
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Hebký  a  hřejivý  dotek  jeho  jazyka  na  mimořádně 
vnímavém  místečku  na  jejím  těle  rozkmital  veškerá 
zakončení jejích nervových vláken. Zvedl hlavu a podíval se 
na ni. Pak ji zase sklonil a opět ji podráždil jazykem.

„Jako  lesní  jahody,“  zašeptal.  Jeho  dech  jí  měkce 
pohladil  rozpálený  klín.  Otřel  se  o  něj  tváří,  na  níž  od 
včerejšího večera vyrostlo kratičké strniště vousů.

Zavřela oči, přesvědčená, že se každou vteřinou rozpadne 
na tisíce kousků.

Rhage ještě chvilku pokračoval v důmyslném mazlení a 
nakonec jemně sevřel klitoris rty. Opatrně za něj zatahal a 
pak  opět  rozkmital  jazyk.  Když  vypjala  tělo  do  oblouku, 
jednu  ruku  jí  podsunul  pod  bedra  a  druhou  přitiskl  na 
podbřišek,  aby  ji  udržel  na  místě,  protože  sebou  začala 
nekontrolovatelně házet.

„Podívej se na mě, Mary. Vidíš, co ti dělám?“
Když  poslechla,  zahlédla  jeho  růžový  jazyk,  jak  se 

přibližuje  k  rozpálené  a  zvlhlé  štěrbince  mezi  jejíma 
nohama.  Nečekal,  až  dozní  poslední  záchvěvy  jejího 
vyvrcholení, a neúnavně zahájil další kolo laskání. Jako by 
jeho  vynalézavá  technika  měla  v  zásobě  nekonečně 
rozmanitých obměn.

Nakonec  už  to  nevydržela,  vztyčila  se  do  polosedu  a 
natáhla k němu ruce v nutkavé touze mít ho uvnitř. Hravě 
před  ní  uhnul  a  zlehka  jí  přejel  po  vzrušeném  rozkroku 
dlouhými špičáky. Když znovu dospěla k vrcholu, sledoval, 
jak  jí  otřásají  vlny  mocného  orgasmu.  Pak  k  ní  pozvedl 
jasné modrozelené oči.  Vydávaly tak intenzivní záři,  že jí 
vrhaly stíny na rozevřená chvějící se stehna. Když bylo po 
všem, s tázavou intonací chraplavě vydechla jeho jméno.

Plynulým pohybem se zvedl ze země a dal se na ústup. 
Jakmile se od ní odvrátil, sykavě vydechla.

Záda  mu  pokrývalo  skvostné  mnohobarevné  tetování. 
Zpodobňovalo  draka,  hrozivého  tvora  s  končetinami 
zakončenými velkými drápy a s mocným tělem pootočeným 
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v prudkém pohybu. Netvor hleděl přímo na ni,  jako by v 
tom okamžiku jeho bílé  oči skutečně prozřely.  Jak Rhage 
přecházel  po  místnosti,  kresba  se  vlnila,  kypěla  a 
přemisťovala se spolu se svalstvem a pokožkou.

Jako by se chtěla osvobodit, pomyslela si Mary.
Náhle  ji  ovanul  poryv  chladného  vzduchu.  Omotala  si 

kolem těla  přikrývku,  a  když  zvedla  hlavu,  Rhage  stál  u 
protější stěny, zády k ní.

Drak z ní nespouštěl pohled.
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Kapitola dvacátá třetí

hage  rázoval  po  obývacím  pokoji  ve  snaze  ulevit 
svědivému  pálení.  Měl  co  dělat,  aby  se  ovládl  už 

předtím,  než  se  jí  dotkl  ústy  v  klíně.  Teď,  když  ví,  jak 
chutná, má hřbet jako v ohni, který se mu šíří do každého 
svalu  v  těle.  Tetelící  se  pokožka  ho  štípe  a  svědí  tak 
neodbytně, že má chuť ji vydrhnout smirkovým papírem.

R

Přejížděl  si  nahoru  a  dolů  po  pažích,  ruce  rozechvělé 
neovladatelným třesem.

Musí se dostat z dosahu vůně jejího pohlaví. Nesmí se na 
ni  podívat.  Musí  vytěsnit  z  mysli  fakt,  že  se  jí  může 
okamžitě zmocnit, protože ona mu to dovolí.

„Mary, potřebuju být chvilku sám.“ Zadíval se na dveře 
koupelny.  „Odklidím se sem.  Kdyby  se někdo přiblížil  k 
domu nebo jsi  zaslechla  něco podezřelého,  ihned pro  mě 
dojdeš. Ale nebudu tam zavřený dlouho.“

Aniž  se  otočil,  vešel  dovnitř  a  zavřel  za  sebou  dveře. 
Zadíval se do zrcadla nad umyvadlem. Zorničky mu ve tmě 
bíle žhnuly.

Nesmí  připustit,  aby  se  proměnil.  Jestli  se  netvor 
osvobodí… Urputné úsilí o Maryino bezpečí mu zrychlilo 
tep a rozproudilo krev v žilách, což jeho stav ještě zhoršilo.

Do prdele.  Co má dělat?  A proč se tohle  vůbec  děje? 
Proč –

Přestaň, obořil se v duchu sám na sebe. Nemysli na to. 
Nepanikař. Ovládej se, dýchej zhluboka. Pak se o ni můžeš 
strachovat po libosti.
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Sklopil poklop záchodu, posadil se na něj a opřel lokty o 
kolena. Přinutil svaly k uvolnění a pak se zaměřil na plíce. 
Nadechl se nosem a vydechl ústy, soustředil se na to, aby 
dýchal pomalu a pravidelně.

Nádech… a výdech. Nádech. Výdech.
Okolní  svět  se  postupně  rozplynul  a  veškeré  zvuky, 

pachy  a  zrakové  vjemy  přestaly  existovat.  Zbyl  jen  jeho 
dech.

Jen jeho dech.
Jen dech.
Dech…
Jakmile se uklidnil, otevřel oči a zvedl ruce. Třes ustal. 

Po letmém pohledu do zrcadla uviděl, že má zřítelnice zase 
černé. Zapřel se pažemi o umyvadlo a přenesl na ně váhu 
celého trupu.

Od  té  doby,  co  je  prokletý,  stal  se  sex  zaručeným 
prostředkem, jímž držel netvora v šachu. Když byl s nějakou 
ženou,  vybudilo  ho  to  natolik,  že  dosáhl  úlevy,  o  niž 
usiloval, ale jeho vzrušení nikdy nedosáhlo takového stupně, 
aby bestie ožila. Zdaleka ne.

Ale s Mary si nemůže být jistý ničím. Obává se, že se 
nedokáže ovládat do té míry, aby do ní mohl vniknout, natož 
aby  si  dovolil  dospět  k  orgasmu.  To  zpropadené  brnění, 
které v něm svou přítomností vyvolává, odpálí jeho sexuální 
energii na nebezpečné území.

Zhluboka se nadechl. Vypadá to, že jedinou jeho spásou 
je  fakt,  že  dokáže  poměrně  rychle  ovládnout  své  emoce. 
Pokud se jí bude stranit a získá kontrolu nad svou nervovou 
soustavou,  podaří  se  mu  udržet  onen  neblahý  pocit  na 
únosné hladině. Díkybohu.

Odklopil sedátko, vymočil se, opláchl si obličej a ruce a 
osušil ručníkem. Než otevřel dveře, obrnil nervy i smysly. 
Měl dojem, že jakmile spatří Mary, vibrace se do jisté míry 
obnoví.

Nemýlil se.
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Seděla na pohovce, na sobě khaki kalhoty a flísovou mikinu. 
Světlo svíčky zvýrazňovalo úzkostlivý výraz v její tváři.

„Ahoj,“ řekl.
„Jsi v pořádku?“
„Jo.“  Promnul  si  bradu.  „Omlouvám se.  Někdy  mi  to 

chvíli trvá.“
Vykulila oči. „Chvíli?“
„Co…?“
„Je skoro  šest  večer.  Byl  jsi  v  koupelně  bezmála  osm 

hodin.“
Rhage  zaklel.  Tolik,  pokud  jde  o  poměrně  rychlé  

ovládání emocí.
„Jednou nebo dvakrát jsem se na tebe šla podívat. Měla 

jsem starost… A někdo ti volal. Roth…“
„Wrath?“
„Jo. Správně. Telefon ti několikrát zvonil. Nakonec jsem 

se  ohlásila.“  Sklopila  oči  na  své  ruce.  „Víš  jistě,  že  nic 
nepotřebuješ?“

„Teď už ne.“
Zhluboka  se  nadechla  a  zvolna  vypustila  vzduch  ústy. 

Výdech ji však napětí v ramenou nezbavil.
„Mary…“  Sakra,  co  jí  má  říct,  aby  ji  nevyděsil  a 

neztěžoval situaci?
„To je v pořádku. Ať se stalo cokoli.“
Přistoupil k pohovce a usedl vedle ní.
„Mary,  chci,  abys  se  mnou  odjela.  Ještě  dnes  večer. 

Odvezu tě někam, kde vím,  že budeš v bezpečí.  Bezduší,  
totiž  ti  chlápkové,  co  nás  přepadli  v  parku,  po  tobě 
pravděpodobně půjdou a nejdřív tě budou hledat tady. Mají 
o tebe zájem, protože tě viděli se mnou.“

„Kam pojedeme?“
„Chci, abys zůstala se mnou.“ Pokud je Wrath pustí přes 

práh. „Tady už to pro tebe není bezpečné, a jestli po tobě ti 
zabijáci zatouží,  budou tady co nevidět. Přesněji dneska v 
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noci. Proto tě chci mít aspoň pár dní na očích, než přijdeme 
na to, co podniknout dál.“

Věděl, že půjde spíše o dlouhodobé řešení, ale něco už 
vymyslí. Jakmile Mary vstoupí do jeho světa, ponese za ni 
veškerou odpovědnost a rozhodně ji nenechá bez ochrany.

„Věř mi. Bude to jen pár dní.“

Mary  si  šla  do  ložnice  zabalit  osobní  věci.  Nejspíš  jí 
definitivně přeskočilo. Odjíždí neznámo kam. S upírem.

Jenomže Rhageovi důvěřuje. Cítí, že je upřímný, nesnaží 
se ji obelhat a že je dost chytrý, než aby podcenil nebezpečí. 
První  vyšetření  má  podstoupit  až  ve  středu  odpoledne,  v 
práci si vzala týdenní dovolenou a omluvila se i v krizovém 
centru. Nic tedy nezanedbá a o nic nepřijde.

Po návratu do obývacího pokoje se obrátil k ní a přehodil 
si  přes rameno popruh tašky.  Při  pozornějším pohledu na 
jeho  tmavé  sako  zpozorovala  vybouleniny,  kterých  si 
předtím nevšimla, anebo tam nebyly.

„Jsi ozbrojený?“ zjišťovala.
Přikývl.
„Čím?“ Když se na ni jen mlčky díval, potřásla hlavou. 

„Máš pravdu. Je lepší, když nebudu nic vědět. Jdeme.“
Mlčky  ujížděli  po  silnici  číslo  22  neobydlenou  oblastí 

mezi venkovským předměstím Caldwellu a prvními domky 
nejbližšího  většího  města.  Zdejší  krajina  je  pahorkatá  a 
zalesněná,  rozsáhlé  louky  jsou  jen  tu  a  tam  osázené 
chátrajícími  obytnými  přívěsy  u  silnice.  Žádné  pouliční 
osvětlení, pár aut a spousta vysoké.

Po dvaceti minutách jízdy Rhage odbočil na vytlučenou, 
pozvolna stoupající jednosměrnou vozovku. Prozkoumávala 
míjející  scenerii  osvětlenou  reflektory  vozu,  ale  stejně 
nepoznala,  kudy projíždějí.  Jako  by les  ani  cesta  neměly 
žádné  výrazné  orientační  body.  Po  pravdě  řečeno  halila 
končiny řídká mlha, již si ale nedokázala nijak vysvětlit a 
která chvílemi zhoustla natolik, že neviděla vůbec nic.
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Kde  se  vzala,  tu  se  vzala,  vyrostla  před  nimi  železná 
brána.

Když  sebou  Mary  trhla,  Rhage  stiskl  jakési  tlačítko. 
Těžká dvoukřídlá vrata se pomalu otevřela, ale jen tak, aby 
jimi mohl projet vůz. Vzápětí dojeli k dalšímu střeženému 
vstupu.  Rhage  spustil  okénko  a  vyťukal  do  interkomu 
patřičný kód. Uvítal ho příjemný hlas. Otočil hlavu vlevo a 
kývl do objektivu bezpečnostní kamery.

Druhá  brána  se  otevřela  a  vyrazili  po  dlouhé  vinuté 
příjezdové  cestě.  Když  vjeli  za  další  zatáčku,  objevilo  se 
třímetrové zdivo stejně nečekaně jako první tepaná brána. 
Po průjezdu klenutým podloubím a dalšími hlídanými vraty 
se ocitli na nádvoří s vodotryskem uprostřed.

Vpravo  se  zvedala  čtyřpodlažní  budova  z  šedého 
kamene, podobná těm, jaké tvoří kulisy hororových filmů: v 
gotickém stylu, ponurá, tísnivá a plná stínů, ve kterých číhá 
nebezpečí.  Naproti  ní  stála  malá,  přízemní  shodně 
vyhlížející stavba.

Na  prostranství  způsobně  parkovalo  šest  povětšinou 
exkluzivních automobilů evropských značek. Rhage vjel na 
volné místo mezi escalade a mercedesem.

Mary  vystoupila  a  se  zakloněnou  hlavou  si  prohlížela 
velkolepé sídlo. Měla dojem, že ji někdo pozoruje, a byla to 
pravda. Ze střechy na ni shlížely sochy chrličů a stejně tak 
bezpečnostní kamery.

Rhage  k  ní  přistoupil,  v  ruce  její  tašku  s  věcmi.  Měl 
přísně sevřená ústa a soustředěné oči.

„Postarám  se  o  tebe.  Je  ti  to  jasné?“  Když  přikývla, 
pousmál se. „Všechno bude v pořádku, ale drž se těsně u 
mě. Nechci, abychom se od sebe oddělili. Rozumíš? Zůstaň 
u mě, ať se děje cokoli.“

Ujištění a zároveň příkaz, pomyslela si. Tohle v pořádku 
rozhodně nebude.

Vykročili k vysokým bronzovým dveřím a Rhage jedno 
křídlo otevřel. Když vešli do haly bez oken, obrovský panel 
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za nimi zapadl s ozvěnou, která jí projela skrz podrážky až k 
chodidlům.  Přímo před  nimi  spatřila  další  masivní  dveře, 
tentokrát  dřevěné  a  zdobené  vyřezávanými  znaky.  Rhage 
zadal na klávesnici kód a vzápětí bylo slyšet, jak se uvolnil 
zámek. Pevně uchopil Mary za paži a otevřel druhé dveře do 
rozlehlé vstupní síně.

Dech jí uvízl v hrdle. Jako by se ocitla v pohádce.
Navzdory  důstojnému  dojmu  zářila  dvorana  všemi 

barvami  duhy.  Zelené  malachitové  sloupy  se  střídaly  s 
vínovým  mramorem  a  vyrůstaly  z  podlahy  vyložené 
dlaždicemi v několika tlumených odstínech. Jasné žluté zdi 
zdobila  zrcadla  v  pozlacených  rámech  a  svícny  ověšené 
křišťály.  Strop  o  tři  podlaží  výš  byl  mistrovským 
uměleckým dílem tvořeným freskami s mýtickými hrdiny, 
koňmi a andílky ověnčenými lístkovým zlatem. U protější 
stěny jako dominanta té dech beroucí  nádhery se zvedalo 
schodiště na první ochoz, kde ústilo do dalšího prostorného 
sálu.

Interiér  připomínal  svou  velkolepou  výzdobou 
petrohradskou Ermitáž… ale zvuky,  které Mary zaslechla, 
nebyly  ani  trochu vážené  či  formální.  Z  místnosti  nalevo 
duněla  drsná  rapová  melodie  přehlušovaná  hlubokými 
mužskými  hlasy a  zaznívalo  ostré  třeskání  kulečníkových 
koulí. Někdo křikl: „Podej, poldo!“

Do sálu vplachtil fotbalový míč a za ním vyběhl svalnatý 
muž. Vyskočil a už už se ho zmocnil, když se na něj vrhl 
ještě  mohutnější  chlap s  impozantní  hřívou vlasů.  Oba se 
poroučeli na zem a ve změti nohou a paží tvrdě narazili na 
zeď.

„Mám tě, poldo.“
„Ale nemáš balon, upíre.“
Ke zdobnému stropu se neslo hekání, smích a šťavnaté 

nadávky, jak se oba muži rvali o míč, navzájem se sráželi na 
zem a jeden druhému obkročmo sedal na prsa. Objevili se 
další dva obrovití chlápkové v kožených oděvech, očividně 
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zvědaví,  jak  se  potyčka  vyvíjí.  Zprava  vstoupil  na  scénu 
drobný stařík  v černém fraku,  s  kyticí  čerstvých květin  a 
broušenou vázou a se shovívavým úsměvem obešel zápasící 
dvojici.

Sotva  si  všichni  všimli  příchozích,  rozhostilo  se  náhle 
ticho.

Rhage stáhl Mary za sebe.
„Ty mizero,“ prolétlo vzduchem.
Jeden z mužů se přiřítil k Rhageovi jako rozzuřený býk. 

Tmavé vlasy měl po vojensku zastřižené na kratičkého ježka 
a Mary se zmocnilo nejasné tušení, že ho už někde viděla.

„Co to, sakra, vyvádíš?“
Rhage se rozkročil,  pustil její tašku na podlahu a zvedl 

ruce do výšky hrudi. „Kde je Wrath?“
„Na něco jsem se tě ptal,“ odsekl vysoký muž. „Jak to, 

žes ji sem přivedl?“
„Musím mluvit s Wrathem.“
„Řekl jsem ti, aby ses jí zbavil. Nebo čekáš, až to udělá 

některý z nás?“
Rhage vzdorně vysunul bradu. „Pomalu, Tohre. Nechtěj, 

abych ti ublížil.“
Mary vrhla pohled přes rameno. Dveře do vstupní síně 

zůstaly  otevřené.  Napadlo  ji,  že  než  si  to  Rhage  s  tím 
chlapíkem vyjasní, udělá nejlíp, když počká v autě. Nehledě 
na rozkaz držet se ho za každou cenu.

Ustupovala,  aniž z něho spustila oči. Vtom narazila do 
něčeho tvrdého.

Otočila se na patě. Vzhlédla. A oněměla.
Muž,  který  jí  zatarasil  únikovou  cestu,  měl  zjizvený 

obličej a černé oči a čišel z něj chladnokrevný vztek.
Než mohla vzít  do zaječích,  chňapl jí po paži a odtáhl 

ode dveří.
„Ať tě ani nenapadne utéct.“ Blýskl dlouhými špičáky a 

sjel ji pohledem od hlavy k patě. „To je zvláštní. Nejsi jeho 
typ. Zato jsi k smrti vystrašená. To mi náramně vyhovuje.“
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Mary zaječela.
Všichni  se  otočili  jejím  směrem.  Rhage  se  k  ní  vrhl, 

odtáhl ji a přitiskl k sobě. Pak vychrlil něco v oné zvláštní 
řeči, které nerozuměla.

Zjizvený muž zúžil oči. „Kroť se, Hollywoode. Jen jsem 
té tvojí hračce zabránil, aby práskla do bot. Podělíš se o ni s 
ostatními, nebo se zachováš sobecky jako obvykle?“

Rhage se tvářil, jako by ho chtěl praštit, když se do toho 
vložil ženský hlas.

„Prokristapána, mládenci! Vždyť z vás má strach.“
Mary vykoukla zpoza Rhageovy hrudi a spatřila, jak po 

schodech sestupuje žena. Vypadá úplně normálně, napadlo 
ji. Dlouhé černé vlasy, džínsy, bílý rolák. V náruči černou 
kočku, která přede jako o život. Když vstoupila do hloučku 
mužů, všichni se rozestoupili.

„Rhagi,  jsme rádi,  že ses vrátil  v pořádku. Wrath tady 
bude co nevidět.“ Ukázala na místnost, odkud muži vyšli. 
„Vy ostatní  se vraťte  dovnitř.  Jestli  si  to  chcete  s  někým 
rozdat, máte k dispozici kulečníkový stůl. Za půl hodiny je 
večeře. Butchi, seber ten míč a padej za nimi.“

Vyhnala je z haly, jako by to bylo hejno much a ne banda 
drsných chlapů.  Jediný,  kdo zůstal,  byl  muž s vojenským 
ježkem.

Teď se  zdál  o  něco  klidnější.  „Obávám se,  že  z  toho 
nevyvázneš bez následků, milý bratře.“

Rhageovi  ztvrdly  rysy  v  obličeji  a  oba  se  začali 
dohadovat v té své tajné hatmatilce.

Černovlasá  žena  přistoupila  k  Mary  a  přitom  pořád 
drbala  kocoura pod bradou.  „Ničeho se neboj.  Bude to  v 
pořádku. Mimochodem, já jsem Beth. A tohle je Dráp.“

Mary  úlevně  vydechla.  Instinktivně  vložila  důvěru  do 
téhle  spřízněné  duše,  jediné  ženy  v  té  testosteronové 
džungli.

„Mary. Mary Luceová.“
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Beth jí podala ruku, jíž hladila kocoura, a usmála se. A 
zase špičáky.

Mary se zapotácela.
„Myslím, že omdlévá,“ vykřikla Beth a přiskočila k ní. 

„Rhagi!“
Než se jí stačily podlomit nohy, uchopily ji kolem pasu 

silné paže.
Dřív než ztratila vědomí,  ještě zaslechla Rhageův hlas: 

„Odnesu ji k sobě do pokoje.“

Rhage položil  Mary na postel  a rozsvítil  lampu se slabou 
žárovkou.  Jak ho, pro všechno na světě, napadlo přivézt ji  
sem, mezi ostatní?

Když  se  pohnula  a  otevřela  oči,  řekl:  „Tady  jsi  v 
bezpečí.“

„To určitě.“
„Já ti bezpečí zajistím. Už jsi klidnější?“
„Teď už ti věřím.“ Usmála se. „Omlouvám se, že jsem 

omdlela. Normálně se mi to nestává.“
„Je to naprosto pochopitelné.“ Odmlčel se. „Teď musím 

jít něco projednat se svými bratry. Vidíš ten ocelový zámek 
na dveřích? Klíč mám jenom já, takže ti tady nic nehrozí.“

„Ti pánové ze mě nejsou zrovna nadšení.“
„To je jejich problém.“ Odhrnul jí vlasy z čela a zastrkal 

je za uši. Rád by ji políbil, ale raději se zvedl.
Připadalo mu, že do jeho postele prostě patří, schoulená 

mezi  množstvím polštářů,  jimiž  je obložená  celá  matrace. 
Chce, aby tam byla i zítra, pozítří a…

To není nedopatření,  napadlo ho umíněně. Její místo je 
jednoduše tady. Nikde jinde.

„Rhagi, proč to všechno děláš? Nejsi mi ničím zavázaný 
a vlastně mě vůbec neznáš.“

Protože jsi moje, pomyslel si.
Tuhle  odpověď  si  však  nechal  pro  sebe,  sklonil  se  a 

ukazováčkem jí pohladil tvář. „Za chvíli jsem zpátky.“
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„Rhagi –“
„Postarám se o tebe. Nech to na mně. A ničím se netrap.“
Zavřel  dveře,  otočil  klíčem v  zámku  a  sešel  do  velké 

síně.  Bratři  už  čekali  u  paty  schodiště,  v  jejich  čele  stál 
Wrath.  Král  se  tvářil  zasmušile,  černé  obočí  ukryté  za 
tmavými brýlemi.

„Kde to chceš projednat?“ zeptal se Rhage.
„U mě v pracovně.“
Když vešli do jednací místnosti, Wrath zamířil ke stolu a 

posadil se. Tohr se postavil za něj, po jeho pravici. Phury a 
Zsadist  zaujali  místo u stěny pokryté  hedvábnou látkovou 
tapetou. Vishous se uvelebil v jednom z ušáků před krbem a 
zapálil si ručně ubalenou cigaretu.

Wrath zakroutil hlavou. „Rhagi, kamaráde, máš na triku 
pořádný  průšvih.  Nesplnil  jsi  přímý  rozkaz.  A  to  hned 
dvakrát. Přivedeš si do domu člověka, přestože víš, že je to 
zakázané –“

„Hrozí jí nebezpečí –“
Wrath  bouchl  pěstí  do  stolu,  který  nadskočil  a  ztěžka 

dosedl zpátky na podlahu. „Teď mě laskavě nepřerušuj.“
Rhage semkl čelisti a mlčky drtil stoličky o sebe. Slova 

úcty, která jindy říkal ochotně, z něho teď lezla jen s velkým 
sebezapřením. „Nechtěl jsem tě urazit, můj pane.“

„Jak jsem řekl, neuposlechl jsi Tohra a svůj prohřešek jsi 
završil  tím,  že  jsi  přivedl  do  našeho  přísně  střeženého 
objektu lidskou samici.  Co tě to, sakra, popadlo? Vím, že 
nejsi hlupák, i když se tak chováš. Ona je z jiného světa, 
proto  nás  smrtelně  ohrožuje.  A jistě  víš,  že  teď jsou její 
vzpomínky  dlouhodobé  a  traumatizující.  To  ji  trvale 
kompromituje.“

Rhage cítil, jak mu hrdlem stoupá zavrčení, a nedokázal 
ho  polknout;  výhrůžný  zvuk  prosytil  vzduch  v  místnosti 
jako mocná vůně. „Nedopustím, aby kvůli tomu zemřela.“
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„O  tom  bohužel  nerozhoduješ.  Tuhle  odpovědnost  jsi 
přenesl  na  mě  ve  chvíli,  kdy  vstoupila  do  dveří  tohohle 
domu.“

Rhage vycenil tesáky. „Tak odejdu. Odejdu s ní.“
Wrathova  obočí  vzlétla  nad  obrubu  panoramatických 

brýlí. „Teď není vhodné vyhrožovat, bratře.“
„Vyhrožovat?  Myslím  to  smrtelně  vážně!“  Promnul  si 

obličej,  aby  se  zklidnil,  a  pokusil  se  dlouze  nadechnout. 
„Včera večer nás přepadla parta  bezduchých.  Ji se pokusili 
odvléct  a  při  její  záchraně  jsem  bohužel  nechal  naživu 
přinejmenším jednoho z  nich.  Při  tom ztratila  kabelku,  a 
pokud některý z těch ničemů přežil, je nám všem jasné, že 
její  doklady  tam  nenechali  ležet  jen  tak.  I  kdybych  ji 
důkladně zbavil vzpomínek, její dům už není bezpečný a já 
nepřipustím,  aby  se  jí  zmocnila  Společnost.  Jestli  tady 
nemůžeme zůstat spolu, a já ji dokážu ochránit, jen pokud 
odejdu s ní, pak to taky udělám.“

Wrath se zakabonil. „Je ti jasné, že dáváš ženě přednost 
před Bratrstvem?“

Rhage  vydechl.  Kristepane. Nepředpokládal,  že  se 
situace  tak  vystupňuje.  I  když  to  popravdě  očekával. 
Víceméně.

Nevydržel na jednom místě. Přistoupil k jednomu z oken, 
zvedajících  se  od  podlahy  až  ke  stropu,  a  zadíval  se  na 
terasovou  zahradu,  plavecký  bazén  a  rozlehlý  zvlněný 
trávník. Úpravné okolí však nevnímal. Viděl jen bezpečí a 
ochranu, jež pozemek zajišťuje.

Výhled  ozařuje  bezpečnostní  osvětlení.  Nepřetržitě 
pracující  kamery připevněné na stromech zabírají  veškerý 
prostor. Senzory pohybu sledují každý barevný list, který se 
snese na zem. A kdyby se někdo pokusil přelézt zeď, daleko 
by se nedostal, protože jím proudí napětí o síle 240 voltů.

Pro Mary je to bez výjimky nejbezpečnější úkryt.
„Není to jen tak ledajaká žena,“ pronesl po chvíli. „Chci, 

aby se stala mou shellan, pokud to bude možné.“
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Někdo zasakroval, ostatní ostře vtáhli vzduch do úst.
„Vždyť ji ani neznáš,“ namítl Tohr. „A je to lidská žena.“
„No a?“
Wrathův tlumený hlas zněl naléhavě. „Rhagi, kamaráde, 

kvůli tomu přece Bratrstvo neopustíš. Potřebujeme tě. Naše 
rasa tě potřebuje.“

„Takže to vypadá,  že tady Mary zůstane.“ Když Wrath 
ucedil cosi hrubého, Rhage se k němu otočil. „Kdyby Beth 
hrozilo  nebezpečí,  zabránilo  by  ti  něco  v  tom,  abys  ji 
ochránil? Stálo by ti v cestě Bratrstvo?“

Wrath  se zvedl  ze  židle  a  rázným krokem obešel  stůl. 
Zastavil se těsně před Rhagem.

„Moje Beth nemá nic společného s tvou volbou ani se 
situací,  do které jsi nás dostal.  Dobře víš, že styk s lidmi 
musí  být omezený výhradně na jejich území.  A v tomhle 
domě nesmí žít nikdo jiný než bratři a jejich shellan, pokud 
nějakou mají.“

„A co Butch?“
„On je jedinou výjimkou. A smí tu zůstat jen proto, že se 

o něm Vishousovi zdá.“
„Mary tady nezůstane pořád.“
„Jak  to  můžeš  vědět?  Myslíš,  že  se  Společnost  vzdá? 

Myslíš,  že  lidé  nás  z  ničeho  nic  začnou  tolerovat? 
Vzpamatuj se.“

Rhage  ztišil  hlas.  „Je  nemocná,  Wrathe.  Má rakovinu. 
Chci se o ni starat a nejen proto, že po ní jdou bezduší.“

Nastalo dlouhé ticho.
„Do háje,  ty  ses  s  ní  spoutal.“  Wrath  zabořil  prsty do 

dlouhých vlasů. „Kristepane… Nic o ní nevíš, bratře.“
„A jak dlouho trvalo tobě, než jsi Beth označil za svou? 

Čtyřiadvacet  hodin?  Dobře…  Počkal  jsi  dva  dny.  Jak 
prozíravé, žes to neuspěchal.“

Wrath se krátce, ostře zasmál. „Ty si nejspíš neodpustíš, 
abys do toho nezatahoval moji shellan, viď?“
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„Můj pane.  Mary je… je jiná.  Nehodlám předstírat,  že 
chápu, proč to tak je. Vím jen, že ve mně vyvolává pocity, 
které nemůžu ignorovat… Tak jo. Které  nechci  ignorovat. 
Proto je pro mě nepřijatelné nechat ji na pospas Společnosti. 
V  jejím  případě  jsou  v  pohotovosti  veškeré  moje 
ochranářské  instinkty  a  jsem  vůči  tomu  jednoduše 
bezbranný. Ani Bratrstvo se mnou nic nezmůže.“

Rhage zmlkl. Uběhly minuty. Hodiny. Anebo možná jen 
několik vteřin.

„Pokud svolím, aby tady zůstala,“ prohlásil Wrath, „bude 
to  jen proto,  že  sis  ji  vybral  za  svou partnerku,  a  jen  za 
podmínky, že bude mlčet. Ale ještě zbývá vyřešit fakt, že jsi 
neuposlechl  Tohrův  rozkaz.  Nad tím nemůžu  zavírat  oči. 
Musím to oznámit Stvořitelce.“

Rhage úlevně vydechl. „Přijmu jakékoli následky.“
„Budiž.“ Wrath se vrátil ke stolu a posadil se. „Musíme 

probrat ještě další věci, bratři. Tohre, máš slovo.“
Oslovený předstoupil před shromážděné.
„Mám špatné  zprávy.  Ozvala  se  nám rodina  řadových 

upírů.  Včera v noci  zmizel  v centru muž.  Je deset let  po 
proměně.  Poslal  jsem  všem  civilistům  bleskový  e-mail  s 
varováním,  aby  byli  při  nočních  vycházkách  mimořádně 
opatrní  a  okamžitě  nám  ohlásili,  pokud  budou  někoho 
postrádat.  Mluvil  jsem s  Butchem.  Náš polda  je  otevřená 
hlava  a  má  za  ušima.  Bude někdo  proti,  když  ho trochu 
zapojím  do  našich  akcí?“  Když  všichni  bratři  zavrtěli 
hlavou, Tohr se obrátil k Rhageovi. „Teď nám pověz, co se 
seběhlo včera v noci v parku.“

Jakmile Rhage odešel a jen co měla dojem, že se udrží na 
nohou, vymotala se Mary z podušek a zkontrolovala dveře. 
Byly zamčené a nedobytné. Připadala si poměrně v bezpečí. 
Vlevo uviděla vypínač. Stiskla ho a rozsvítila v místnosti.

Rázem  se  ocitla  v  královské  komnatě:  okna  zakrývají 
bohatě řasené červené a zlaté  hedvábné závěsy.  Obrovská 
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postel v jakobínském stylu má saténová a sametová nebesa a 
vyřezávané  sloupky  snad  z  celých  dubových  kmenů.  Na 
podlaze aubussonský koberec, na stěnách olejomalby –

Páni,  je  možné,  že  ta  Madona  s  dítětem  je  vážně  od 
Rubense?

Ale nejsou tu jen cenné starožitnosti. Všimla si televizoru 
s  plazmovou  obrazovkou,  hypermoderního 
stereopřehrávacího  zařízení,  počítače  se  špičkovým 
vybavením. A herní konzole Xbox.

Zamířila k policím s vyrovnanými řadami cizojazyčných 
svazků vázaných v kůži. S úctou pročítala názvy knih, které 
volně navazovaly na obaly s DVD nosiči.

Neubránila se obdivu. Kompletní série Austina Powerse. 
Vetřelec  a  Vetřelci.  Čelisti.  Bláznivá  střela,  všechny  tři 
kromě  nejnovějšího  pokračování.  Godzilla.  Godzilla.  
Godzilla.  Celá  jedna  police  s  Godzillou.  Pod  ní  Pátek  
třináctého,  Halloween,  Noční můra v Elm Street.  Naštěstí 
jen  první  díly  zmíněných  sérií.  Caddyshack.  Všechna 
pokračování Smrtelného zla ve sběratelské edici.

Je zázrak, že Rhageovi všechna ta popkultura nevymyla 
mozek.

Mary  vešla  do  koupelny  a  rozsvítila.  Zrak  jí  padl  na 
vířivku  o  velikosti  jejího  obývacího  pokoje  zapuštěnou  v 
mramorové podlaze.

Tak tomu se říká luxus, pomyslela si.
Uslyšela, jak se otevřely dveře, a když Rhage zavolal její 

jméno, nesmírně se jí ulevilo.
„Jsem v  koupelně.  Prohlížím  si  tvou  vanu.“  Vešla  do 

ložnice. „Co se stalo?“
„Všechno je v pořádku.“
Silně  o  tom  pochybovala,  protože  když  zamířil  k 

průchozí  šatní  skříni,  zdál  se  jí  napjatý  a  podezřele 
zaneprázdněný.

„Žádný strach, můžeš tady zůstat.“
„Ale…?“
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„Žádné ale.“
„Rhagi, co se děje?“
„V noci musím vyrazit s bratry do terénu.“ Vrátil se bez 

saka a odvedl ji k posteli. Posadil se a stáhl ji vedle sebe. 
„Doggenové, naše  služebnictvo,  vědí,  že  jsi  tady.  Jsou 
neuvěřitelně věrní a milí, nemusíš se jich děsit. Fritz, ten má 
v domě všechny na povel,  ti  za  chvilku  přinese  polévku. 
Kdybys  cokoli  potřebovala,  řekni  si  mu.  Do svítání  jsem 
zpátky.“

„A já tady do té doby zůstanu zamčená?“
Zavrtěl hlavou a vstal.
„Můžeš se volně pohybovat po celém sídle. Nikdo ti v 

tom nebude bránit.“  Z kožené kazety vyndal  list  papíru a 
něco na něj napsal. „To je číslo na můj mobil. Kdybys mě 
potřebovala, zavolej mi a já budu okamžitě u tebe.“

„Máš snad někde schovaný přenášedlo?“
Rhage se na ni zadíval a… zmizel.
A ne že by bleskově vyběhl z pokoje. Prostě… zmizel.
Mary vyskočila  z  postele,  ruku na  ústech,  aby zdusila 

poplašený výkřik.
Vtom ji Rhage objal zezadu pažemi. „Okamžitě.“
„To je fajn trik,“ vydechla rozechvěle. „Jaká další kouzla 

máš v rukávu?“
„Umím rozsvítit a zhasnout světlo.“ Místnost potemněla. 

„Umím  zapálit  svíčky.“  Dvě  zaplály  na  prádelníku.  „A 
umím to se zámky.“

Slyšela, jak se západka na dveřích s cvaknutím zasunula 
a zase se vysunula, a viděla, jak se otevřely a zavřely dveře 
skříně.

„A taky umím fakt působivý trik s jazykem a třešní na 
stopce.“

Vtiskl jí polibek ze strany na krk, zamířil do koupelny a 
zavřel  za  sebou  dveře.  Krátce  nato  bylo  slyšet  šumění 
sprchy.
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Mary  zůstala  bez  hnutí  sedět,  hlavu  plnou  zvířených, 
zmatených myšlenek. Zalétla pohledem k policím s DVD a 
usoudila,  že  únik  před  realitou  má  něco  do  sebe.  Zvlášť 
pokud je  člověk obklopený spoustou podivností,  kouzel  a 
nadpřirozených jevů.

Když Rhage za několik minut vyšel z koupelny, oholený, 
v oparu mýdlové vůně a s ručníkem kolem beder, ležela na 
posteli  obložená hradbou z polštářů a sledovala namátkou 
vybraný díl Austina Powerse.

„Stará dobrá klasika.“ Usmál se a upřel oči na obrazovku.
Při pohledu na jeho široká ramena, svaly na pažích i na 

ručník kopírující linii zadku na film dočista zapomněla. A to 
tetování. Divoký tvor s bílýma očima. Jako živý.

„‚Dvojčata,  Basile,  dvojčata‘,“  řekl  s  přesným 
načasováním i intonací.

Mrkl na ni a vešel do průchozí šatny.
I přesto, že jí něco napovídalo, aby to nedělala, vydala se 

za ním. Opřela se o zárubeň a snažila se vypadat lhostejně. 
Rhage si zády k ní oblékal černé kožené kalhoty. Tetování 
ožívalo spolu s jeho pohyby.

Bezděčně  tiše  zasténala.  Takovej  krásnej  mužskej.  
Vlastně upír… Vždyť je to fuk.

Ohlédl se na ni. „Není ti nic?“
Po pravdě jí začínalo být nepříjemné horko.
„Mary?“
„Jsem v pořádku.“ Sklopila oči a zaměřila pozornost na 

sbírku  bot  seřazených  na  zemi.  „Chystám  si  naordinovat 
něco z tvé sbírky filmů, abych si navodila kulturní koma.“

Když se sklonil, aby si natáhl ponožky, znovu zakotvila 
pohledem na jeho pokožce. Na nahé, hladké, zlatavé –

„Pokud jde o nocleh,“ podotkl, „uložím se na podlaze.“
Jenomže já chci být v té velké posteli s tebou, pomyslela 

si.
„To je pitomost,  Rhagi. Jsme dospělí.  A v té posteli je 

dost místa pro šest.“
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Zaváhal. „Tak dobře. Slibuju, že nebudu chrápat.“
A co kdybys  mi slíbil,  že  nebudeš ležet  s  připaženýma  

rukama?
Navlékl si černé triko bez rukávů a obul bytelné černé 

boty.  Pak  se  zarazil  a  upřel  oči  na  vysokou,  vestavěnou 
kovovou skříň.

„Mary, co kdyby ses vrátila do ložnice? Rád bych tu byl 
chvilku o samotě.“

Zrudla  a  otočila  se.  „Promiň.  Nechtěla  jsem ti  lézt  do 
soukromí.“

Zavrtěl  hlavou. „O to nejde.  Možná by se ti  nemuselo 
zamlouvat, co teď uvidíš.“

Jako by ji po událostech dnešního dne mohlo ještě něco 
šokovat!

„Jen do toho,“ zahučela. „Ať je to cokoli.“
Pohladil  jí  palcem  zápěstí  a  otevřel  kovovou  skříň. 

Vyndal z ní prázdné pouzdro z černé kůže a navlékl si ho 
přes ramena a zapnul pod hrudí. Následoval široký opasek, 
jaký nosí policisté, ale stejně jako pouzdro byl prázdný.

Pátravě se na ni zadíval. A začal vyndávat zbraně.
Dvě  dlouhé  dýky  s  černou  čepelí  zasunul  na  prsa, 

rukojetí  dolů.  Lesklý  revolver,  v  němž  rychlými  jistými 
pohyby  zkontroloval  náboje,  a  pak  ho  zavěsil  na  bok. 
Nablýskané vrhací hvězdy a matné černé zásobníky nábojů, 
které  si  připevnil  na  pás.  Menší  nůž.  Ten  taky  někam 
zasunul.

Z věšáku sundal  dlouhý černý plášť,  vklouzl  do  něj  a 
poplácal  kapsy.  Ze  skříně  se  zbraněmi  vzal  další  pistoli, 
spěšně ji prohlédl a ukryl v kožených záhybech. Do kapes 
uložil pár menších vrhacích hvězd. A ještě jednu dýku.

Když se k ní obrátil, ustoupila před ním.
„Mary, nedívej se na mě jako na cizího. Bez ohledu na ty 

zbraně jsem to pořád já.“
Zastavila  se,  až  když  narazila  na  postel.  „Jsi  cizí,“ 

zašeptala.
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Rysy v obličeji mu ztvrdly a hlas pozbyl výrazu. „Vrátím 
se před svítáním.“

Bez zaváhání vykročil ke dveřím.
Mary nevěděla, jak dlouho seděla na posteli a civěla na 

koberec. Ale když vzhlédla, přistoupila ke stolu a sáhla pro 
telefon.
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Kapitola dvacátá čtvrtá

ella otevřela dvířka trouby, zhodnotila výsledek svého 
úsilí a kapitulovala. Další fiasko.B

Navlékla  si  ochranné  rukavice  a  vyndala  pekáč  se 
sekanou. Šiška mletého masa byla na povrchu zuhelnatělá a 
zbrázděná četnými vyschlými trhlinami, šťáva vypečená do 
zčernalého  povlaku  na  dně.  Výtvor  je  očividně 
nepoživatelný a vhodný nanejvýš jako náhrada stavebního 
materiálu.  Ještě  pár  podobných „cihel“  a  palice  a  bude z 
čeho vybudovat plánovanou zídku kolem terasy.

Zabouchla dvířka a přísahala by, že nový sporák, výkřik 
nejmodernější technologie, na ni záštiplně zahlíží. Nechuť je 
vzájemná. Když její  bratr  bývalý statek zařizoval,  vybavil 
ho těmi nejlepšími spotřebiči, jaké byly k dispozici, protože 
Rehvenge to tak prostě má ve zvyku. Málo platné, že Bella 
by dala přednost staré kuchyni, vrzajícím dveřím a zchátralé 
eleganci. Ale běda, kdyby se vzepřela proti bezpečnostním 
opatřením. Rehvenge jí dovolil,  aby se odstěhovala pouze 
pod  podmínkou,  že  její  nový  domov  bude  ohnivzdorný, 
neprůstřelný a nedobytný jako bankovní trezor. Koneckonců 
to  se  svým panovačným a  umíněným  bratříčkem  neměla 
nikdy snadné.

Vzala pekáč a vydala se s ním k proskleným dveřím na 
zahradu za domem, když zazvonil telefon.

Zvedla  ho  s  vroucím přáním,  aby  to  nebyl  Rehvenge. 
„Prosím?“

Chvíli bylo ticho. „Bello?“
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„Mary!  Už  jsem  ti  volala.  Počkej  moment,  musím 
nakrmit  mývaly.“  Položila  přístroj  na  stůl,  vyběhla  na 
zahradu, vyklopila sekanou na trávník a vrátila se dovnitř. 
Pekáč dala do dřezu a zvedla telefon. „Jak se máš?“

„Bello,  musím  se  tě  na  něco  zeptat.“  Měla  nervózní, 
napjatý hlas.

„Jen se ptej. Stalo se snad něco?“
„Jsi… jedna z nich?“
Bella klesla na židli u kuchyňského stolu. „Jinými slovy 

jestli jsem jiná než ty?“
„Tak nějak.“
Zadívala se na akvárium. V něm vždycky vládne klid a 

mír, pomyslela si.
„Ano, Mary. Jsem jiná.“
Na  druhém  konci  linky  zašelestil  poryv  dechu. 

„Díkybohu.“
„Nenapadlo by mě, že to bude taková úleva.“
„Ani nevíš  jaká… Musela  jsem si  s  někým promluvit. 

Mám z toho v hlavě galimatyáš.“
„Galimatyáš…“ Počkat – jak to, že se spolu baví na tohle  

téma? „Mary, jak ses o nás dověděla?“
„Od Rhage. Něco mi řekl, něco ukázal.“
„Chceš říct, že ti nevymazal… Ty si na něj pamatuješ?“
„Bydlím s ním.“
„Cože?“
„Tady.  V  domě.  Spolu  s  bandou  chlapů…  upírů.  To 

slovo se mi neříká lehce.“ Odkašlala si. „Jsem tady asi s pěti 
podobnýma chlápkama, jako je on.“

Bella si přitiskla ruku na ústa. S Bratrstvem nikdo pod 
jednou střechou nežije. Nikdo neví,  kde bydlí.  A Mary je 
navíc člověk.

„Mary, jak jsi… Jak k tomu došlo?“
Když  její  přítelkyně  domluvila,  Bella  se  nezmohla  na 

slovo.
„Haló? Jsi tam, Bello?“

222 395



„Promiň… Jsi v pořádku?“
„Řeka bych, že ano. Aspoň zatím. Prozraď mi ještě něco, 

Bello. Proč jsi nás dala dohromady? Rhage a mě.“
„Viděl  tě  a…  padla  jsi  mu  do  oka.  Slíbil  mi,  že  ti 

neublíží.  To byl  jediný důvod,  proč  jsem vám domluvila 
schůzku.“

„Kdy mě viděl?“
„Ten  večer,  co  jsme  vzaly  Johna  do  výcvikového 

střediska. Nebo si na to nevzpomínáš?“
„Ne,  ale  Rhage mi  řekl,  že  jsem tam byla.  Je  John… 

upír?“
„Ano, je. Jeho proměna se blíží, a proto jsem se do toho 

vložila. Zemře, pokud s ním v době proměny nebude jedna z 
nás. Musí se totiž napít krve od upírky.“

„Takže  jsi  to  věděla  už  ve  chvíli,  co  jsi  ho  uviděla 
poprvé.“

„Ano.“  Bella  opatrně  vážila  slova.  „Mary,  chová  se  k 
tobě ten válečník hezky? Je na tebe… hodný?“

„Stará se o mě. Chrání mě. Přesto nechápu, proč to dělá.“
Bella  vzdychla,  protože tušila  proč.  Vzhledem k tomu, 

jaký o ni projevil zájem, se s ní nejspíš spoutal.
„Ale brzy budu zpátky doma,“ ujistila ji Mary.  „Už za 

pár dní.“
Tím  si  Bella  nebyla  jistá.  Mary  uvízla  v  jejich  světě 

hlouběji, než si uvědomuje.

Ty plynové výpary odporně smrdí, pomyslel si O. Seděl na 
malotraktoru a manévroval jím po pozemku.

„To stačí. Pro dnešek končíme!“ křikl na něj U.
O  vypnul  motor  a  rozhlédl  se  po  plástvi  půdy,  který 

vykousl  z  lesa.  Placatý  čtverec  třináct  krát  třináct  metrů, 
budoucí plocha přesvědčovacího zařízení a kanceláří.

U vstoupil na srovnanou zeminu a oslovil shromážděné 
bezduché.  „Začneme vztyčovat  zdi.  Nejdřív postavíme tři. 
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Jednu stranu budovy necháme otevřenou.“ Netrpělivě mávl 
rukou. „Pohyb. Dejte se do práce.“

Muži se chopili masivních rámů a odnesli je na vytyčené 
místo. Jakmile zaslechli sílící hučení motoru, ustali v práci, i 
když fakt, že auto nemá zapnutá čelní světla, napovídal, že 
je  to  další  člen  Společnosti.  Díky  vynikajícímu  zraku  se 
bezduší pohybují i v nejhlubší tmě jako za bílého dne a ten, 
kdo  sedí  za  volantem  a  vyhýbá  se  kmenům  stromů,  je 
obdařený stejnou vizuální ostrostí.

Když pan X vystoupil z minivanu, O mu vyšel naproti.
„Senseji,“ pozdravil s mírnou úklonou. Ví, že ten mizera 

uctivost  ocení  a  zvednout  mu  mandle  mu  kdovíproč  už 
nepůsobí takové povyražení jako dřív.

„Zdá se, že práce vám jde od ruky, pane O.“
„Ukážu vám, na čem pracujeme.“
Museli překřikovat bušení kladiv, ale nebyl důvod dělat 

si  kvůli  hluku  vrásky.  Třicetihektarový  pozemek  v  lůně 
divočiny je vzdálený od centra Caldwellu dobrou půlhodinu 
jízdy. Západní hranici lemuje močál, sloužící jako jedno ze 
záplavových území řeky Hudsonu. Na východě a na severu 
se zvedá úbočí Velké soutěsky tvořené skalisky, která jsou 
mezi horolezci neoblíbená kvůli bezpočtu chřestýších hnízd 
a  pro  pěší  turistiku  nevhodná  a  nezajímavá.  Jediné 
nebezpečí hrozí z jihu, nicméně zdejší farmáři, zabydlení na 
řídce roztroušených, chátrajících zemědělských usedlostech, 
do odlehlých končin zabloudí jen výjimečně.

„Vypadá to dobře,“ mínil pan X. „A kde chcete zbudovat 
úložný prostor?“

„Tady.“ O stanul na úseku půdy. „Materiál  dorazí zítra 
dopoledne. Den nato bychom mohli uvítat první hosty.“

„Vedeš si dobře, chlapče.“
Zatraceně. Ten „chlapec“ se mu krutě nezamlouvá.
„Děkuju, senseji,“ řekl.
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„Doprovodíš  mě  k  autu.“  Když  se  ocitli  z  dosahu 
staveniště,  pan  X pokračoval:  „Mám na srdci  ještě  jednu 
záležitost. Jsi často v kontaktu s Betami?“

O dbal, aby neuhnul pohledem. „Téměř vůbec.“
„Nesetkal ses v poslední době s některými z nich?“
Sakra… O co mu jde tentokrát? „Ne.“
„Ani včera v noci?“
„Ne.  Jak  jsem  řekl,  s  Betami  se  skoro  nestýkám.“  O 

svraštil čelo. Věděl, že když požádá o vysvětlení, vyzní to 
jako sebeobrana, ale čert to vem. „Stalo se něco?“

„Ta skupinka, o kterou jsme předešlý večer přišli v tom 
parku, byla poměrně slibná. Velmi nerad bych se domníval, 
že jsi zlikvidoval své konkurenty.“

„Jeden z bratrů –“
„Ano. Slyšel jsem, že je napadl člen Bratrstva. Správně. 

Ovšem bratři své oběti zásadně probodnou hruď, aby měli 
jistotu, že se rozpadne. Ale tu noc zůstala těla  bezduchých 
na místě činu. Naneštěstí byla jejich zranění tak vážná, že 
nebyli  s  to  zodpovědět  otázky  záložní  eskadry,  která  je 
našla. Takže nikdo neví, co přesně se stalo.“

„Já v tom parku nebyl, a vy to víte.“
„Proč myslíš?“
„Proboha –“
„Pozor na jazyk. A ovládejte se, pane O.“ Oči pana X se 

změnily  v  úzké  štěrbinky  a  hlas  mu  ztvrdl.  „Víte,  koho 
uvědomím, když vám bude potřeba přistřihnout křídla. Teď 
se  vraťte  do  práce.  S  vámi  i  s  ostatními  členy  elitních 
jednotek se uvidím nazítří za svítání při prezentaci.“

„Myslel  jsem,  že  od  toho  máme  elektronickou  poštu,“ 
procedil O skrz zuby.

„Vy a váš tým se mi nadále budete hlásit osobně.“
Když  minivan  odjel,  pan  O  se  zahleděl  do  noci  a 

zaposlouchal se do zvuků stavebních prací. Jindy by v něm 
vzkypěl vztek. Ale teď cítí jen… únavu.
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V  poslední  době  mu  při  téhle  práci  chybí  patřičné 
nadšení. Už ani ty kecy pana X ho nedokážou rozparádit.

Vzrušení se vytratilo.

Mary se podívala na budík s digitálním displejem: 1:56. Do 
svítání je daleko a podle všeho už neusne. Pokaždé, když 
zavře  oči,  představí  si  Rhage  ověšeného  všemi  těmi 
zlověstnými zbraněmi.

Obrátila  se  na  záda.  Pomyšlení,  že  by  ho  už  nikdy 
neviděla, ji rozrušilo natolik, že odmítla své city vůči němu 
rozpitvávat.  Jednoduše se s  nimi  smířila,  těžce  je  nesla  a 
doufala v oddechový čas.

Litovala, že nemůže vrátit okamžik, kdy od ní odcházel. 
Mít  druhou  možnost,  pevně  by  ho  objala  a  svědomitě 
poučila, aby byl na sebe opatrný, ačkoli ona o válčení vůbec 
nic neví a on je, doufejme, zdatný bojovník. Hlavně aby se 
mu nic nestalo –

Náhle se dveře odemkly. A rozlétly dokořán. Ve světle z 
chodby zasvítila Rhageova plavovlasá hlava.

Mary  vyskočila  z  postele,  horem  pádem  překonala 
prostor mezi nimi a pověsila se mu kolem krku.

„Hej, co to…“ Objal ji jednou paží, zvedl ji, držel a tiskl 
k sobě,  dokud nevešel dovnitř  a nezavřel  za sebou dveře. 
Když ji pustil, sklouzla mu po těle na zem. „Jsi v pořádku?“

Jen co se dotkla nohama koberce, vzpamatovala se.
„Mary?“
„Co?  Jo…  Jsem  v  pořádku.“  Ustoupila  stranou. 

Rozhlédla se. A zrudla jako pivoňka. „Já jen… No, nejspíš 
si zase půjdu lehnout.“

„Počkej.“  Svlékl  si  plášť,  odepnul  pouzdro  a  opasek. 
„Pojď sem. Líbilo se mi, jak jsi mě přivítala.“

Rozevřel  náruč.  Mary se  do  ní  vrhla  a  sevřela  ho  tak 
prudce, že cítila, jak dýchá. Hřeje a nádherně voní čerstvým 
vzduchem a čistým svěžím potem.

226 395



„Nečekal jsem, že budeš vzhůru,“ zašeptal a přejížděl jí 
nahoru a dolů po zádech.

„Nemůžu spát.“
„Říkal  jsem ti,  že  tady jsi  v  bezpečí,  Mary.“  Dotkl  se 

prsty  jejího  zátylku  a  jemně  ho  promasíroval.  „Jsi  plná 
napětí. Určitě ti nic není?“

„Jsem v pohodě. Vážně.“
Přestal s masáží. „Odpovíš mi na to někdy pravdivě?“
„Je to pravda.“ Do jisté míry.
Posunul ruku na její záda. „Slíbíš mi něco?“
„Co?“
„Dáš mi vědět, až nebudeš v pořádku?“ Do hlasu se mu 

vloudil  škádlivý  tón.  „Vím,  že  nejsi  žádná  padavka,  ale 
rozhodně by mě to nepřekvapilo a ujišťuju tě, že mě to ani 
neurazí.“

Zasmála se. „Slibuju.“
Prstem  jí  zvedl  bradu  a  upřel  na  ni  vážný  pohled. 

„Vezmu tě za slovo.“ Pak ji políbil na tvář. „A teď sejdu 
dolů do kuchyně a poohlédnu se po něčem k jídlu. Chceš jít 
se mnou? Nikoho nepotkáme. Bratři se ještě nevrátili.“

„Jasně. Jen se převléknu.“
„Hoď si  přes  sebe  nějakou  moji  mikinu.“  Přistoupil  k 

prádelníku a vyndal z něj něco černého a měkkého velikosti 
plachty. „Líbilo by se mi, kdybys nosila moje oblečení.“

Když  jí  pomáhal  s  oblékáním,  usadil  se  mu v obličeji 
výraz ryze chlapského uspokojení. A majetnictví.

A zatraceně mu slušel.

Než dojedli a vrátili se do jeho pokoje, měl Rhage obrovské 
problémy se soustředěním. Vibrující  hučení se obnovilo v 
plné  síle  a  je  snad  ještě  horší  než  předtím.  Navíc  je 
maximálně vzrušený a tělo má tak rozpálené, až se obává, že 
mu rozhicovaná krev vyschne v žilách.

Zatímco Mary zamířila rovnou k posteli a uložila se do 
ní, zavřel se v koupelně. Stoupl si pod sprchu a přemítal, 
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jestli by před návratem do ložnice neměl své erekci malinko 
ulevit.  Penis má bolestivě ztvrdlý a napjatý k prasknutí  a 
voda, která mu stéká po těle, navozuje představu Maryiných 
něžných  rukou.  Zavřel  oči  a  vybavil  si  vjemy,  které  ho 
zaplavily  při  dráždění  nejtajnějších  zákoutí  jejího  klína 
jazykem. Nevydržel ani minutu.

Neuspokojivý orgasmus ho rozparádil ještě víc, jako by 
jeho  tělo  vědělo,  že  to  pravé  je  v  sousední  místnosti,  a 
nehodlalo se spokojit s ubohou náhražkou.

Vypnul  sprchu,  osušil  se,  přistoupil  k  šatní  skříni  a 
snažně  doufal  ve  Fritzův  smysl  pro  detail.  Chvíli  se 
přehraboval  v  oblečení,  než – díkybohu – našel  pyžamo, 
které na sobě ještě neměl. Nasoukal se do něj a pro jistotu 
přes sebe ještě přehodil župan v podobném stylu.

Znechuceně  se  ušklíbl.  Měl  pocit,  že  na  sebe  navlékl 
půlku šatníku. Ale o to přece usiloval, nebo ne?

„Není tu přetopeno?“ zeptal se, když vůlí rozsvítil svíčku 
a zhasl lampu.

„Je tady příjemně.“
Zato on si připadal jako v tropech. A teplota ještě stoupla 

v okamžiku,  kdy přistoupil  k posteli  a  posadil  se na kraj 
prázdné poloviny matrace.

„Mary, přibližně za hodinu, ve tři čtvrtě na pět uslyšíš, 
jak se stahují žaluzie. Pohybují se v kolejnicích vně oken. 
Není  to  vyloženě  hlasitý  zvuk,  ale  jen tě  varuju,  aby ses 
nepolekala.“

„Děkuju.“
Rhage se uložil na přikrývku a zkřížil nohy v kotnících. 

Všechno ho rozčilovalo: horko v ložnici, pyžamo a župan. 
Konečně ví, jak se cítí dárky zabalené v ozdobném papíru a 
převázané stuhou: jsou neklidné a všechno je svědí.

„V tomhle všem spíš běžně?“ zeptala se.
„Jasná věc.“
„Tak proč máš na tom županu visačku od výrobce?“
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„Kdybych si chtěl koupit podobný, abych věděl přesnou 
velikost.“

Otočil se na bok zády k ní. Nato sebou hodil zpátky na 
záda  a  zabodl  oči  do  stropu.  Za  okamžik  se  překulil  na 
břicho.

„Rhagi…“ Ve zšeřelém tichu zněl její hlas přenádherně. 
„Co?“

„Ty spíš nahý, viď?“
„No… obvykle jo.“
„Klidně se svlíkni. Mě to neurazí.“
„Nechci, aby tě to… znervózňovalo.“
„Mě spíš znervózňuje, jak se ustavičně převracíš a meleš. 

Připadám si jako v pračce.“
Normálně by se její poznámce zasmál, ale žhavá pumpa 

mezi jeho nohama z něj vysála veškerý smysl pro humor.
Jestli  se  domníval,  že  díky  těm  hadrům  dokáže  líp 

ovládat své vášně, pak se zatraceně mýlil.  Touží po Mary 
tolik, že fakt, jestli je nebo není oblečený, na tom nemůže 
nic změnit.

Vstal, přičemž dbal, aby byl stále zády k ní, a svlékl se. S 
jistými obtížemi a aniž jí nabídl  příležitost  zhodnotit  svůj 
stav pohotovosti, se mu podařilo vklouznout pod přikrývku. 
Bude lepší, když se o jeho monstrózní erekci nedoví.

Odvrátil se od ní a uložil se na bok.
„Smím se tě dotknout?“ zeptala se.
Jeho penis  sebou škubl,  jako by se hlásil  o  pozornost. 

„To jako kde…?“
„Toho tetování. Jenom si na něj chci sáhnout.“
Bože, jak je blízko… a její hlas – její líbezný, překrásný 

hlas – je  jednoduše  podivuhodný.  Ale  kvůli  brnění  v  těle 
měl pocit, že má v žaludku míchačku na cement.

Když neodpověděl, zašeptala: „Nevadí. Nechtěla jsem –“
„Počkej. Já jen…“ Sakra. Chlad v jejím hlase mu drásá 

srdce. „Ani trochu mi to nevadí. Sáhni si.“
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Slyšel  šustění  prostěradla.  Cítil,  jak  se  matrace  mírně 
prohnula… A pak lehký dotek Maryiných prstů na rameni. 
Skousl spodní ret a přiměl se, aby neucukl.

„Kde ti ho dělali?“ Zajímala se a objížděla obrysy jeho 
prokletí. „Je to úchvatné umělecké dílo.“

Tělo  mu  strnulo  napětím.  Přesně  věděl,  kterých  částí 
netvora  se  dotýká.  Teď  přejíždí  po  lýtku  přední  nohy. 
Poznal to proto, že mu zabrnělo na stejném místě.

Zavřel  oči,  rozpolcený  potěšením,  jež  mu  působí  její 
doteky,  a  faktem,  že  si  pohrává  s  katastrofou.  Vibrace  a 
pálení klíčící v hloubi temného nitra jeho druhého já sílily a 
vynucovaly si uvolnění.

Když  pohladila  obludě  bok,  vtáhl  vzduch  skrz  zaťaté 
zuby.

„Máš  neuvěřitelně  hladkou  pokožku,“  poznamenala  a 
přejela mu dlaní po zádech.

Zkameněl a neodvažoval se ani nadechnout. V duchu se 
modlil,  aby  mu  ta  obdivuhodná  sebekontrola  ještě  chvíli 
vydržela.

„A… tak vůbec.“ Stáhla ruku. „Je to krásný obrázek.“
Ocitl se nad ní dřív, než si vůbec uvědomil, že se pohnul. 

A rozhodně se nechoval ohleduplně. Vrazil stehno mezi její 
nohy, podržel jí paže nad hlavou a přisál se ústy na její rty.  
Když se k němu přitiskla, hmátl po její noční košili a prudce 
ji vyhrnul. Je rozhodnutý se s ní pomilovat, tady a teď, a nic 
mu v tom nemůže zabránit.

Ví, že to bude dokonalé.
Podvolila  se  mu,  roztáhla  stehna  a  s  naléhavou 

nedočkavostí  chraplavě  vyslovila  jeho jméno.  Zvuk jejího 
hlasu  v  něm odstartoval  zběsilé  chvění,  které  ho  zbavilo 
smyslů a vysílalo do paží a do nohou mocné pulzující vlny. 
Nemyslel na nic jiného než na to, že Mary bude konečně 
jeho,  a  ta  představa  v  něm  potlačila  veškeré  obranné 
instinkty. Zbyly jen chtíč, čiré třeštění…

230 395



Ocitl  se  na  pokraji  pustošící  imploze,  která  je 
navštívenkou jeho prokletí.

Hrůza mu dodala sílu potřebnou k tomu, aby se od Mary 
odtrhl a dovrávoral na druhou stranu místnosti. Do něčeho 
vrazil. Do stěny.

„Rhagi!“
Svezl  se  na  podlahu a třesoucíma se rukama si  zakryl 

obličej, protože věděl, že mu zbělely oči. Třásl se tak silně, 
že ze sebe vyrážel  slova v křečích.  „Neovládám se… To 
je… Do prdele… Nesmím se k tobě… přiblížit.“

„Ale proč? Já nechci, abys –“
Skočil jí do řeči. „Nemáš ponětí, jak moc po tobě toužím, 

Mary.  Prahnu  po  tobě,  ale  nemůžu  tě  mít…  Prostě  to 
nejde…“

„Rhagi!“ okřikla ho ve snaze přimět ho, aby vnímal, co 
mu říká. „Proč ne?“

„Nechtěj mě. Věř mi, takhle mě určitě nechceš…“
„Vím, co chci a co ne…“
Nehodlá  jí  prozradit,  že  je  prokletý,  že  v  něm  dřímá 

netvor. Že chybělo málo, aby se osvobodil a… Raději se jí 
zhnusí,  než  aby  ji  vyděsil.  „Tenhle  týden  jsem měl  osm 
různých žen.“

Zavládlo nekonečné ticho. „Bože… Panebože…“
„Nechci  ti  lhát.  Za  žádných  okolností.  Budu  k  tobě 

naprosto  upřímný.  Každý  den  jsem  měl  jinou.  Měl  jsem 
spoustu  žen,  ale  na  žádné  mi  ani  trochu  nezáleželo.  A 
nechci, aby sis někdy myslela, že tě zneužívám stejně jako 
je.“

Jakmile  byl  přesvědčený,  že  má  zase  černé  zorničky, 
podíval se na ni.

„Používáš  aspoň  nějakou  ochranu?“  zahučela  dutým 
hlasem.

„Když si o to některá řekne, tak ano.“
Rozšířila oči. „A když si neřekne?“
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„Nemůžu od nich chytit  ani  obyčejnou rýmu,  natož se 
nakazit  virem HIV,  žloutenkou  nebo jakoukoli  přenosnou 
pohlavní nemocí. A žádnou z těch chorob netrpím. Lidský 
viry nás nemůžou ohrozit.“

Vytáhla si přikrývku k bradě. „A jak víš, že neotěhotní? 
Nebo se lidi a upíři normálně…“ Slova jí zmrzla na rtech.

„To se stává jen výjimečně. Kromě toho poznám, jestli 
má  žena  ovulaci  nebo  ne.  Cítím  to.  Když  je  v  období 
plodnosti,  nepřipadá  sex  v  úvahu,  a  to  ani  s  kondomem. 
Moje děti, pokud nějaké budu mít, se narodí v mém světě, v 
bezpečí. A jejich matku budu milovat.“

Mary uhnula očima, v nichž se náhle objevil nepřítomný 
výraz. Sledoval její pohled, aby zjistil, na co se dívá. Upírala 
zrak na obraz Madony s dítětem nad komodou.

„Jsem ráda,  žes  mi  to  řekl,“  prohlásila  konečně.  „Ale 
proč musíš provozovat sex s cizími ženami? Proč nemůžeš 
být s někým… Nemusíš mi na to odpovědět. Nic mi do toho 
není.“

„Nejradši bych byl s tebou, Mary. Na mou duši. Fakt, že 
to nejde, mě deptá. Je to k nesnesení.“ Prudce vydechl. „Ale 
pověz mi upřímně. Chceš mě i potom, co jsem ti právě řekl? 
Ale i kdybys mě chtěla, má to ještě jeden háček. Už jsem ti 
vysvětlil,  že  když  se poddám svým emocím,  hrozí,  že  se 
přestanu ovládat. A to mě děsí. Máš na mě úplně jiný účinek 
než ostatní ženy.“

Znovu se rozhostilo mlčení.
Mary ho po chvíli přerušila. „Ujisti mě ještě jednou, že se 

cítíš příšerně, když mě nemůžeš mít.“ Znělo to napůl jízlivě, 
napůl škádlivě.

„Jsou to učiněný muka. Všechno mě bolí. Jsem roztržitej 
a podrážděnej.“

„To je dobře.“ Krátce, nevesele se zasmála. „Jsem to ale 
mrcha, co?“

„Hloupost.“

232 395



Místnost ztichla. Nakonec se uložil na zemi, schoulil se 
do klubíčka a  podepřel  si  hlavu paží.  Vzdychla.  „Nechci, 
abys spal na podlaze.“

„Je to tak lepší.“
„Prokristapána, Rhagi. Lehni si do postele.“
Ztišil  hlas.  „Jakmile  budu v posteli,  tomu kouzelnýmu 

místečku mezi tvýma nohama prostě neodolám. A tentokrát 
se  ho  nezmocním  jen  jazykem  nebo  rukama.  Budu 
pokračovat tam, kde jsme před chvílí skončili. Zatoužím být 
v tobě, zoufale, neovladatelně… Hluboko v tobě…“

Když zachytil opojnou vůni jejího vzrušení, vzduch mezi 
nimi  zajiskřil  sexem.  A  jeho  tělem  znovu  projel  náboj 
vysokého napětí.

„Mary, musím odejít. Vrátím se, až budeš spát.“
Byl  pryč  dřív,  než  stačila  něco  říct.  Když  se  za  ním 

zavřely dveře, ztěžka se opřel zády o stěnu na chodbě. Bylo 
to  o  něco  lepší.  Sem  vůně  jejího  pohlaví  neproniká  tak 
zřetelně…

Zaslechl smích. Otočil se a uviděl Phuryho, jak líně kráčí 
chodbou.

„Vypadáš uštvaně, Hollywoode. A cože jsi nahej?“
Rhage  si  zakryl  klín  rukama.  „Nechápu,  jak  to  můžeš 

vydržet.“
Bratr se zastavil a zakroužil hrnkem s horkou jablečnou 

šťávou, který si nesl do pokoje. „To jako co?“
„Celibát.“
„Neříkej mi, že tě ta tvoje ženská nechce.“
„O to nejde.“
„Tak proč se potloukáš po domě v rouše Adamově?“
„Hm… Nechci riskovat, že jí ublížím.“
Phury se zatvářil udiveně. „Máš sice pořádnou výbavu, 

ale ještě se nestalo, že bys nějaký ženský ublížil. Aspoň o 
tom nevím.“

„To  ne.  Ale… Šíleně  po  ní  toužím.  Jsem dočista  bez 
sebe. A víš, co to znamená.“
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Phury zúžil žluté oči. „Mluvíš o tý svý potvoře?“ Rhage 
odvrátil pohled. „Jo.“

„Tak  to  je  zlý,  kamaráde,“  prohlásil  bratr  účastně. 
„Zatracená šlamastyka. Měl by ses držet na uzdě, jinak bys 
tý holce skutečně mohl  ošklivě ublížit.  Porvi se s někým, 
najdi si jiný ženský, když to bude nutný, ale hlavně se snaž 
ovládat. Kdybys zatoužil po uvolnění, stačí říct. Mám tabák 
s mírně psychedelickými účinky.“

Rhage se zhluboka nadechl. „Kuřivo mi nepomůže. Ale 
mohl bys mi půjčit běžecký boty a něco na sebe. Pokusím se 
to vyběhat.“

Phury ho poplácal po zádech. „Pojď se mnou. Kdysi jsem 
si omylem pořídil o dvě čísla větší adidasky. Doufejme, že ti 
budou.“
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Kapitola dvacátá pátá

ustými korunami  stromů probleskovalo na staveniště 
odpolední  slunce.  Pan  O  zacouval  malotraktorem  a 

elegantním obloukem se vyhnul hromadě zeminy.
H

„Můžeme  začít  s  rourami?“  křikl  pan  U.  „Jo.  Nejdřív 
vyzkoušejte jednu. Uvidíme, jak bude sedět.“

Bezduší  zapustili  do  jámy  na  stojato  dvoumetrovou 
kanalizační  vlnitou  trubku  z  kombinovaného  kovu  o 
průměru jednoho metru. Dokonale zapadla na místo.

„Spusťte další dvě,“ zavelel pan O.
O dvacet minut později se ocitly v zemi tři roury usazené 

v řadě za sebou. Pan O k nim přihrnul radlicí malotraktoru 
zeminu, zatímco jeho kumpáni je přidržovali.

„Vypadá  to  dobře,“  pochvaloval  si  U  a  obešel  hotový 
výtvor.  „Po  čertech  dobře.  Ale  jak  dostaneme  civilisty 
dovnitř a ven?“

„Pomocí  popruhů.“  Pan  O  vypnul  motor  pracovního 
stroje, přistoupil k jedné trubce a nakoukl dovnitř. „Dají se 
koupit  v  prodejně  s  potřebami  pro  horolezce.  Jsme  dost 
silní,  takže  si  dokážeme  poradit  i  s  bezvládným  tělem. 
Zajatci budou navíc omámení, v bolestech nebo vyčerpaní, a 
nebudou klást skoro žádný odpor.“

„To  byl  geniální  nápad,“  prohlásil  U  uznale.  „A  čím 
trubky zakryjeme?“

„Víky z kovového pletiva se zátěží uprostřed.“ O vzhlédl 
k modré obloze. „Kdy myslíš, že dáte do kupy střechu?“

„Teď zvedneme poslední, čtvrtou stěnu. Pak zbývá už jen 
vztyčit trámy a vsadit světlíky. Položit krytinu by neměl být 
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problém  a  tři  zdi  už  máme  obité  překládanými  prkny. 
Převezu sem nářadí i pracovní stůl a zítra v noci to můžeme 
rozjet v plné parádě.“

„Budou do té doby instalované okenice?“
„Spolehni  se.  Budou zatažitelný,  takže  je  můžeš  podle 

libosti otvírat a zavírat.“
To se  bude hodit.  Sluneční  světlo  je  nejlepší  úklidový 

prostředek, jaký si bezduchý může přát. Stačí pár paprsků, a 
po upírovi nezbyde ani stín.

O kývl hlavou k náklaďáku. „Odvezu malotraktor zpátky 
do půjčovny. Nemám ti něco obstarat v centru?“

„Ne. Nic nepotřebuju.“
Pan O ujížděl s malotraktorem na korbě po hlavní silnici 

na  Caldwell.  Teoreticky  by  měl  mít  dobrou  náladu. 
Donucovací zařízení stojí, obě eskadry ho bez reptání přijaly 
za svého velitele.  Pan X dal  dohromady Bety.  Ale místo 
uspokojení  cítí  jen prázdnotu.  Jako by byl  mrtvý.  Což je 
vzhledem  k  tomu,  že  není  naživu  už  tři  roky,  svým 
způsobem výsměch.

Ten pocit už kdysi zažil.
Tenkrát, v Sioux City, než se stal  bezduchým, svůj život 

nenáviděl.  Střední  školou  prolezl  s  odřenýma  ušima,  a 
protože  rodiče  neměli  peníze,  nepřipadala  v  úvahu  ani 
místní  dvouletá  nástavba.  Výběr  povolání  měl  omezený. 
Nejdřív pracoval jako vyhazovač v nočním klubu, kde mohl 
uplatnit svou sílu a sklon k násilí. Velkou zábavu si při tom 
neužil: opilci se nebránili a bít lidi v bezvědomí je zhruba 
stejně smysluplné jako zmlátit krávu.

Jediným pozitivem bylo seznámení s Jennifer. Zachránila 
ho před mrtvou všednodenností  a on ji  za to miloval.  Na 
pozadí nudných kulis života mu obstarala drama, vzrušení a 
nepředvídatelnost.  Když  ho  posedl  pravidelný  záchvat 
zuřivosti, každou ránu mu vrátila, přestože byla menší než 
on a krvácela snadněji. Nikdy nepřišel na to, jestli se po něm 
ohání  pěstmi  proto,  že  je  tak  hloupá  a  nechápe,  že  on 
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pokaždé  zvítězí,  nebo  že  byla  zvyklá  na  výprasky  od 
vlastního  táty.  Ať  to  bylo  jakkoli,  z  hlouposti  nebo  ze 
zvyku, chvíli držel a přijímal rány a pak jí nandal, co se do 
ní vešlo. Jen co si vybil vztek, patřila následná péče o ni k 
nejněžnějším okamžikům jeho mizerného bytí.

Ale  jak  už  to  bývá,  všechno  hezké  jednou  skončí. 
Jennifer mu dodnes moc chybí. Jeho milovaná Jennifer byla 
jediný člověk, který chápal, že mu v srdci sídlí bok po boku 
láska a nenávist, jediný člověk, který se dokázal vyrovnat s 
obojím naráz. Při vzpomínce na její dlouhé tmavé vlasy a 
štíhlé tělo se mu po ní zastesklo tak silně, že ji bezmála cítil 
vedle sebe.

Jen  co  vjel  na  předměstí,  vzpomněl  si  na  prostitutku, 
kterou si opatřil onehdy dopoledne. Nakonec mu přece jen 
poskytla,  co  potřeboval,  i  když  za  to  musela  zaplatit 
životem. Jak teď projížděl ulicemi, rozhlížel se po chodníku 
a sháněl další vhodný objekt, který by ulevil jeho choutkám. 
Naneštěstí  se  tomuhle  řemeslu  věnuje  mnohem  míň 
brunetek než plavovlásek.  Možná by mohl koupit  tmavou 
paruku a přinutit kurvy, aby si ji nasadily.

Následně  se  mu  vybavili  lidé,  které  povraždil.  Poprvé 
zabil  v  sebeobraně.  Podruhé  to  byl  omyl.  Třetí  oběť 
zmasakroval  chladnokrevně.  A  tak  než  se  v  rámci  útěku 
před zákonem odstěhoval  na východní  pobřeží,  nevěděl  o 
smrti téměř nic.

To bylo krátce po smrti Jennifer, kdy ho stravovala bolest 
a žal a obojí musel nějakým způsobem ventilovat, jinak by 
zešílel. Fakt, že natrefil na Společnost, považoval za zázrak. 
Zachránila  ho  před  trýznivým vykořeněním,  poskytla  mu 
smysl a cíl a uvolnění od agónie.

Avšak teď se veškeré výhody jaksi vytratily a on se cítí 
vymačkaný jako citron. Stejně jako před pěti lety v Sioux 
City bezprostředně předtím, než potkal Jennifer.

Přesněji  skoro  stejně,  poopravil  se  v  duchu  a  vjel  na 
parkoviště u půjčovny stavebních strojů.
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Tenkrát ještě žil.

„Už jsi vylezla z vany?“
Mary se zasmála,  přiložila  si  mobil  k druhému uchu a 

zabořila se do podušek. Bylo krátce po čtvrté hodině ráno.
„Ano, Rhagi.“
Nevzpomíná  si,  kdy  naposledy  prožila  tak  pohádkový 

den. Celý ho prolenošila. Nechala si nosit jídlo a časopisy. 
Ležela ve vířivce.

Připadala  si  jako  v  lázních.  V  lázních,  kde  ustavičně 
vyzvání telefon. Dávno přestala počítat, kolikrát už jí Rhage 
volal.

„Donesl ti Fritz všechno, o co jsem ho požádal?“
„Kde sehnal v říjnu jahody?“
„Zkrátka víme, kde je hledat.“
„A ty květiny jsou překrásné.“ Zadívala se na kytici růží, 

náprstníků, vlčího bobu a tulipánů. Jaro a léto v křišťálové 
váze. „Děkuju.“

„Jsem rád,  že  se  ti  líbí.  Mrzí  mě,  že  jsem je  nemohl 
vybrat  osobně.  Dal  bych  si  záležet  a  natrhal  ti  jen  ty 
nejhezčí.  Chtěl  jsem,  aby  ten  puget  voněl  a  zářil  všemi 
barvami.“

„Úkol splněn.“
V pozadí uslyšela hlaholení. Rhageův hlas znezřetelněl. 

„Hej,  poldo,  můžu  na  moment  využít  tvoji  ložnici? 
Potřebuju kapku soukromí.“

Odpovědi  nerozuměla.  Pak  bouchly  dveře.  „Ahoj,“ 
oslovil ji Rhage zastřeným, ospalým tónem. „Jsi v posteli?“

Zavrtěla sebou. „Ano.“
„Chybíš mi.“
Otevřela ústa, ale nic z nich nevyšlo.
„Jsi  tam,  Mary?“  Když  vzdychla,  pokračoval.  „To 

neznělo moc spokojeně. Taky se ti stýská?“
Tenhle týden jsem měl osm různých žen.
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Panebože.  Nesmí se do něj zamilovat. Něco takového si 
prostě nemůže dovolit.

„Mary?“
„Takový věci už mi neříkej.“
„Ale já to tak cítím.“
Neodpověděla. Co mu na to má říct? Že cítí to samé. Že 

se  jí  po  něm  stýská,  i  když  s  ním  telefonuje  hodinu  co 
hodinu?  Je  to  pravda,  ale  radost  z  toho  nemá.  Rhage  je 
nádherný chlap,  a pokud jde o množství milenek, strčí do 
kapsy i  Casanovu.  I  kdyby  byla  úplně  zdravá,  byl  by  to 
jasný  recept  na  katastrofu.  A  připočítá-li  k  tomu  svůj 
momentální zdravotní stav…

Jestli  si  k němu vytvoří  citové pouto,  ublíží  především 
sama sobě.

Když už mlčení dosáhlo neúnosné délky, zaklel. „Dneska 
nás čeká spousta práce. Netuším, kdy se vrátím, ale ty víš, 
kde mě zastihneš, kdybys cokoli potřebovala.“

Vzápětí se spojení přerušilo. Mary se cítila prachmizerně. 
Zatraceně dobře ví, že všechny ty rady ohledně zdrženlivosti 
ve vztazích jsou jednoduše k ničemu.
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Kapitola dvacátá šestá

hage dupl těžkou botou do země a rozhlédl se po lese. 
Všude  zatracený  ticho.  Široko  daleko  ani  stopa  po 

bezduchých.  Přesněji  to  vypadá,  jako  by  do  zdejších 
odlehlých končin už pěknou řádku let nevkročila živá noha.

R
„Co  tady,  sakra,  pohledáváme?“  ucedil  zlostně,  ačkoli 

odpověď znal.
Předešlou  noc  narazil  Tohr  na  bezduchého  nedaleko 

odtud, na silnici číslo 22. Zabiják jel na terénní motorce a 
při  krkolomné  jízdě  vytrousil  list  papíru  se  seznamem 
velkých parcel na prodej v okolí Caldwellu.

V  průběhu  dne  Butch  a  Vishous  zahájili  pátrání  po 
veškerých  pozemcích  prodaných  za  uplynulých  dvanáct 
měsíců  jak  ve  městě,  tak  v  sousedních  okresech.  Vyšlo 
najevo,  že  se  prodalo  kolem  padesáti  výměr  vesměs 
zemědělské  půdy.  Rhage  a  V  zatím  obhlédli  pět  z  nich; 
Phury a Zsadist dostali stejný úkol. Butch zůstal v Doupěti, 
shromažďoval průběžná hlášení, kreslil mapu a ze získaných 
údajů se snažil vyvodit nějaké souvislosti. Než prohlédnou 
všechny pozemky, potrvá to několik nocí, protože současně 
musí někdo hlídkovat v terénu a sledovat Maryin dům.

Rhage  kroužil  lesem  a  modlil  se,  aby  se  některý  stín 
změnil v bezduchého. Začínal nenávidět větve stromů, které 
se  pohnuly  při  sebemírnějším  závanu  větru.  „Kde  ty 
hajzlové vězí?“

„Klid, Hollywoode.“ Vishous si pohladil  kozí bradku a 
zatahal  za  kšilt  baseballové  čapky.  „Dneska  jsi  nějakej 
natěšenej.“
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Natěšenej  není správný výraz. Spíš hrozí,  že vyskočí z 
kůže. Myslel, že když přes den nebude mít Mary na očích, 
uleví se mu a spoléhal na to, že se v noci vybouří v bitkách. 
Kromě toho počítal  s tím, že se na něm podepíše i únava 
způsobená nedostatkem spánku.

Žádný z předpokladů bohužel nevyšel. Po Mary touží s 
prohlubujícím  se  zoufalstvím,  které  s  její  blízkostí  či 
odloučením  nijak  nesouvisí.  Po  bezduchých  jako  by  se 
slehla  zem.  A  fakt,  že  už  téměř  osmačtyřicet  hodin 
nezamhouřil oči, v něm jen přiživoval agresivitu.

Ke všemu jsou už tři hodiny ráno a to znamená, že vidina 
bitvy, která by mu ulevila, je čím dál nepravděpodobnější.

„Rhagi.“ V  mu  mávl  před  očima  rukou  v  rukavici. 
„Vnímáš mě vůbec?“

„Promiň.  Cos  říkal?“  Promnul  si  oči.  Pak  obličej. 
Promasíroval  nadloktí.  Kůže  ho  svědila  tak  nesnesitelně, 
jako by měl na sobě svetr z čisté vlny.

„Ty jsi fakt úplně mimo.“
„Ne, jsem v pohodě –“
„Tak proč tak pumpuješ prackama?“
Rhage spustil ruce k tělu. A začal si masírovat stehna.
„Musíme  tě  dopravit  k  Jednookýmu,“  řekl  V  mírně. 

„Nezvládáš to. Potřebuješ sex.“
„Žvásty.“
„Phury mi prozradil, jak tě našel na chodbě.“
„Jste jako pavlačový drbny. Na mou duši.“
„Když se nemůžeš vyspat s tou svojí a ani nemáš šanci 

zmasakrovat bezduchý, co ti zbývá?“
„Takhle  to  řešit  nechci.“  Otáčel  hlavou  do  stran,  aby 

uvolnil ztuhlý krk a ramena. „Nechci jiný ženský. Změnil 
jsem se. Kdybych mohl –“

„Víš, co se říká? Kdyby byly v prdeli ryby… Zkrátka a 
dobře  jsi  na  tom zatraceně  zle  a  víš,  že  se  z  toho musíš 
dostat. Jasný?“
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Když  Mary  zaslechla,  jak  se  otevřely  dveře,  probrala  se, 
otupělá  a  dezorientovaná.  Nejspíš  další  horečka  a  noční 
pocení.

„Rhagi?“ zamumlala.
„Jo. Jsem to já.“
Proboha, co to má s hlasem,  pomyslela si. Jako by mu 

někdo umřel… A dveře do ložnice nechal otevřené. Nejspíš 
se  dlouho  nezdrží.  Možná  se  na  ni  po  tom  posledním 
telefonickém rozhovoru ještě zlobí.

Z průchozí  skříně k ní  dolehly údery kovu o kov, pak 
měkké pleskání látky, jako by si oblékal čistou košili. Když 
vyšel,  zamířil  rovnou  na  chodbu,  dlouhý  plášť  vzdutý  a 
rozevlátý.  Pomyšlení,  že  odejde,  aniž  jí  cokoli  řekne,  jí 
otřáslo.

Uchopil dveřní knoflík a zarazil se. Světlo z chodby mu 
dopadlo na blonďaté vlasy a široká ramena. Profil obličeje 
se ztrácel ve tmě.

Mary se posadila na posteli. „Kam jdeš?“ zeptala se.
Nastalo dlouhé ticho. „Pryč.“
Proč to zní tak omluvně? Ona přece nepotřebuje chůvu. 

Jestli má něco domluveného…
Jasně… Ženské. Jde za ženskýma.
Hruď se jí změnila v ledovou vlhkou propast. A bylo to 

ještě horší, když pohlédla na svazek květin, které jí poslal. 
Při představě, že se dotýká jiné ženy – a nepochybovala o 
tom, že to udělá –, se jí zvedl žaludek.

„Mary… Mrzí mě to.“
Odkašlala si. „Není proč. Mezi námi dvěma nic není, a 

proto nečekám, že kvůli mně změníš svoje zvyky.“
„To není zvyk.“
„Hm… Promiň. Závislost.“
Další dlouhá odmlka. „Mary, kdybych mohl –“
„Co kdybys mohl?“ Mávla rukou. „Ne. Nic mi neříkej.“
„Mary –“
„Mlč, Rhagi. Nic mi do toho není. Už běž, proboha…“
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„Nechám zapnutej mobil, kdybys –“
„Jo. Určitě ti zavolám.“
Podíval se na ni. Pak sklopil hlavu a vyšel ze dveří.
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Kapitola dvacátá sedmá

ohn  Matthew  se  vracel  z  noční  směny  v  bufetu  po 
pravidelné  trase  policejního  hlídkového  vozu.  Mrkl  na 

hodinky. Bylo půl čtvrté ráno. Děsí se hodin, které zbývají 
do svítání. Pokud zůstane trčet v bytě, bude se cítit jako v 
kleci,  ale  na  to,  aby se toulal  ulicemi,  je  příliš  pozdě.  A 
přesto… Je tak neklidný, že cítí na jazyku příchuť nervozity. 
A skutečnost, že si nemá s kým popovídat, je k nesnesení.

J

Potřebuje  radu.  Od Tohrmentovy návštěvy má v hlavě 
zmatek a zvažuje, jestli udělal dobře nebo ne. Ujišťoval se, 
že jednal správně, nicméně ho nahlodávaly pochybnosti.

Nadto ho mrzí, že nemůže najít Mary. Předešlý večer se 
za ní vydal na kole, ale její dům byl zamčený a potemnělý. 
A v krizovém centru se neukázala. Jako by se vypařila. A 
starost o ni je důvod navíc, proč nemá nikde stání.

Jak  se  blížil  k  domu,  všiml  si,  že  před  ním  parkuje 
nákladní  auto.  Korba  byla  plná  beden,  jako by se  někdo 
stěhoval.

Ovšem stěhovat  se v noci  je hodně divné,  napadlo ho. 
Prohlédl si náklad pozorněji.

Když  zjistil,  že  bedny  nikdo  nehlídá,  zadoufal,  že  se 
jejich majitel co nevidět vrátí. Jinak mu je rozkradou noční 
pobertové a tuláci.

Vešel  do  budovy  a  vyběhl  po  schodech,  vyhýbal  se 
cigaretovým  nedopalkům,  prázdným  plechovkám  a 
zmuchlaným  sáčkům  od  bramborových  chipsů.  Když  se 
ocitl na druhém podlaží, zamžoural do tmy.  Na chodbě je 
něco rozlitého. Je to tmavě červené…
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Krev.
Zacouval  zpátky ke schodům, oči upřené na dveře své 

garsoniéry.  Uprostřed  panelu  spatřil  rozstříknutou  skvrnu, 
jako by tam někdo udeřil hlavou… A vtom zahlédl rozbitou 
tmavě zelenou láhev. Vždyť je to červené víno. Jenom víno. 
Opilecký  pár,  který  bydlí  v  sousedním  bytě,  se  zřejmě 
porval už na chodbě.

S úlevou svěsil ramena.
„Dovolíš?“ uslyšel za zády.
Ustoupil a vzhlédl.
A zkameněl.
Vysoký muž, který se nad ním tyčil, měl na sobě černé 

pracovní kalhoty a koženou bundu; pleť i vlasy úplně bílé a 
ve světlých očích zvláštní lesk.

Zabiják. Nemrtvý.
Nepřítel.
Je to jeho nepřítel.
„Nedá se říct,  že by tady bylo dvakrát čisto,“ prohlásil 

chlapík, než upřel pohled na Johna. „Stalo se něco?“
John chvatně  zavrtěl  hlavou a sklopil  zrak.  Nejdřív  se 

chtěl vrhnout ke svému bytu, ale nepřál si, aby ten člověk 
věděl, kde bydlí.

Muž se dunivě zasmál. „Jsi nějakej bledej, synku.“
John se otočil na podpatku, seběhl ze schodů a vyrazil na 

ulici.  Pádil  až na roh,  dal  se  doleva  a  utíkal,  co  mu síly 
stačily.  Běžel a běžel,  až nemohl udělat  ani krok, protože 
byl u konce s dechem. Vmáčkl se do škvíry mezi cihlovou 
budovou  a  kontejnerem  na  odpadky  a  namáhavě 
oddychoval.

Ve svých snech bojuje s bledými muži. S bledými muži v 
černém a s očima bez duše.

Se svými nepřáteli.
Chvěl se tak silně, že ani nedokázal strčit ruku do kapsy. 

Vylovil  z  ní  čtvrtdolar  a  křečovitě  ho  sevřel,  až  se  mu 
zarýval  do  dlaně.  Jakmile  popadl  dech,  vykoukl  za 
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kontejnerem a rozhlédl se uličkou. Nikde nikdo. Není slyšet 
ani dusot těžkých bot na asfaltu.

Nepřítel ho nepoznal.
Opustil  úkryt  a  rychle  zamířil  na  konec  průchodu. 

Otlučená telefonní budka je počmáraná graffiti, ale přístroj 
funguje,  protože  odtud  nesčetněkrát  volal  Mary.  Vložil 
minci do otvoru a vyťukal číslo, které mu napsal Tohrment.

Po prvním zazvonění se ozval mechanický hlas a odříkal 
zvolené číslice.

John počkal na zvukový signál a pak zahvízdal.
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Kapitola dvacátá osmá

hvilku před svítáním zaslechla Mary z chodby mužské 
hlasy.  Když  se  otevřely  dveře,  poskočilo  jí  srdce. 

Rhage stanul na prahu zády do místnosti.
C

„Ta bitka před barem byla parádní. Všechna čest. Řezal 
jsi ty chrapouny hlava nehlava.“

„Jo, jasně,“ zamumlal Rhage.
„Jsi neskutečnej, Hollywoode, a nejenom při boji tělo na 

tělo. Ta ženská, cos –“
„Tak zatím, Phury.“
Dveře  se  zavřely  a  rozsvítilo  se  v  průchozí  skříni. 

Cvakání  a  kovové  zvuky  prozradily,  že  Rhage  odkládá 
zbraně. Za okamžik vešel do ložnice a hluboce se nadechl.

Když  stanul  v  nohou postele,  Mary předstírala,  že  spí. 
Pak  odešel  do  koupelny.  Sotva  uslyšela  šumění  sprchy, 
představila si, co všechno ze sebe smývá. Sex. Rvačku.

Především sex.
Zakryla  si obličej rukama.  Dnes půjde domů.  Zabalí  si 

věci a jednoduše odejde. Nemůže ji nutit, aby tady zůstala. 
Nenese za ni odpovědnost jen proto, že jí to slíbil.

Sprcha se vypnula.
Ticho jako by odčerpalo z ložnice všechen vzduch. Jak se 

Mary všemožně snažila ovládnout, došel jí dech. Dusila se a 
zalykala…  Odhodila  přikrývku  a  vrhla  se  ke  dveřím. 
Pověsila se rukama na dveřní kouli a zápasila se zástrčkou. 
Tahala a škubala za ni tak silně, až jí vlasy poletovaly kolem 
hlavy.

„Mary,“ oslovil ji Rhage. Stál přímo za ní.
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Trhla sebou a znovu zalomcovala dveřmi.
„Pusť  mě.  Musím pryč…  Nezůstanu  tady  s  tebou  ani 

vteřinu. Nemůžu tě ani vidět!“ Cítila, jak jí položil ruce na 
ramena. „Nesahej na mě!“

Slepě se rozběhla po pokoji. Když narazila do protějšího 
kouta,  uvědomila  si,  že  nemá  kam  utéct  a  že  se  odtud 
nedostane. Rhage stojí přede dveřmi a podle všeho ovládá 
vůlí všechny zámky a západky.

Je v pasti. Zkřížila paže na prsou a opřela se o stěnu, aby 
se  nesvezla  na  podlahu.  Nevěděla,  co  udělá,  jestli  se  jí 
pokusí znovu dotknout.

Ale on se o to nepokusil.
Posadil se na postel. Měl ještě vlhké vlasy a kolem pasu 

ručník.  Přejel  si  dlaní  přes  obličej  a  přes  čelist.  Vypadá 
úděsně,  pomyslela  si.  Nicméně  jeho  tělo  je  zdaleka  to 
nejúchvatnější, co v životě viděla. Představila si ruce jiných 
žen,  jak  ho  drží  za  mohutná  ramena,  stejně  jako  to  už 
několikrát udělala ona. Viděla ho, jak uspokojuje jiné ženy 
tak, jako obšťastňoval ji.

„Tak… kolik?“ udeřila na něj. Slova se jí drala z úst v 
chraplavých,  nucených  výkřicích.  „A  pověz,  jak  sis  to 
užíval.  Jestli  se  to  líbilo  jim, se  ptát  nemusím.  Vím,  co 
dokážeš.“

„Mary…,“ zašeptal. „Kdybys mě nechala, objal bych tě. 
Dal bych cokoli za to, abych tě mohl držet v náruči.“

„Ke mně  už se nepřiblížíš.  Tak kolik  jich  bylo?  Dvě? 
Čtyři? Šest naráz?“

„Opravdu  stojíš  o  podrobnosti?“  Jeho  hlas  zněl  tiše, 
nejistě, jako by mu měl každou chvíli selhat. Vtom mu hlava 
klesla  na  prsa  a  ochable  zůstala  viset  na  krku.  Najednou 
budil  zdání  naprosto  zdrceného  člověka.  „Už  nemůžu… 
takhle už dál nemůžu. Musím najít jinej způsob.“

„Jinej způsob čeho?“ vybuchla. „Se mnou rozhodně spát 
nebudeš, tak co kdybys třeba pouvažoval o svý ruce?“
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Nabral vzduch do plic. „To tetování co mám na zádech… 
je mojí součástí.“

„No a?“ odsekla. „Dneska odcházím.“
Otočil k ní hlavu. „Na to zapomeň.“
„Ty mi nemáš co rozkazovat.“
„Zůstaneš v tomhle pokoji. Nemusíš mě vůbec vidět. Ale 

nikam nepůjdeš.“
„A jak mi v tom chceš zabránit? Budeš mě tu držet pod 

zámkem?“
„Jestli budu muset, tak ano.“
Přikrčila se. „To nemyslíš vážně.“
„Kdy máš jít k doktorovi?“
„Do toho ti nic není.“
„Kdy?“
Nezředěný hněv v jeho hlase jí trochu ochladil rozpálené 

čelo. „Hm… ve středu.“
„Postarám se o to, abys tam byla včas.“
Zadívala se na něj. „Proč to všechno děláš?“
Zvolna pokrčil rameny. „Protože tě miluju.“
„Cože?“
„Miluju tě.“
Maryino sebeovládání smetl  tak mocný výbuch vzteku, 

že  ji  zbavil  řeči.  On ji  miluje? Vždyť  ji  vůbec  nezná!  A 
chodí za jinými… Představa, že se miluje s jinou ženou, ji 
rozpálila doběla.

Rhage se najednou vymrštil  z postele  a stanul před ní, 
jako by její emoce vycítil a dodaly mu energii.

„Vím, že máš vztek a strach. A cítíš se ublížená. Vybij se 
na  mně,  Mary.“  Popadl  ji  kolem  pasu,  aby  před  ním 
neutekla,  ale  když  se  ho  pokusila  odstrčit,  nebránil  jí. 
„Přenes na mě svou bolest. Chci ji cítit na vlastní kůži. Udeř 
mě, jestli ti to uleví.“

Nehodlala  si  namlouvat,  že  je  v  pokušení  vzít  ho  za 
slovo. Fyzický útok jí připadá jako nejlepší uvolnění síly, 
která jí proudí tělem.
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Ale přece není primitivní husa. „Ne. A teď mě pusť!“
Chňapl  jí  po zápěstí.  Snažila  se ze sevření  vykroutit  a 

vložila do toho sílu celého těla. Cukala a kroutila paží tak 
vehementně,  až  hrozilo,  že  si  vykloubí  rameno.  Rhage  ji 
však snadno přemohl a otočil a zvedl jí ruku tak, že se její 
strnulé zahnuté prsty ocitly v úrovni jeho obličeje.

„Vylij  si  vztek  na  mně,  Mary.  Jen  do  toho!“ 
Bleskurychlým pohybem si hrábl jejími nehty přes hruď a 
pak pevně uchopil její obličej do dlaní.

„Chci pro tebe krvácet…“ Otřel rty o její ústa. „Uvolni 
vztek…“

Zatmělo se jí před očima a… kousla ho do spodního rtu. 
Cítila, jak se jí zuby zabořily do masa… Na jazyku ucítila 
jeho krev. Chutná… sladce…

Rhage souhlasně vyhekl a přitiskl se celým tělem k ní. 
Projel jí mocný záchvěv, jako by spořádala spoustu hořké 
čokolády.

Vykřikla.
Zděšená tím, co provedla, a v obavách z toho, co by ještě 

mohla udělat, se snažila osvobodit, ale on ji nepustil, svíral 
ji v náručí, líbal a donekonečna opakoval, že ji miluje. Skrz 
ručník ji tlačil na břiše jeho horký, ztvrdlý penis. Rhage se k 
ní  tiskl  a  otíral  se  o  ni  a  pohyby  jeho  nedočkavého, 
vzrušeného  těla  slibovaly  prodlužované,  nespoutané 
milování…  které  si  Mary  nepřeje,  ale  které  tak  zoufale 
potřebuje.

Touží po něm, přestože ví, že se vyspal s jinými ženami, 
že s nimi byl ještě před pár hodinami.

„Bože… tohle ne…“ Uhnula hlavou na stranu, ale on ji 
chytil za bradu a natočil zpět.

„Je to tak, Mary…“ Krátce, drsně ji políbil. „Miluju tě.“
Cítila, že v ní něco povolilo. Prudce ho odstrčila a uhnula 

před jeho rukama.
Ale  místo  toho,  aby  běžela  ke  dveřím,  upřeně  a 

neúprosně se na něj dívala:  přes hruď se mu táhnou čtyři 
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krvavé škrábance. Spodní ret má prokousnutý. Je zarudlý a 
namáhavě oddychuje.

Natáhla ruku a strhla mu ručník z boků. Pohled jí padl na 
jeho klín.

Rhage byl silně vzrušený.
A v tom kratičkém okamžiku pojala hlubokou nenávist k 

jeho  dokonale  hladké  pokožce  bez  jediného  chloupku, 
pevným svalům i k jeho půvabu padlého anděla. Ale nejvíc 
ze  všeho  se  jí  hnusilo  jeho pohlaví,  ten  sexuální  nástroj, 
který používá tak často.

A přesto po něm touží.
Být při smyslech,  utekla  by před ním. Zamkla by se v 

koupelně. Měl by ji děsit už jen jeho mimořádně vyvinutý 
penis. Ale lomcuje jí vztek a neovládá se. Jednou rukou ho 
popadla za ztopořený penis, druhou za varlata, která se jí ani 
nevešla  do  dlaně.  Prudce  zaklonil  hlavu.  Přitom  se  mu 
napjaly šlachy na krku a z úst mu unikl dlouhý vzdech.

Místnost naplnil jeho rozechvělý hlas. „Miluju tě, miluju, 
Mary. Dělej si se mnou, co chceš…“

Nevybíravě ho odvedla k posteli a pustila ho jen proto, 
aby ho přiměla  lehnout si  na záda.  Dopadl  na zmuchlané 
podušky,  paže  a  nohy  široce  rozhozené,  jako  by  se  jí 
bezvýhradně odevzdával.

„Proč  teď?“  zeptala  se  s  přídechem trpkosti.  „Proč  jsi 
najednou ochotný se se mnou pomilovat? Nebo ti nejde o 
sex, ale o to, abych dostala ještě větší vztek?“

„Nemůžu se dočkat, až budu v tobě, Mary. A teď s tebou 
smím být proto, že mám chladnou hlavu a… jsem utahaný.“

Jeho  přímočará  upřímnost  jí  vyrazila  dech.  Zavrtěla 
hlavou,  ale  on  ji  zarazil.  „Toužíš  po  mně.  Tak  se  tomu 
nebraň.  Na  nic  nemysli,  poddej  se  svým  pocitům  a 
potřebám… své vášni…“

Zaslepená touhou, hněvem i zklamáním si rázně vyhrnula 
noční košili nad boky a obkročmo se mu posadila na stehna. 
Ale  jakmile  se  ocitla  nahoře  a  viděla  mu  do  obličeje, 
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zaplavily ji pochybnosti. Opravdu to chce udělat? Zmocnit 
se ho? Zneužít ho jen proto, aby si ulevila a pomstila se mu 
za to, na co měl koneckonců veškeré právo?

Sklopila hlavu a chtěla se od něj odtáhnout, ale pokrčil 
nohy a povalil ji na svou hruď. Když na něj dopadla, objal ji 
pažemi.

„Ty víš, co chceš, Mary,“  pošeptal  jí do ucha. „Tak to 
udělej. Neodpírej si to. Vezmi si ode mě, co chceš.“

Mary  zavřela  oči,  vypnula  mozek  a  přenechala 
rozhodování svému tělu.

Sáhla mu mezi nohy, podržela si jeho penis a zprudka na 
něj nasedla. Když ho pojala celého, oba vykřikli –

Byl nesmírný, mohutný a roztahoval ji tolik, až jí blesklo 
hlavou, že ji možná roztrhne. Znehybněla. Dýchala pomalu 
a zhluboka, stehna napjatá a roztažená do stran, jak se mu 
snažila přizpůsobit.

„Jsi tak těsná,“ zasténal a stáhl rty. Do šera blýskly jeho 
dlouhé špičáky. „Bože, Mary… cítím tě všude po těle.“

Hruď se mu zvedala a klesala a břicho se napínalo tak 
úporně,  až svaly vrhaly nezřetelné stíny.  Sevřel jí  kolena, 
zorničky  se  mu  rozšířily,  až  zcela  zmizely  duhovky,  a 
zbělaly.

Tvář mu zkřivila panika. Ale vzápětí zatřásl hlavou, jako 
by ji chtěl pročistit, a nasadil výraz hlubokého soustředění. 
Středy jeho očí pomalu černaly, jako by je k tomu přinutil 
silou vůle.

Mary si ho přestala všímat a zaměřila se sama na sebe.
Ignorovala všechny okolní vjemy a orientovala se jen na 

místo,  kde  se  prolínala  jejich  těla.  Položila  mu  dlaně  na 
ramena a nadzvedla se. Bylo to nádherné až k pláči. Výbuch 
slasti,  který  jí  prostoupil,  usnadnil  pronikání  jeho penisu. 
Znovu dosedla a předklonila se a pak to opakovala, znovu a 
znovu.  Pohybovala  se  pomalu  a  promyšleně,  při  každém 
poklesu  se  trochu  víc  roztáhla,  při  každém  nadzvednutí 
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zanechala  na  jeho  penisu  zvlhlou  stopu  dychtivé  reakce 
svého těla.

Její rytmické pohyby se neustále zrychlovaly. Brala si, co 
chtěla:  sobecky,  umanutě,  cílevědomě.  A hluboko v jejím 
lůně  sílila  a  rozpínala  se  energie  toužící  po  uvolnění. 
Otevřela oči a zadívala se mu do tváře.

Rhage byl ztělesněním vrcholné extáze. Rozložitou hruď 
a ramena pokrýval pot. Hlavu měl zvrácenou dozadu, bradu 
zvednutou nahoru, rty pootevřené, světlé vlasy mu spadaly 
na polštář. Pozoroval ji zpod přivřených víček, oči upřené 
na její obličej, ňadra a na jejich spojená těla.

Jako by jí byl hluboce uchvácený, hypnotizovaný.
Křečovitě  zavřela  víčka  a  vypudila  z  mysli  obdiv  a 

okouzlení. Buď se jím začne opájet, anebo se bude muset 
vzdát orgasmu, jemuž je tak blízko, protože při pohledu na 
Rhage měla slzy na krajíčku.

Netrvalo  dlouho  a  vyvrcholila.  Exploze  rozkoše  jí 
prolétla tělem s ochromující intenzitou, připravila ji o zrak i 
o sluch, zbavila ji dechu i srdečního tepu a vyčerpaná se mu 
zhroutila na prsa.

Když se její zrychlený dech uklidnil, uvědomila si, že ji 
Rhage něžně hladí po zádech a tiše jí něco šeptá do ucha.

Doznívající vášeň přebil stud a do očí jí vstoupily slzy.
Nehledě na to, s kolika ženami v noci byl, nezaslouží si, 

aby ho využívala, a přesně to udělala. Když to začalo, měla 
na něj vztek a těsně před dosažením vrcholu ho vyhnala z 
mysli a odmítla se na něj třeba jen podívat. Zacházela s ním 
jako s erotickou hračkou.

„Ach, Rhagi, promiň… Odpusť mi to…“
Když z něho chtěla sklouznout došlo jí, že má jeho penis 

pořád uvnitř. A že je dosud v plné pohotovosti.
Kristepane… To je zlé. Moc zlé. Nejradši by se neviděla.
Jeho ruce jí sevřely stehna. „Opovaž se toho litovat.“
Zadívala  se  mu  do  očí.  „Mám  pocit,  že  jsem  tě 

znásilnila.“
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„A já k tomu byl víc než svolný, Mary. Nemusíš si vůbec 
nic vyčítat. Je to v nejlepším pořádku.“

„Nechápu, jak mě teď vůbec můžeš vystát.“
„Kdybys odešla, zlomilo by mi to srdce.“
Vzal  její  zápěstí  a  stáhl  ji  na sebe.  Když  se jejich  rty 

setkaly, ovinul kolem ní paže a přitiskl ji k sobě. Při změně 
polohy si  zřetelně  uvědomila,  že  Rhage je  jen  krůček od 
vyvrcholení  a  natolik  vzrušený,  že  cítila  i  bezděčné 
poškubávání jeho žádostivého penisu.

Mírně se kolébal v bocích a velkými dlaněmi jí odhrnul 
vlasy z obličeje. „Už to moc dlouho nevydržím. Málem jsi 
mě strhla s sebou. Ale dokud to vydržím, dokud se dokážu 
ovládat, chci se s tebou milovat, ať to dopadne jakkoli.“

Jeho slova ji trochu zmátla, ale rozhodla se, že teď jim 
nebude věnovat pozornost.

Začal pohybovat boky nahoru a dolů, vyklouzával z ní a 
znovu  do  ní  vnikal  a  ona  cítila,  jak  se  pomalu  poddává 
rozkoši. Hluboké a nekonečné. Děsivé.

„Líbal  jsi  je?“  zeptala  se  hlasem  zastřeným  vidinou 
nadcházející slasti. „Myslím ty ženy?“

„Ne. Byl jsem jen s jednou. A nepolíbil jsem ji. Nikdy 
žádnou nelíbám. Protiví se mi to. A už to nikdy neudělám. 
Najdu  jiný  způsob,  který  zabrání  tomu,  aby  se  mi 
sebekontrola vymkla z ruky. Chci jenom tebe, Mary.“

Jemně ji překulil na záda. Když spočinul na ní, hřejivá, 
mocná  tíha  jeho  těla  se  žhavě  vnořila  do  nejniternějších 
záhybů jejího klína. Něžně ji líbal, jazykem jí přejížděl po 
rtech  a  zasypával  jí  hrdlo  polibky.  Byl  neskonale  jemný, 
ačkoli mu v těle dřímá taková síla, že by ji snadno rozdrtil.

„Jestli  nechceš,  nebudu  pokračovat,“  zašeptal  jí  proti 
ústům.

Položila  mu  ruce  na  záda.  Cítila  pohybující  se  svaly, 
vnímala  roztahování  a  tlak  jeho  hrudníku,  jak  dýchal. 
Zhluboka  se  nadechla  a  zachytila  jakousi  nádhernou, 
erotickou vůni. Sytou, kořeněnou, smyslnou. Mezi nohama 

254 395



cítila  vlastní  vlhkost,  jako  by  onen  opojný  parfém  měl 
účinek dráždivého doteku nebo polibku.

„Co je to za úžasnou vůni?“
„To jsem já,“ odpověděl a políbil ji. „Tak je to pokaždé, 

když muž sváže svůj život s vyvolenou ženou. Nedá se to 
ovládat.  Když  mi  dovolíš  pokračovat,  provoní  ti  pokožku 
celého těla a vlasy. Usídlí se ti i uvnitř.“

Po těch slovech do ní hluboko pronikl. Instinktivně mu 
vyšla  vstříc,  omámená  horkou  vlnou  touhy,  která  se  jí 
rozlévala tělem.

„Další noc podobnou té dnešní už nevydržím,“ zasténala 
spíš sama pro sebe.

Znehybněl, vzal ji za ruku a položil si ji na srdce. „Už se 
to nestane, Mary. Přísahám na svou čest.“

Oči měl vážné. Věděla, že jeho přísaha má stejnou váhu 
jako slib z úst kteréhokoli člověka. Jediným problémem je 
úleva, která ji při tom zaplavila.

„Já  se  do  tebe  nezamiluju,“  prohlásila.  „Nemůžu  si  to 
dovolit.“

„To nevadí. Budu tě milovat za nás oba.“ Znovu se do ní 
vnořil.

„Vždyť mě vůbec neznáš.“ Políbila ho na rameno a pak 
přitiskla rty na jeho klíční kost. V ústech ucítila onu zvláštní 
vůni.

„Znám.“ Nadzvedl se a upřel na ni oči, které byly v tu 
chvíli průzračné a přesvědčivé. „Vím, že jsi mě chránila za 
denního světla, kdy jsem byl bezbranný. Vím, že jsi o mě 
pečovala,  i  když  jsi  měla  strach.  Vím,  že  jsi  pro  mě 
připravila jídlo a pohostila mě. Vím, že jsi bojovnice, která 
zvítězila. Jsi poutnice. A vím, že tvůj hlas je ten nejkrásnější 
zvuk, jaký jsem kdy v životě slyšel.“ Něžně ji políbil. „Vím 
o tobě všechno, a všechno, co vidím, je krásné. Všechno, co 
vidím, je moje.“

„Já ti nepatřím,“ zašeptala.
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Odmítnutí ho nevyvedlo z míry. „Dobrá. Když tě nemůžu 
mít, tak přijímej ty. Vezmi si mě celého nebo jen část. Stačí 
kousíček, cokoli chceš. Jen si, prosím, něco ze mě vezmi.“

Zvedla ruce k jeho obličeji a pohladila dokonalé linie a 
plošky jeho tváří a brady.

„Ty nemáš obavy ze zármutku?“ zeptala se.
„Ne.  Ale  prozradím  ti,  co  by  mě  vyděsilo  k  smrti. 

Kdybych tě ztratil.“ Upřel pohled na její rty. „Chceš, abych 
toho nechal? Protože ti vyhovím.“

„Ne.  Zůstaň.“  Nechala  oči  otevřené,  přitáhla  si  jeho 
hlavu, políbila ho a vsunula mu jazyk do úst.

Zachvěl se a začal se v ní rytmicky pohybovat, pronikal 
do  ní  a  ustupoval  a  pokaždé  hrozilo,  že  z  ní  vyklouzne 
úplně, ale on jejich spojení ani jednou nepřerušil.

„Jsi  tak… dokonalá,“  řekl  a  slova  zdůraznil  pohybem. 
„Horká… vlhká… nádherná…“

Opojná vůně, která mu vycházela z těla, sílila s intenzitou 
jeho  výpadů.  Nakonec  vnímala  jenom  jeho,  cítila  jenom 
jeho a na jazyku měla jen příchuť jeho pokožky.

K orgasmu dospěla s jeho jménem na rtech a povšimla si, 
že  vyvrcholil  i  on.  Jeho  mohutné  tělo  rozechvívané 
posledními vlnami rozkoše se zcela uvolnilo a on se na ni 
ochable svezl, vysílený, uspokojený, osvobozený.

Když se mu zklidnil tep, převalil oba na bok. Přitáhl si ji 
těsně k sobě, tak blízko, že slyšela mocný, pravidelný tlukot 
jeho srdce.

Zavřela  oči  a  krátce  nato  usnula  hlubokým,  pokojným 
spánkem.
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Kapitola dvacátá devátá

en  večer  po  západu  slunce  a  poté,  co  se  zavřely 
okenice,  dospěla  Mary  k  závěru,  že  by  si  na  to 

rozmazlování, jímž ji zahrnuje Rhage, docela dobře zvykla. 
Jediné, co nezvládá, je množství jídla. Položila mu ruku na 
zápěstí, aby zarazila vrchovatou lžíci šťouchaných brambor, 
která se jí blížila k ústům.

T

„Ne. Jsem přecpaná,“ prohlásila a padla zády na polštáře. 
„Jestli mě nepřestaneš ládovat, puknu.“

S úsměvem zvedl podnos s pokrmy a odložil ho na noční 
stolek.  Byl  pryč  téměř  celý  den – nejspíš  pracoval,  jak 
usoudila – a  ona byla  vděčná  za  to,  že  se  mohla  pořádně 
prospat.  Den ode dne se cítí  vyčerpanější  a  ví,  že  nad ní 
nemoc  pomalu  vítězí.  Její  organismus  se  usilovně  snaží 
zachovat všechny běžné funkce, ale neustále mu v tom brání 
rozmanité opakující se bolístky, neduhy a nepříjemnosti. A 
zase  se  jí  začínají  tvořit  modřiny.  Pod  kůží  jí  se 
znepokojující  četností  rozkvetly  černé  a  temně  fialové 
skvrny. Když je Rhage uviděl poprvé, zděsil se v domnění, 
že  jí  ublížil  při  milování.  Dalo  jí  velkou  práci,  než  ho 
přesvědčila, že on za to nemůže a že je to prostě jen další 
projev leukemie.

Mary se soustředila jenom na něj a zakázala si myslet na 
svou  nemoc  i  na  blížící  se  konzultaci  s  doktorkou 
Croceovou. Rhage naneštěstí nevypadá o nic líp, než jak se 
sama  cítí.  Nemá  stání  a  nezná  odpočinek,  je  neustále  v 
pohybu a rozrušený. Když se v jednu chvíli posadil vedle ní 
na postel, ustavičně si přejížděl dlaněmi po stehnech, jako 
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by měl kopřivku nebo neštovice. Už už se ho chtěla zeptat, 
co se děje, ale on promluvil dřív.

„Mary, dovolíš mi, abych pro tebe něco udělal?“
Ačkoli  sex  je  to  poslední,  na  co  momentálně  dokáže 

myslet,  zálibně spočinula zrakem na jeho bicepsech, těsně 
obepnutých rukávy černého trika. „Mám hádat, co to je?“

Tlumeně zaúpěl. „Takhle se na mě nedívej.“
„Proč ne?“
„Protože mám chuť se s tebou pomilovat.“
„Tak se tomu nebraň.“
V  příští  vteřině  mu  s  prudkým  zábleskem  zbělely 

zorničky.  Zvláštní… V jedné chvíli  je má černé a vzápětí 
zahoří bledým svitem.

„Co to způsobuje?“ zeptala se.
Strnul, sklonil hlavu a zaryl prsty do matrace. Pak rychle 

vstal  a  začal  přecházet  po místnosti.  Cítila,  jak vysílá  do 
okolí energii.

„Rhagi?“
„Tím si nelam hlavu.“
„Soudě  podle  podráždění  v  tvém  hlase  bych  možná 

měla.“
Usmál se na ni a zavrtěl hlavou. „Ne. Neměla. A pokud 

jde  o  tu  laskavost…  Máme  svého  doktora.  Jmenuje  se 
Havers. Nevadilo by ti, kdybych mu umožnil nahlédnout do 
tvé zdravotní dokumentace? Třeba by ti pomohl.“

Mary svraštila  čelo.  Upíří  felčar? Dosud nevyzkoušená 
alternativní medicína?

Stejně nemá co ztratit.
„Tak jo. Jen nevím, jak mám obstarat kopie –“
„Můj bratr Vishous je počítačový génius. Dostane se do 

každého systému a většina tvých lékařských zpráv bude v 
síti. Potřebuju znát jen jména a zdravotní instituce. A taky 
přibližná data, jestli si je pamatuješ.“
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Vzal si papír a propisovačku a ona mu nadiktovala jména 
svých  ošetřujících  lékařů  a  nemocnice,  v  nichž  se  léčila. 
Když skončila, zadíval se na seznam. „Copak?“

„Je toho víc než dost.“ Pozvedl k ní oči. „Bylo to hodně 
zlé?“

V první chvíli mu to málem řekla: že dvakrát podstoupila 
chemoterapii a transplantaci kostní dřeně a že se z toho jen 
tak tak vzpamatovala.  Ale pak si vzpomněla na předešlou 
noc, kdy se přestala ovládat.  Momentálně je jako bedna s 
dynamitem a její choroba je skvělou roznětkou. Podlehnout 
emocím je to poslední, o co stojí, protože bůhví, že při obou 
podobných selháních z toho nevzešlo nic dobrého. Poprvé 
se hystericky rozbrečela. Podruhé… Škoda mluvit. A že ho 
kousla do rtu, to bylo to nejmenší.

Pokrčila rameny a lehla si. Příčilo se jí lhát, ale přesto 
zamumlala: „Dalo se to vydržet. Jen jsem byla ráda, když to 
skončilo.“

Přimhouřil oči.
Vtom někdo zabušil na dveře.
Rhage neuhnul pohledem, přestože se naléhavé klepání 

opakovalo. „Jednou se mi naučíš důvěřovat.“
„Já ti důvěřuju.“
„Nesmysl.  A pamatuj  si,  že  nesnáším,  když  mi  někdo 

lže.“
Rázné bouchání neustávalo.

Rhage  šel  ke  dveřím  a  otevřel  je,  připravený  poslat 
dotyčného do horoucích pekel, ať je to kdokoli. Měl dojem, 
že se on a Mary nevyhnou hádce, a chce, aby to měli  co 
nejdřív za sebou.

Na chodbě stál Tohr. Tvářil se, jako by ho bolely zuby.
„Co se ti, proboha, stalo?“ zjišťoval Rhage, když za ním 

vyšel ven. Přivřel za sebou dveře.
Tohr  nabral  do  nosu  vzduch  proudící  z  ložnice. 

„Kristepane… Tys ji označil, co?“
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„Máš snad něco proti tomu?“
„Ne.  Svým  způsobem  to  leccos  usnadní.  Stvořitelka 

promluvila.“
„Povídej.“
„Měl bys být s ostatními bratry, abys vyslechl –“
„Na to kašlu. Chci to vědět hned, Tohre.“
Když bratr ukončil  proslov ve starém jazyce,  Rhage se 

hluboce nadechl. „Dej mi deset minut.“
Tohr přikývl „Jsme ve Wrathově pracovně.“
Rhage se vrátil do pokoje a zabouchl dveře. „Víš, Mary, 

mám nějaké jednání s bratry. Možná budu celou noc pryč.“
Strnula a uhnula očima před jeho pohledem.
„Mary, ženy s tím nemají nic společného. Přísahám. Jen 

mi  slib,  že  tě  tady  najdu,  až  se  vrátím.“  Když  zaváhala, 
přistoupil  k  ní  a  pohladil  ji  po  tváři.  „Říkala  jsi,  že  k 
doktorce jdeš až ve středu. Jedna noc navíc přece není žádná 
tragédie. Aspoň se zase můžeš povalovat ve vířivce. Vím, 
jak sis to minule pochvalovala.“

Pousmála se. „Nejsi ty tak trochu manipulátor?“
„Obratný stratég zní mnohem lichotivěji.“
„Jestli tady zůstanu ještě jeden den, budeš mě přemlouvat 

k dalšímu a dalšímu.“
Sklonil se a políbil  ji. Přál si, aby měl víc času a před 

odchodem  mohl  zůstat  s  ní  nebo  ještě  lépe  v  ní.  Přesto 
věděl, že i kdyby měl k dispozici  celé hodiny, nemohl by 
své sny uskutečnit,  protože by mu v tom zabránilo teď již 
důvěrně známé trnutí provázené hučením.

„Miluju tě,“ řekl. Napřímil se, stáhl ze zápěstí náramkové 
hodinky a vtiskl jí je do ruky. „Tohle si u tebe nechám.“

Vešel do šatny a svlékl se. Sáhl hluboko do skříně a za 
dvěma pyžamovými soupravami, které si nikdy neoblékne, 
nahmatal černé obřadní roucho. Přetáhl si těžkou hedvábnou 
látku přes hlavu a převázal ji širokým páskem spleteným z 
řemínků.
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Když se vrátil do ložnice, Mary poznamenala: „Vypadáš, 
jako by ses chystal do kláštera.“

„Slib mi, že tady budeš, až se vrátím.“
Po chvíli přikývla.
Nasadil si kapuci. „To je dobře.“
„Rhagi, co se děje?“
„Čekej  tu  na  mě.  Prosím…“  Než  otevřel  dveře, 

naposledy se na ni podíval.
To bylo jejich první opravdové loučení a první odloučení, 

kdy po opětovném shledání pocítí nepříjemný rozměr času a 
prožitku.  Ví,  že  dnes  v  noci  to  nebude  mít  snadné.  Jen 
doufal,  že  až  to  skončí,  následky  trestu  nepotrvají  příliš 
dlouho. A že Mary bude pořád s ním.

„Na shledanou, Mary,“ řekl a zamkl ji ve své ložnici.
Po  příchodu  do  Wrathovy  pracovny  za  sebou  zavřel 

dvojité  dveře.  Ostatní  bratři  už  na  něj  čekali.  Nikdo 
nemluvil  a  vzduch  byl  prosycený  tísní,  která  páchla  po 
denaturovaném lihu.

Wrath,  který  se  tvářil  stejně  upjatě  jako  Tohr,  vstal  a 
obešel stůl.  Za tmavými skly panoramatických brýlí nebyl 
jeho pronikavý pohled vidět, ale Rhage ho na sobě zřetelně 
cítil.

„Bratře.“
Rhage sklonil hlavu. „Můj pane.“
„Oblékl  sis  slavnostní  roucho,  jako  bys  s  námi  chtěl 

zůstat.“
„To taky chci.“
Wrath  přikývl.  „Vyslechni  tedy  výrok.  Stvořitelka 

rozhodla,  že  ses  vůči  Bratrstvu  provinil  jednak 
neuposlechnutím Tohrových rozkazů a jednak tím, že jsi do 
našeho  hájemství  přivezl  člověka.  Budu  k  tobě  upřímný, 
Rhagi. Přeje si změnit moje rozhodnutí ohledně Mary. Chce, 
aby odtud odešla.“

„Víš, jaké to bude mít následky.“
„Řekl jsem jí, že v tom případě odejdeš taky.“
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„Pravděpodobně  by  ji  to  potěšilo.“  Rhage  se  ušklíbl. 
„Snaží se mě zbavit už léta.“

„Záleží  jen  na  tobě,  bratře.  Jestli  chceš  zůstat  s 
Bratrstvem a ta žena má i nadále bydlet pod jednou střechou 
s námi, Stvořitelka požaduje, abys nabídl rythus.“

Rituální způsob odčinění urážky je evidentní trest.  Je-li 
rythus  nabídnut a přijat,  provinilec nechá výběr zbraně na 
poškozeném, a ten ji proti němu použije, aniž má odsouzený 
nárok na sebeobranu. V úvahu připadá cokoli, od nože po 
mosazný boxer či pistoli za předpokladu, že zranění nebude 
smrtelné.

„Nabízím tedy rythus,“ prohlásil Rhage.
„Musíš ho nabídnout každému z nás.“
Bratři  tu  zprávu  přijali  sborovým zaúpěním.  Někdo  si 

procítěně ulevil: „Do prdele…“
„V tom případě nabízím pětinásobný rythus.“
„Ať je po tvém, bratře.“
„Pod jednou podmínkou.“ Rhageovi ztvrdl hlas. „Pokud 

bude obřad vykonán, rozumí se samo sebou, že tady Mary 
zůstane tak dlouho, jak budu chtít.“

„To bylo  součástí  dohody se Stvořitelkou.  Rovněž bys 
měl  vědět,  že  se  nechala  obměkčit  až  poté,  co  jsem  jí 
oznámil, že tu lidskou ženu chceš pojmout za svou shellan.  
Dlužno  dodat,  že  Její  Svatost  šokovalo,  že  jsi  takový 
závazek ochoten přijmout.“ Wrath vrhl pohled přes rameno. 
„Tohr zvolí zbraň, kterou použije každý z nás.“

„Trojocasá kočka.“
A kurva. To bude zatraceně bolet.
Ozvalo se nesouhlasné mumlání.
„Budiž,“ pravil Wrath.
„Ale  co  netvor?“  nadhodil  Rhage.  „Bolest  ho  může 

vyprovokovat.“
„Stvořitelka bude při tom. Tvrdí, že ví, jak ho udržet na 

uzdě.“
Jak jinak? Vždyť ta obluda je její výmysl.
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„Předpokládám,  že  to  vyřídíme  ještě  dneska  v  noci,“ 
zadoufal  Rhage  a  rozhlédl  se  po  pracovně.  „Myslím,  že 
nemá smysl to odkládat.“

„Vyrazíme do Krypty ihned.“
„Výborně. Ať to máme za sebou.“
Když se bratři zvedli od stolu, Zsadist odešel jako první, 

zatímco ostatní dolaďovali přípravu na to, co je čeká. Tohr 
se sháněl po obřadním rouchu. Nemá někdo náhodou jedno 
navíc? Phury oznámil, že přinese zbraň. Vishous se nabídl, 
že všechny odveze na místo ve svém voze.

Což  je  prozíravé.  Po  rythu  budou  muset  Rhage  nějak 
dopravit zpátky. „Bratři?“ oslovil je.

Jeho druhové zmlkli a znehybněli.  Na každém spočinul 
pohledem a  neuniklo  mu,  že  všichni  do  jednoho mají  ve 
tváři  ponurý výraz.  Protiví  se jim to a on je beze zbytku 
chápe. Ani on si neumí představit,  že by měl některému z 
nich  ublížit.  V  tomto  ohledu  je  pozice  trestaného 
nesrovnatelně lepší.

„Mám jedinou prosbu,  bratři.  Neodnášejte  mě  sem,  do 
domu. Až bude po všem, uložte mě někde jinde. Nechci, aby 
mě Mary viděla v takovém stavu.“

Vishous promluvil za všechny. „Můžeš zůstat v Doupěti. 
Butch a já se o tebe postaráme.“

„To bude za necelej tejden už podruhý. Možná byste se 
vy dva mohli živit jako zdravotní bratři.“

Vishous ho poplácal po rameni a vyšel z místnosti. Tohr 
se s ním rozloučil obdobně. Phury ho krátce objal.

Wrath se na odchodu zastavil.
Když král mlčel, Rhage mu sevřel paži. „Rozumím, můj 

pane.  Být  na  tvém  místě,  cítil  bych  totéž.  Ale  nejsem 
slaboch. Vydržím to.“

Wrath vsunul ruce pod kapuci, vzal jeho obličej do dlaní 
a sklopil ho. Vtiskl Rhageovi polibek na čelo a chvilku tak 
vydržel.  Prostým gestem jednak vyjádřil  úctu vůči  svému 
válečníkovi a jednak jím stvrdil jejich svazek.
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„Jsem rád, že zůstaneš s námi,“ řekl tiše. „Nerad bych o 
tebe přišel.“

Patnáct  minut  nato  se  znovu shromáždili  na nádvoří  u 
Vishousova escalade.  Všichni přišli  bosí a v dlouhé černé 
róbě. S kapucí na hlavě nebylo snadné určit jejich totožnost. 
Lišil se jen Phury, kterému zpod hábitu vykukovala protéza 
a  přes  rameno  měl  přehozenou  látkovou  tašku.  Kromě 
zbraně do ní nepochybně uložil i obvazy a náplasti.

Vishous  objel  se  svým  mlčenlivým  nákladem  sídlo  a 
vnořil  se  do  hustého jehličnatého  lesa.  Úzkou,  prašnou a 
nerovnou  cestu  lemovala  sevřená  hradba  vzrostlých 
jehličnatých stromů.

Po  dalších  několika  desítkách  metrů,  které  minuli  za 
hrobového ticha, už to Rhage déle nevydržel.

„Prokristapána.  Nejedu přece na popravu. Nemůžete se 
laskavě trochu odvázat?“

Nikdo se na něj nepodíval.
„Vishousi, buď tý lásky a pusť Ludacrise nebo Redmana. 

To ticho mi začíná lízt na mozek.“
Zpod kapuce po jeho levici zazněl Phuryho smích. „To 

jsi celej ty. I tuhle záležitost dokážeš změnit v mejdan.“
„Tak kápněte božskou. Vsadím se, že u každýho z vás 

mám za ty svoje nevybíravý kecy pořádnej vroubek. Dneska 
mi to konečně můžete beztrestně nandat.“ Plácl Phuryho po 
stehně. „Například ty, kámo. Vzpomeň si, kolikrát jsem si tě 
dobíral kvůli ženským. A tuhle Wratha jsem před několika 
měsíci tak vytočil, že tasil dýku a zabodl ji do zdi. I když by 
ji nejradši vrazil do mě. A Vishous mi onehdy vyhrožoval, 
že mě praští tou svojí zpropadenou rukou. To když jsem ti 
řekl,  co  si  myslím  o  tý  tvý  příšerný  kozlí  bradce. 
Vzpomínáš, bratře?“

V se uchechtl. „Nějak jsem tě přece musel umlčet. Když 
jsem  si  ji  nechával  narůst  a  náhodou  narazil  na  tebe, 
pokaždý ses nabízel, že mi skočíš pro nový žiletky.“
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„To  je  fakt.  První  dny  to  vypadalo  na  mou  duši 
strašidelně. Jako nějaká nevyléčitelná kožní choroba.“

Atmosféra se uvolnila a každý přispěl svou troškou do 
mlýna  a  dal  k  lepšímu  ten  či  onen  důkaz  Rhageovy 
nehorázné prostořekosti. Navzájem se překřikovali, smáli a 
plácali po ramenou, takže nebylo slyšet jediné slovo.

Zatímco  bratři  ventilovali  napětí,  Rhage  se  zabořil  do 
sedadla  a  upřel  pohled  do  tmy.  Úpěnlivě  doufal,  že 
Stvořitelka  ví,  co  dělá,  protože  jestli  se  z  něj  v  Kryptě 
osvobodí ta bestie, ocitnou se bratři v pořádné šlamastyce. 
Anebo by ho přitom přece jen mohli zabít.

Zamračeně se rozhlédl. Wrath sedí přímo za ním. Poznal 
ho podle velkého prstenu s černým diamantem, který má na 
prostředníku.

Nadzvedl se a zašeptal: „Můj pane, mám k tobě prosbu.“
Wrath  se  naklonil  dopředu.  „Co  bys  rád?“  zeptal  se 

hlubokým, klidným hlasem.
„Kdybych… kdybych  to z  jakéhokoli  důvodu nepřežil, 

žádám tě, abys dohlídl na Mary.“
Král přikývl a ve staré řeči dodal: „Učiním, jak žádáš.  

Budu ji střežit jako svou vlastní pokrevní sestru a budu o ni  
pečovat jako o kteroukoli ženu své vlastní rodiny.“

Rhage úlevně vydechl. „To je dobře. Moc… dobře.“
Krátce  poté  vjeli  na  malou  mýtinu  a  Vishous  zastavil. 

Vystoupili,  rozestoupili  se,  rozhlédli  a  zaposlouchali  do 
hlubokého ticha.

Objektivně  vzato  byl  hezký  večer  a  ve  zdejších 
končinách vládl klid a mír. Větřík prohánějící se větvemi a 
kolem silných kmenů přinášel příjemnou vůni vlhké prsti a 
borovic. Nad korunami stromů prosvítal potrhanými mraky 
kulatý měsíc.

Jakmile dal Wrath znamení, dali se na pochod a zhruba 
po sto metrech stanuli před jeskyní vsazenou do úbočí hory. 
Nebylo na ní nic pozoruhodného, ani když se vešlo dovnitř. 
Návštěvník musí vědět, co hledá, aby si nenápadné trhliny 
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ve zdi docela vzadu vůbec všiml. Po náležitém podnětu se 
odsunula kamenná deska.

Když  vstoupili  do nitra  jeskyně,  skulina  se za nimi  se 
sotva slyšitelným vzdechem zavřela. Plameny pochodní ve 
stojanech  na  stěnách  divoce  poskakovaly  a  se  sykotem a 
prskáním vydechovaly teplý vzduch.

Do  hlubin  země  se  spustili  po  mírně  se  svažujícím 
kamenném chodníku, který studil do chodidel. Sotva dospěli 
na dno, svlékli roucha a otevřely se dveře z tepaného železa. 
Za nimi ubíhala chodba přibližně dvacet metrů dlouhá, sedm 
metrů vysoká a roubená policemi.

Stály  na  nich  v  řadách  tisíce  porcelánových  nádob 
různých velikostí a tvarů, od nichž se odráželo bledé světlo. 
V každé nádobě odpočívá srdce  bezduchého,  orgán,  který 
Omega  vyňal  z  hrudi  při  iniciačním  obřadu.  Nádoba  je 
jediným osobním majetkem zabijáků, a pokud to okolnosti 
dovolí,  členové  Bratrstva  si  ji  po  zabití  dotyčného 
vyzvednou.

Na konci chodby se zvedaly další  dvojité dveře.  Tyhle 
však už byly otevřené.

Nejsvětější  svatyně  Bratrstva  byla  vytesaná  do skály a 
obložená černým mramorem počátkem 17. století, kdy přes 
oceán přišla první migrační vlna z Evropy.  Strop rozlehlé 
síně zdobí stalaktity,  svěšené dolů jako dýky.  Do černých 
železných stojanů jsou vklíněné obrovské, půldruhého metru 
vysoké  svíce  široké  jako paže  dospělého  muže.  Vydávají 
bezmála tolik světla jako pochodně v chodbě.

V čele prostory je vyvýšená plošina dostupná po několika 
mělkých  stupních.  Oltář  nad  ní  tvoří  vápencová  deska 
dopravená  ze  Starého  kontinentu,  jejíž  obrovskou  tíhu 
podpírají  dva  mohutné  vodorovné  překlady  z  hrubě 
opracovaného kamene. Uprostřed leží lebka.

Stěna  za  oltářem  nese  vytesaná  jména  bratrů  všech 
generací,  počínaje  tím  úplně  prvním,  jehož  lebka  zdobí 
oltář. Jména formují sloupce, jež pokrývají každý centimetr 

266 395



prostranné plochy kromě čistého obdélníku v jejím středu. 
Nepopsaný obdélník má na šířku asi dva metry a táhne se od 
paty mramoru až ke stropu. V něm, přibližně metr a půl nad 
zemí, jsou zapuštěné dva silné vyčnívající kamenné kolíky 
umístěné tak, aby se za ně dalo chytit a udržet se na místě.

Vzduch  prostupovala  dobře  známá  vůně  vlhké  půdy  a 
včelího vosku.

„Zdravím tě, Bratrstvo.“
Všichni se otočili po ženském hlase.
Drobná postava Stvořitelky stála v rohu a její splývavá 

černá róba se vznášela těsně nad kamennou podlahou. Nic z 
ní  nebylo  vidět,  dokonce  ani  obličej,  ale  zpod zvlněných 
záhybů proudila záře připomínající padající vodu.

Připlula k nim a zastavila se před Wrathem. „Válečníku.“
Oslovený  se  jí  hluboce  poklonil.  „Stvořitelko.“ 

Pozdravila se postupně s každým bratrem, přičemž Rhage si 
nechala na konec. „Rhagi, synu Tohrturův.“

„Stvořitelko.“ Sklopil hlavu. „Jak se ti daří?“
„Dobře.“ A bude mi ještě líp, až tohle skončí.
„Doslechla jsem se, že jsi nezahálel. Je to tak? Libuješ si 

v osnování situací, jež nemají obdoby, nemýlím-li se.“ Ostře 
se zasmála. „Svým způsobem mě neudivuje, že se s tebou 
setkávám na těchto místech. Doufám, že je ti známo, že se 
jedná o úplně první případ rythu mezi členy Bratrstva.“

Ne tak docela, pomyslel si. Letos v červenci Tohr odmítl 
Wrathovu nabídku rythu. Ale na to ji rozhodně upozorňovat 
nehodlá.

„Válečníku, jsi připraven přijmout, co jsi nabídl?“
„Jsem.“  Volil  slova  nadmíru  opatrně,  poněvadž 

Stvořitelce je zakázáno klást otázky. Pokud ovšem netrpíte 
sebevražednými  sklony.  „Úpěnlivě  tě  prosím,  abych 
neublížil svým bratrům.“

Hlas jí ztvrdl. „Tvá prosba se nebezpečně blíží žádosti o 
vysvětlení.“

„Nechtěl jsem tě urazit.“
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Zpod hábitu unikl tichý hluboký smích.
Vsadil  by  se,  že  Stvořitelka  se  při  tomhle  divadle 

náramně baví. Nepřirostl jí k srdci a ani jí to nemůže mít za 
zlé. Koneckonců si o to koledoval.

„Tak  tys  mě  nechtěl  urazit,  válečníku?“  Roucho  se 
pohnulo,  jako  by  potřásala  hlavou.  „Právě  naopak.  Tys 
nikdy neváhal urazit, abys získal, po čem jsi zatoužil, a to 
byla odjakživa tvá velká chyba. A právě to nás dnes v noci 
svedlo dohromady.“ Odvrátila se. „Máte zbraň?“

Phury  položil  tašku  na  zem,  rozepnul  zip  a  vyndal 
tříocasé důtky. Půlmetrová rukojeť vyrobená ze dřeva byla 
potažená  hnědou  kůží,  která  ztmavla  potem  z  bezpočtu 
rukou. Z její špičky visely tři černé ocelové řetězy. Každý 
zakončoval ostnatý přívěsek připomínající borovou šišku s 
bodlinami.

Řetězový bič je starobylá, nebezpečná zbraň, ale Tohr ji 
zvolil  moudře.  Aby  byl  rituál  považován  za  úspěšný, 
nesmějí  bratři  ušetřit  Rhage  ani  prostřednictvím  použité 
zbraně,  ani  pokud  jde  o  míru  způsobeného  zranění. 
Shovívavost  by  znevážila  jak  integritu  dávné  tradice,  tak 
projevenou lítost i příležitost ke skutečné očistě.

„Budiž,“ řekla. „Přistup ke zdi, Rhagi, synu Tohrturův.“
Vykročil a schody bral po dvou. Když míjel oltář, zadíval 

se na posvátnou lebku,  jejíž  oční  důlky a dlouhé špičáky 
olizovaly  odlesky  plamenů  svící.  Postavil  se  k  černému 
mramoru  a  uchopil  kamenná  držadla.  Na  zádech  ucítil 
chladivý hladký povrch.

Stvořitelka k němu připlula a zvedla paži, z níž sklouzl 
rukáv.  Objevila  se  záře  jasná  jako  elektrický  oblouk  při 
svařování.  Pronikavé  světlo  bylo  vymodelované  do  tvaru 
ruky. Rhagem projel slabý výboj a cítil,  že se mu v trupu 
něco posunulo, jako by se mu přeskupovaly orgány.

„Můžete zahájit obřad.“
Bratři si stoupli do řady, nahá těla pulzující silou, tváře 

stažené  hlubokým  vnitřním  utrpením.  Wrath  si  vzal  od 
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Phuryho trojocasý bič a předstoupil jako první. Při každém 
jeho pohybu o sebe cinkaly řetězy s ostnatými závěsy stejně 
sladce jako ptačí zpěv.

„Bratře,“ pronesl král tiše.
„Můj pane.“
Rhage  upíral  oči  do  slunečních  brýlí,  zatímco  Wrath 

začal točit bičem v rozmáchlém kruhu, aby získal hybnost. 
Zprvu  slabý  bzučivý  zvuk  postupně  zesílil,  až  konečně 
zbraň vzlétla vpřed a proťala vzduch. Nejprve udeřily Rhage 
do hrudi řetězy a vzápětí se do něj zakously ostnaté závěsy, 
jejichž  sežehnutí  mu  vyrazilo  vzduch  z  plic.  Křečovitě 
sevřel držáky a opřel se o ně, ale hlavu držel zpříma. Na 
okamžik se mu zatemnil zrak, a pak znovu prozřel.

Na řadu přišel Tohr. Jeho úder ho znovu připravil o dech. 
Podlomila se pod ním kolena, než znovu přijala váhu jeho 
těla. Následoval Vishous a po něm Phury.

Před  každou  ránou  se  schválně  setkal  se  ztrápeným 
pohledem bratrů ve snaze ulevit jim od duševních muk, ale 
když  se Phury otočil,  nedokázal  už déle  podpírat  hlavu a 
nechal ji padnout na rameno. Tehdy uviděl krev, která mu 
stéká po prsou, přes stehna a na nohy. Na podlaze vytvářela 
kaluž, v níž se odráželo světlo svíček. Při pohledu na rudou 
záplavu se mu udělalo  mdlo.  S odhodláním zůstat  stát  se 
zapřel lokty,  takže teď ho podpíraly klouby a kosti, nikoli 
svaly.

Když  nastala  pauza,  nejasně  si  uvědomil,  že  došlo  k 
jakési neshodě. Několikrát musel zamrkat, než se mu upravil 
zrak.

Phury podával bič Zsadistovi, ale ten před ním ustupoval, 
jako by ho posedla hrůza. Ruce zaťaté v pěst držel zvednuté 
před sebou, a jak ztěžka dýchal, kroužky v jeho bradavkách 
se  blýskaly  v  záři  svíček.  Tvář  měl  bledou  jako  křída  a 
zsinalá pokožka se mu nepřirozeně leskla.

Phury k němu promlouval tlumeným, mírným hlasem a 
snažil  se  ho  uchopit  za  paži.  Zsadist  před  ním  zběsile 
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uhýbal, ale Phury se ho neochvějně držel. Jak prováděli ten 
podivný, ponurý tanec, jizvy po biči pokrývající Zsadistova 
záda se škubavě vlnily spolu s jeho svaly.

Tohle  nikam  nevede,  pomyslel  si  Rhage.  Zsadistovi 
hrozí, že úplně zpanikaří, jako zvíře zahnané do kouta. Musí 
existovat jiný způsob, jak ho přimět, aby obřad dokončil.

Rhage se zhluboka nadechl a otevřel ústa. Ale nic z nich 
nevyšlo. Zkusil to znovu.

„Zsadiste…“  Jeho  přerývaný  hlas  si  vynutil  pozornost 
všech  přítomných.  „Skonči  to,  Z…  Už  to…  dlouho… 
nevydržím.“

„Ne –“
Phury svého bratra přerušil. „Musíš –“
„Ne! Nepřibližuj se ke mně!“
Zsadist vyrazil ke dveřím, ale Stvořitelka u nich byla dřív 

než on a přinutila ho prudce zabrzdit, aby ji nesrazil na zem. 
Odříznutý  od  jediné  únikové  cesty  střežené  její  drobnou 
postavou  stál  před  ní  s  třesoucíma  se  nohama  a 
zachvívajícími se rameny. Tiše a naléhavě k němu hovořila, 
ale  její  slova  se  nedonesla  tak  daleko,  aby  jim  Rhage 
obluzený bolestí mohl porozumět.

Konečně Stvořitelka pokynula Phurymu a ten jí přinesl 
zbraň.  Když  si  ji  od  něj  vzala,  volnou  rukou  uchopila 
Zsadistovo zápěstí a vtiskla mu kůží omotanou rukojeť do 
dlaně. Ukázala na oltář a Zsadist svěsil hlavu. Chvíli nato 
před něj vrávoravým krokem přistoupil.

Když  se Rhage na bratra  zadíval,  málem navrhl,  ať  to 
někdo  vezme  za  něj.  Zdivočelé  černé  oči  měl  vytřeštěné 
natolik,  že  zorničky  obklopovalo  ze  všech  stran  bělmo. 
Neustále  nutkavě  polykal,  jako  by  hluboko  v  hrudi  dusil 
výkřik.

„Je to v pohodě, bratře,“ zamumlal Rhage. „Ale musíš to 
dokončit. Ihned.“

Zsadist namáhavě oddychoval a kymácel  se jako opilý, 
do očí a po jizvě na tváři mu stékaly pramínky potu.
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„Dělej.“
„Bratře,“  zašeptal  Z  a  zvedl  důtky  nad  rameno. 

Neroztočil je nejspíš z toho důvodu, že v tu chvíli postrádal 
veškerou  koordinaci.  Ale  díky  jeho  síle  se  zbraň  při  své 
pouti  vzduchem  beztak  rozezvučela.  Řetězy  a  ostny  se 
zaťaly Rhageovi do břicha jako doběla rozžhavené jehly.

Podlomily se mu nohy, a tak se pokusil zachytit pažemi, 
ale shledal, že ani ty ho nechtějí podepřít. Dopadl na kolena 
a dlaněmi přistál v louži vlastní krve.

Díkybohu je po všem. Dlouze a zvolna se nadechoval, 
odhodlaný neomdlít.

Náhle  zazněl  svatyní  svištivý  zvuk,  jako  při  rychlém 
kontaktu  dvou  kovových  předmětů.  Příliš  o  tom 
nepřemýšlel.  Byl  zaneprázdněný  komunikací  se  svým 
žaludkem, který se snažil přesvědčit,  že plané dávení není 
ten nejlepší nápad.

Jakmile  se  trochu  vzchopil,  po  čtyřech  se  odvlekl  od 
oltáře  a  několikrát  se  nadechl,  než  se  odhodlal  zdolat 
schody. Když vzhlédl, zjistil, že bratři se znovu seřadili bok 
po boku. Promnul si oči ve snaze zaostřit pohled na výjev, 
který se před ním odehrával,  a při tom si potřísnil obličej 
krví.

Tohle není součást obřadu, prolétlo mu myslí.
Každý bratr  třímal  v pravici  černou dýku. Wrath začal 

prozpěvovat a ostatní se k němu přidávali, až se jejich hlasy 
změnily v hlasité volání, které roznesla ozvěna po celé síni. 
Jejich  zpěv  sílil  až  do  okamžiku,  kdy  bezmála  přešel  ve 
výkřiky, a tehdy nečekaně ustal.

Bratři  si  jako  na  povel  rázně  přejeli  ostřím dýky přes 
horní část hrudi.

Zsadistův řez byl nejhlubší.
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Kapitola třicátá

ary byla v biliárové herně a povídala si s Fritzem o 
historii  sídla,  když  doggenovy  citlivé  uši  zachytily 

zvuk, který ona nemohla slyšet.
M

„To se vracejí pánové.“
Přistoupila  k  jednomu  z  oken  právě  ve  chvíli,  kdy 

nádvoří ozářila čelní světla.
Escalade  zastavil,  otevřely  se  dveře  a  muži  vystoupili. 

Kapuci  dlouhého  hábitu  měli  spuštěnou  a  všechny  si 
pamatovala  z  onoho  prvního  večera,  kdy  ji  sem  Rhage 
přivedl. Chlapíka s bradkou a tetováním na levém spánku. 
Toho  s  nádhernými  vlasy.  Zjizveného  hrubiána  i  muže  s 
vojenským sestřihem.  Jediný,  koho vidí  poprvé,  je muž s 
dlouhými vlasy a tmavými brýlemi.

Tvářili  se  jako  na  pohřbu.  Možná  je  někdo  vážně  
zraněný…

Pátrala  zrakem po Rhageovi  a snažila  se nepropadnout 
panice.

Skupinka  obešla  auto  a  shlukla  se  kolem  zadní  části 
SUV,  zrovna  když  někdo  vyšel  ze  strážního  domku  a 
podržel dveře otevřené.  Mary v něm poznala muže,  který 
tenkrát vyběhl do vstupní haly za míčem.

Protože se všichni shromáždili kolem vozu a bránili jí ve 
výhledu, netušila, co tam provádějí. Ale vypadalo to, jako 
by společnými silami zvedali něco těžkého…

Světlo dopadlo na blonďaté vlasy.
Rhage.  V bezvědomí.  A  oni  ho  odnášejí  k  otevřeným 

dveřím.
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Mary se vyřítila z domu dřív, než si uvědomila, že běží.
„Rhagi!  Stůjte!  Počkejte!“  Mrazivý  vzduch  jí  sežehl 

plíce. „Rhagi!“
Při zvuku jejího hlasu sebou trhl a natáhl k ní ruku, která 

mu ale  vzápětí  bezvládně  klesla.  Muži  se  zastavili.  Pár  z 
nich zaklelo.

„Rhagi!“ Zabrzdila tak prudce, až jí zpod nohou odlétla 
sprška drobného štěrku. „Co se… proboha…“

Na tváři měl krev a oči zastřené nezměrnou bolestí.
„Rhagi…“
Pootevřel ústa. Bezhlasně něco vyslovil.
Jeden z mužů prohlásil: „Do háje, teď ho klidně můžeme 

odnést k němu do ložnice.“
„To se rozumí samo sebou!“ obořila se na ně. „To se mu 

stalo při boji?“
Nikdo jí neodpověděl. Jen změnili směr a odnesli Rhage 

přes vstupní sál,  dvoranu a po schodišti do prvního patra. 
Když ho položili na postel, chlapík s bradkou a tetováním na 
obličeji odhrnul Rhageovi vlasy z čela.

„Bratře, nemáme ti přinést něco proti bolesti?“
Rhageův slabý hlas zněl  nezřetelně.  „Nic.  Nechte to… 

plavat. Znáte zákony. Mary… kde je Mary?“
Přistoupila k posteli a uchopila jeho ochablou ruku. Když 

přitiskla rty na její hřbet, všimla si, že černé roucho je zcela 
neporušené a bez trhlin. To znamená, že když byl raněný, 
neměl ho na sobě. A někdo ho potom oblékl.

S  neblahým  tušením  se  dotkla  splétaného  koženého 
opasku.  Povolila  ho a  rozevřela  cípy hábitu.  Trup byl  od 
klíčních kostí po boky ovázaný obinadly, jimiž na četných 
místech prosakovala jasně červená krev.

S  ponurým odhodláním a  v  obavách  z  toho,  co  uvidí, 
odlepila náplast a opatrně nadzvedla obvazy.

„Kristepane…“ Zapotácela se a jeden z bratrů ji zachytil. 
„Jak se to stalo?“
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Když  muži  mlčeli,  odstrčila  toho,  který  ji  podpíral,  a 
zahleděla  se  na  ně.  Stáli  nehybně,  pohled  upřený  na 
Rhage…

Výraz  v  jejich  tvářích  prozrazoval  stejnou bolest,  jaká 
trýznila Rhage. Kristepane… přece nemohli…

Muž s bradkou k ní pozvedl pohled.
Mohli.
„To vy,“ sykla. „To jste mu udělali vy?“
„Ano,“  přisvědčil  ten  s  brýlemi.  „A tobě  do  toho  nic 

není.“
„Jste zvířata.“
Rhage  zasténal  a  pak  si  odkašlal.  „Nechte  nás…  o 

samotě.“
„Zase se na tebe přijdeme podívat, Hollywoode,“ ujistil 

ho chlapík s hřívou barevných vlasů. „Potřebuješ něco?“
„Kromě  transplantace  kůže?“  Rhage  se  sotva  patrně 

usmál. Pokusil se pohnout, ale zkřivil tvář bolestí.
Jak muži vycházeli ze dveří, propalovala pohledem jejich 

silná záda. Hajzlové… Jak vůbec mohli…?
„Mary?“ zamumlal Rhage. „Mary.“
Pokusila  se  vzchopit.  Když  teď  začne  ty  chrapouny 

proklínat, Rhageovi tím rozhodně nepomůže.
Zadívala se na něj, potlačila hněv a řekla: „Mám zavolat 

toho doktora, o kterém jsi mluvil? Jak se jmenuje?“
„Ne.“
Chystala se mu říct, aby se oprostil od té zatracené pózy 

trpícího hrdiny, ale věděla, že by jí odporoval, a dohadování 
je to poslední, co potřebuje.

„Mám ti to roucho svlíknout, nebo ne?“ zeptala se.
„Svlíkni mi ho. Jestli sneseš ten pohled…“
Rozvázala  kožený  opasek  a  stáhla  Rhageovi  černé 

hedvábí.  Když  se  převaloval  ze  strany  na  stranu,  aby  jí 
pomohl, a přitom hekal bolestí, měla chuť začít ječet. Sotva 
zpod něj vyprostila roucho a on se zase uložil, po boku mu 
stékala krev.
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Ta nádherná přikrývka se bude moct vyhodit, napadlo ji, 
ale bylo jí to jedno.

„Ztratil  jsi  spoustu  krve.“  Smotala  těžké  roucho  plné 
zaschlých skvrn.

„Já vím.“ Zavřel oči a nechal hlavu klesnout do polštáře. 
Jeho obnažené tělo rozechvívala série drobných křečovitých 
stahů. Třes se šířil ze stehen přes břicho až k hrudi a lehce 
rozvibroval matraci.

Hodila roucho do vany a vrátila se k posteli. „Omyli tě, 
než ti ovázali rány?“

„Nevím.“
„Možná bych to měla zjistit.“
„Vydrž ještě hodinu. To už přestanu krvácet.“ Zhluboka 

se nadechl a zkřivil obličej. „Mary… oni museli.“
„Co?“ Sklonila se k němu.
„Museli to udělat. Já jsem…“ Další nádech provázel sten. 

„Nezlob se na ně.“
To určitě.
„Mary,“  pokračoval  umíněně  a  zaostřil  na  ni  pohled. 

„Nedal jsem jim jinou možnost.“
„Cos provedl?“
„Už je po všem. A ty se na ně nesmíš hněvat.“ Zrak se 

mu znovu zamlžil.
Pomyslela si, že si o těch ničemech může myslet, co se jí 

zlíbí, ale nechala si to pro sebe.
„Mary?“
„Netrap se tím.“ Pohladila ho po tváři a zalitovala, že mu 

nemůže smýt krev. Když sebou trhl, stáhla ruku. „Řekni si, 
co potřebuješ, Rhagi, a já ti to obstarám.“

„Povídej mi něco. Předčítej mi…“
Na  polici  vedle  početné  sbírky  DVD  nosičů  objevila 

několik  současných  titulů.  Zaměřila  se  na  knihy v  pevné 
vazbě.  Vybrala  druhý díl  Harryho Pottera  a přinesla  si  k 
posteli  židli.  Zpočátku  se  nedokázala  soustředit,  protože 
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sledovala Rhageův dech, ale nakonec nalezla rytmus a on 
také. Dýchal pomaleji a křeče ustaly.

Když usnul, odložila knihu na noční stolek. Rhage měl 
čelo  zvlněné  vráskami,  rty  bledé  a  napjaté.  Děsilo  ji 
pomyšlení, že trpí bolestmi, i když konečně odpočívá.

Ve vzpomínkách se vrátila o několik let nazpět.
Vybavila  si  matčinu  ložnici.  Ucítila  pach  dezinfekce. 

Slyšela namáhavý, zoufalý dech.
Historie se opakuje, napadlo ji. Opět sedí u lůžka dalšího 

trpícího. A zase je bezmocná.
Rozhlédla se po místnosti.  Pohled jí padl na  Madonu s  

dítětem  nad komodou.  Tady má obraz funkci  uměleckého 
díla, ne modly, je součástí sbírky a slouží na ozdobu.

Proto k němu nemusí  chovat  nenávist.  Ani  jí  nenahání 
strach.

Socha  madony  v  matčině  pokoji  byla  jiná.  Mary  jí 
nesnášela a ve chvíli, kdy tělo Cissy Luceové opustilo dům, 
putovala sádrová ikona do garáže. Neměla to srdce ji rozbít, 
i když o tom původně uvažovala.

Den  poté  ji  odvezla  na  farnost  Matky  Boží,  kde  ji 
nechala.  Stejně  naložila  s  krucifixem.  Když  vyjížděla  z 
parkoviště u kostela, triumf, jaký v tu chvíli cítila, a projev 
nefalšovaného pohrdání Bohem, jí stoupl do hlavy jako silné 
víno. Byl to po dlouhé době první pozitivní vjem. Opojení 
však netrvalo dlouho. Po návratu domů neviděla nic jiného 
než stín na stěně, kde visíval kříž, a bledé místo na podlaze, 
kde stávala socha.

O  dva  roky  později,  přesně  na  den,  kdy  se  zbavila 
nábožných  objektů,  jí  v  nemocnici  oznámili,  že  má 
leukemii.

Pochopitelně  věděla,  že  není  prokletá,  protože  dotyčné 
předměty odvezla z domu. Rok má 365 dní a zpráva o její 
nemoci mohla přijít  v libovolný den. Ale v hloubi duše o 
tom  čas  od  času  zapochybovala.  A  díky  tomu  se  její 
nenávist vůči Bohu ještě prohloubila.
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Do háje… Nenašel si čas na to, aby ušetřil  utrpení její 
matku,  která  v  něj  hluboce  věřila.  Ale  neváhal  ztrestat 
hříšnici, jakou je ona. Nad tím jí zůstává rozum stát.

„Ulevila jsi mi,“ řekl Rhage.
Otočila se k němu. Vzala ho za ruku, aby přišla na jiné 

myšlenky. „Jak je ti?“
„Líp. Tvůj hlas mě uklidňuje.“
Jako  moji  maminku,  pomyslela  si.  Matka  ji  taky 

ujišťovala, že ráda poslouchá její hlas.
„Nechceš přinést něco k pití?“ nabídla se.
„Na co jsi před chvilkou myslela?“
„Na nic.“ Zavřel oči.
„Chceš, abych tě omyla?“ zeptala se.
Když  pokrčil  rameny,  šla  do  koupelny  a  vrátila  se  s 

žínkou  namočenou  v  teplé  vodě  a  s  osuškou.  Otřela  mu 
obličej a jemně očistila pokožku v okolí obvazů.

„Já to sundám. Mám?“
Přikývl.  Přeopatrně  odlepila  pásku z  kůže  a  odstranila 

obvazy a polštářky gázy.
Zachvěla se. Zvedl se jí žaludek.
Oni ho zbičovali. Jinak si ty rány vysvětlit nedovedla.
„Ach… Rhagi.“ Vyhrkly jí slzy, ale nedovolila ukápnout 

ani jediné. „Jen vyměním obvazy. Je to ještě příliš čerstvé. 
Máš někde –“

„V koupelně. V té vysoké skříňce vpravo od umyvadla.“
Stála  před  otevřenými  dvířky,  ohromená  zásobami 

zdravotnického materiálu.  Chirurgické soupravy.  Sádra na 
zlomeniny.  Obvazy  a  obinadla  různé  šíře.  Náplasti  s 
polštářky i bez nich. Vzala to, co se domnívala, že se jí bude 
hodit,  a  vrátila  se  do  ložnice.  Roztrhla  sterilní  sáček  se 
čtverci z gázy a obložila mu jimi hruď a břicho a rozhodla 
se,  že je tam nechá prostě  položené.  Zvednout  mu trup z 
matrace, aby ho obvázala obinadlem, je nad její síly, a navíc 
by musela obvazy připevnit páskou, což by vyžadovalo jistý 
tlak a další zbytečný kontakt s jeho zmučenou pokožkou.
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Když  mu přikládala  gázu na  levou spodní  část  břicha, 
Rhage sebou trhl. Vzhlédla. „Ublížila jsem ti?“

„Divná otázka.“
„Prosím?“ Otevřel oči a upřel je na ni. „Ty si to zřejmě 

neuvědomuješ, co?“
Zřejmě ne. „Rhagi, co ode mě chceš?“
„Chci, abys na mě mluvila.“
„Dobrá. Jen to dokončím.“
Jakmile byla hotová, otevřela knihu. Rhage zaklel.
Celá popletená ho vzala za ruku. „Nevím, co chceš.“
„To  není  tak  těžké  uhodnout.“  Měl  slabý  hlas,  ale 

rozhořčení v něm bylo naprosto zřetelné. „Proboha, Mary, 
můžeš mi aspoň jednou prozradit, co se ti honí hlavou?“

Vtom  někdo  zaklepal.  Oba  vyslali  ke  dveřím  dotčený 
pohled.

„Hned jsem zpátky,“ oznámila mu.
Otevřela dveře. Na chodbě stál muž s bradkou. V jedné 

ruce držel podnos s jídlem.
„Mimochodem, já jsem Vishous. Je vzhůru?“
„Ahoj, V,“ řekl Rhage.
Vishous se kolem ní  protáhl  a  položil  tác  na komodu. 

Když se vydal k posteli, přála si, aby byla stejně velká jako 
on a mohla mu zabránit ve vstupu do ložnice.

Posadil  se  na  okraj  matrace.  „Jak  to  zvládáš, 
Hollywoode?“

„Ujde to.“
„Bolest už ustupuje?“
„Jo.“
„Jako obvykle se uzdravuješ rychle.“
„Mně to připadá jako věčnost.“ Rhage přemohla únava a 

zavřel oči.
Vishous  se  na  něj  chvíli  upřeně  díval,  rty  zkřivené 

ponurou  grimasou.  „Přijdu  se  na  tebe  podívat  později, 
bratře. Platí?“

„Díky, kámo.“
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Muž se otočil a setkal se s jejím pohledem, což pro něj 
nemuselo  být  zrovna  příjemné.  V  tom  okamžiku  si  totiž 
přála, aby zakusil stejnou bolest, jakou způsobil. Věděla, že 
má touhu po pomstě vepsanou ve tváři.

„Ty jsi tvrdá ženská, co?“ ucedil.
„Když je to tvůj bratr, proč jsi mu ublížil?“
„Mary, nech toho,“ přerušil ji Rhage chraplavým hlasem. 

„Řekl jsem ti –“
„Nic jsi mi neřekl.“ Křečovitě stiskla víčka. Není fér na 

něj  křičet,  když se nemůže pohnout a hruď mu křižují  ty 
strašlivé rány…

„Možná  bysme  to  před  ní  neměli  tajit,“  nadhodil 
Vishous.

Mary založila paže na prsou. „Skvělej nápad. Tak ven s 
tím.  Vysvětlete  mi  to,  abych  pochopila,  proč  jste  mu  to 
udělali.“

Rhage se do toho vložil. „Mary, já si nepřeju –“
„Prozraď mi to. Jestli nechceš, abych je nenáviděla, řekni 

mi, o co jde.“
Vishous se zadíval k posteli. Rhage zřejmě přikývl nebo 

pokrčil rameny, protože muž řekl: „Tím, že tě sem přivezl, 
urazil Bratrstvo. A pokud s námi chtěl zůstat a mít tě tady, 
musel podstoupit rituální trest.“

Mary uvízl dech v hrdle. Tak to všechno pro ni? Kvůli 
ní?

Kristepane. Nechal se kvůli ní zbičovat do krve…
Já ti zajistím bezpečí… Tímhle způsobem?
Pro takový druh oběti  jednoduše nenacházela slov. Pro 

bolest, kterou kvůli ní vytrpěl. Pro to, co mu provedli lidé, 
kteří se prohlašují za jeho bratry.

„Já musím… Točí se mi hlava. Omluvíte mě na chvíli?“
Ustupovala  v  naději,  že  dovrávorá  do  koupelny,  ale 

Rhage se nadzvedl na posteli, jako by chtěl jít za ní.
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„Klid, Rhagi. Lehni si.“ Vrátila se k němu, posadila se na 
židli  a  pohladila  ho  po  vlasech.  „Pěkně  zůstaň,  kde  jsi. 
Tiše… Nerozrušuj se.“

Když se trochu uklidnil, otočila se k Vishousovi. „Vůbec 
tomu nerozumím.“

„Proč bys měla?“
Upír se na ni upřeně zadíval. Stříbřité hlubiny jeho očí jí 

trochu naháněly hrůzu.  Soustředila  se na tetování  v okolí 
levého  oka  a  pak  stočila  pohled  zpátky  k  Rhageovi. 
Konečky  prstů  se  dotýkala  jeho  vlasů  a  tiše  k  němu 
promlouvala, dokud znovu neusnul.

„Působilo vám utrpení, když jste ho bičovali?“ zeptala se 
tiše, protože věděla, že Vishous neodešel. „Řekni, že ano.“

Uslyšela šustění látky. Když otočila hlavu, měl Vishous 
svlečenou  košili.  Na  svalnatých  prsou  uviděla  dlouhou, 
čerstvou řeznou ránu jako od čepele nože.

„Málem nás to zabilo. Všechny do jednoho.“
„To je dobře.“
Upír se zlostně usmál. „Rozumíš nám líp, než si myslíš. 

A to jídlo není jenom pro něj, až dostane hlad. Přinesl jsem 
dost i pro tebe.“

To  je  smůla.  Protože  ona  od  nich  nic  nechce.  „Díky 
Nakrmím ho, až si řekne.“

Vishous zamířil ke dveřím. Zastavil se. „Už jsi mu řekla 
o svým jménu?“

Prudce k němu zvedla hlavu. „Cože?“
„Tvý jméno. Ví o něm?“
Zježily se jí  chloupky na zátylku.  „Očividně ví,  jak se 

jmenuju.“
„Ale neví,  proč se tak jmenuješ. Možná bys mu to měla 

prozradit.“  Zakabonil  se.  „A  ne,  na  internetu  jsem  si  to 
nenašel. Jak bych mohl?“

Kristepane,  přesně to jí prolétlo myslí… „Ty umíš  číst 
myšlenky?“
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„Jenom když chci a někdy, když nemám na vybranou.“ 
Vyšel na chodbu a tiše zavřel dveře.

Rhage se pokoušel  převalit  na bok a se  zasténáním se 
probudil. „Mary?“

„Tady jsem.“ Uchopila jeho ruku do svých dlaní.
„Co se děje?“ Když se na ni podíval, měl modrozelené 

oči pozornější než předtím. „Mary, jen jednou mi prozraď, 
na co myslíš. Prosím.“

Znejistěla. „Proč jsi mě nenechal být? Tohle všechno… 
by se nemuselo stát.“

„Neexistuje nic, co bych nepodstoupil pro tvoje bezpečí. 
Pro tvůj život.“

Zavrtěla hlavou. „Nechápu, proč ti na mně tolik záleží?“
„Víš, co bude nejlepší?“ V koutku úst mu zacukal úsměv. 

„Když se nebudeš snažit všechno pochopit.“
„Je to lepší než se dát na víru,“ zašeptala, zvedla ruku a 

prohrábla  mu  blonďaté  vlasy.  „Prospi  se.  Pokaždé,  když 
usneš a pak se probudíš, je v tobě víc života.“

„Radši bych se na tebe díval,“ povzdychl si, ale zavřel 
oči. „Líbí se mi, když mi hladíš vlasy.“

Posunul hlavu blíž k ní, aby na něj líp dosáhla.
I oči má přenádherné, pomyslela si.
Mary se zhluboka nadechla a zvolna vypustila vzduch z 

plic. Po chvíli se zaklonila v židli, zvedla nohy a opřela je o 
masivní sloup postele.

Jak  plynuly  hodiny,  chodili  Rhage  navštěvovat  bratři 
jeden po druhém a při  té  příležitosti  se  Mary představili. 
Phury, ten s hustou hřívou vlasů, jí přinesl horké jablečné 
víno,  které  nakonec  vděčně  vypila.  Zastavil  se  Wrath, 
chlapík s tmavými brýlemi, i Beth, žena s kočkou v náručí, 
před  kterou  krátce  po  svém  příchodu  do  domu  omdlela. 
Přišel se na něj podívat Butch, co si ve vstupní síni hrál s 
míčem, a Tohrment s krátce zastřiženými vlasy.

Rhage  většinou  spal,  ale  když  chtěl  změnit  polohu, 
probudil se. Pokaždé se na Mary zadíval, jako by z pohledu 
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na ni čerpal sílu. Přinesla mu vodu, pohladila ho po tváři a 
nakrmila ho. Moc toho nenamluvili. Stačily doteky.

Mary se začala klížit víčka a hlava jí klesla na prsa, když 
někdo opět tiše zaklepal. Nejspíš Fritz s další porcí jídla.

Protáhla se a šla ke dveřím.
„Pojďte dál,“ řekla a otevřela.
Na chodbě byl muž s jizvou na obličeji. Jak nehybně stál, 

dopadalo  mu  světlo  na  ostré  rysy  ve  tváři  a  zdůraznilo 
hluboko  posazené  oči,  lebku  pod  kratičkými  vlasy, 
nerovnou jizvu, tvrdou linii brady. Měl na sobě volný rolák 
a kalhoty spuštěné na boky. Obojí černé.

Okamžitě se přemístila blíž k posteli, aby bránila Rhage, 
i když představa, že by zahnala někoho tak obrovitého, jako 
je tenhle upír, byla zcela absurdní.

Ticho houstlo. Ujišťovala se, že se na něj pravděpodobně 
přišel jen podívat jako všichni ostatní a nemá v úmyslu mu 
znovu ublížit. Až na to, že je celý napružený a podle jeho 
postoje lze soudit, že by po něm mohl každou chvíli skočit. 
Znejistěla však ještě víc, když si všimla, že muž se vyhýbá 
jejímu  pohledu  a  zřejmě  se  nedívá  ani  na  Rhage.  Jeho 
chladný temný pohled nemá zřetelný cíl.

„Chceš  jít  dál  a  podívat  se  na  něj?“  zeptala  se  ho 
konečně.

Stočil zrak na ni.
Jako obsidián, napadlo ji. Má oči jako obsidián. Lesklé. 

Bezedné. Kruté.
Couvla a vzala Rhage za ruku. Upír ve dveřích se ušklíbl.
„Připadáš  mi  mírně  zběsilá.  Myslíš,  že  ho  chci  zase 

potrápit?“  Měl  hluboký,  měkký  hlas.  Zvučný.  A  stejně 
neosobní a bezobsažný jako jeho zorničky.

„A chceš?“
„Hloupá otázka.“
„Proč?“
„Kdybych ti odpověděl, stejně bys mi neuvěřila, tak tě to 

nemusí zajímat.“
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Znovu se rozhostilo ticho. Mary ho v duchu odhadovala. 
Svitlo jí, že není jen agresivní, ale zároveň rozpačitý.

Možná…
Políbila  Rhageovu  ruku  a  zdráhavě  od  něj  ustoupila. 

„Stejně jsem se chtěla osprchovat. Zůstaneš zatím u něj?“
Upír  zamrkal,  jako  by  ho  to  překvapilo.  „Tebe 

neznervózňuje, že budeš v koupelně nahá a jen pár metrů 
ode mě?“

Co bys řekl?
Pokrčila  rameny.  „Risknu  to.  Ale  kdyby  se  probudil, 

určitě bude radši, když uvidí tebe, než kdyby měl být sám.“
„Takže to necháš na mně?“
„Půjdeš  dál,  nebo  ne?“  Když  neodpověděl,  dodala: 

„Muselo to být pro tebe peklo.“
Jeho zdeformovaný horní ret zkřivil úsměšek. „Jsi jediná, 

kdo usoudil, že mě netěší někomu ubližovat. Nejsi náhodou 
druhá Matka Tereza? Taky věříš tomu, že i v zatrpklejch, 
cynickejch rváčích dřímá dobro?“

„O tu jizvu na obličeji ses určitě neprosil, že ne? A klidně 
bych se vsadila, že není zdaleka jediná. Proto mě napadlo, 
že ta dnešní noc pro tebe nebyla žádnej med.“

Přimhouřil  oči  do  úzkých  škvírek.  Místností  zavanul 
ledový  poryv,  jako  by  nahnal  vzduch  směrem  k  ní. 
„Opatrně. Odvaha může být nebezpečná.“

Přistoupila k němu. „Tak aby bylo jasno, s tou sprchou 
jsem lhala.  Chtěla  jsem tě  s  ním nechat  chvíli  o  samotě, 
protože je zřejmý, že je ti mizerně. Jinak bys totiž nestál ve 
dveřích tak rozpačitě a nejistě. Buď pojď dál, nebo odejdi, 
ale každopádně bych ocenila, kdyby ses mi nesnažil nahnat 
strach.“

V tu chvíli jí bylo lhostejné, jestli se na ni vrhne. Věděla, 
že je vyčerpaná a nervózní a že neuvažuje střízlivě.

„Tak co bude?“ udeřila na něj.
Když upír vešel do ložnice a zavřel dveře, jako by se v 

místnosti  ochladilo.  Jeho  zlovolnost  byla  bezmála 
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hmatatelná. Dýchla jí do tváře a dotkla se jejího těla jako 
neviditelné ruce. Když v zámku hlasitě cvaklo, vyděsila se.

„Já se nesnažím,“ ucedil.
„O co?“ zachraplala.
„Nahnat  ti  strach.  Začala  ses  bát  ve  chvíli,  kdy  jsi 

otevřela dveře.“ Usmál se. Má mimořádně dlouhé špičáky, 
delší než Rhage. „Cítím tvůj strach. Dráždí mě v nose jako 
čerstvý nátěr.“

Dala  se  před  ním  na  ústup.  Vykročil  za  ní  pomalu  a 
rozvážně.

„Hmm… Tvoje vůně se mi líbí. Už od chvíle, kdy jsem 
tě uviděl poprvé.“

Zrychlila  tempo  a  natáhla  ruku  za  sebe  v  naději,  že 
každou chvíli narazí do postele. Ale místo toho se zamotala 
do těžkých závěsů na okně.

Upír se zjizvenou tváří ji dostal do slepé uličky. Není tak 
svalnatý jako Rhage, nicméně o jeho zkázonosnosti nemůže 
být pochyb. Jeho bezcitný pohled jí sdělil všechno, co o jeho 
zabijáckých schopnostech potřebovala vědět.

Mary  polohlasně  zaklela  a  odevzdaně  sklopila  hlavu. 
Jestli jí chce ublížit,  nedokáže na tom nic změnit ani ona, 
ani Rhage. Nesnáší, když je bezmocná, ale někdy vás život 
do takové situace prostě zažene.

Když se k ní upír sklonil, přikrčila se.
Zhluboka vtáhl vzduch nosem a zase ho dlouze vypustil.
„Jdi se osprchovat.  Nechtěl  jsem mu ublížit  předtím,  a 

nehodlám mu ublížit  ani  teď.  A tobě  taky nic  neudělám. 
Kdyby se ti něco stalo, cítil by se hůř, než mu momentálně 
je.“

Odvrátil se od ní. S úlevou vydechla a povšimla si, jak 
sebou při pohledu na Rhage trhl.

„Jak se jmenuješ?“ řekla tiše.
Povytáhl  na  ni  obočí  a  pak  zase  stočil  zrak  na  svého 

bratra. „Já jsem ten špatnej, pokud ti to ještě nedošlo.“
„Ptala jsem se na tvé jméno, ne na tvou pověst.“
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„Ve skutečnosti jsem zloduch spíš z donucení… Zsadist. 
Jmenuju se Zsadist.“

„Hm… Těší mě, Zsadiste.“
„Jak jsi zdvořilá,“ posmíval se.
„Tak jo. Díky, že jsi mě ani jeho právě teď nezabil. Je to 

lepší?“
Zsadist  se  ohlédl  přes  rameno.  Jeho  víčka  byla  jako 

okenní  rolety,  které  propouštějí  jen  proužek  studeného 
nočního  světla.  Kvůli  téměř  oholené  hlavě  a  jizvě  byl 
zosobněním  násilí,  alegorií  agresivity  a  bolesti.  S  tím 
rozdílem, že jak se na ni díval ozářený světlem svíček, tváří 
mu přelétl sotva znatelný náznak vřelosti. Byl tak nepatrný, 
že nechápala, jak je možné, že ho vůbec postřehla.

„Jsi strašně zvláštní,“ pronesl tiše. Než mohla cokoli říct, 
zvedl ruku. „A teď jdi. Nech mě o samotě s mým bratrem.“

Mary beze slova vešla do koupelny a sprchovala se tak 
dlouho,  až  měla  vroubky  na  prstech  a  vzduch  zhoustl  a 
ztěžkl hustou párou. Když se osušila, vklouzla do stejného 
oblečení, jaké měla předtím, protože si s sebou zapomněla 
vzít čisté. Tiše otevřela dveře do ložnice.

Zsadist  seděl  na  posteli,  široká  ramena  měl  shrbená  a 
pažemi si objímal  pas. Skláněl  se nad Rhageovým spícím 
tělem, schoulený co možná nejblíž, ale aniž se ho dotýkal. 
Jak  se  pohupoval  dopředu  a  dozadu,  místností  se  nesla 
tichounká rytmická melodie.

Mary si  s  úžasem uvědomila,  že  upír  zpívá.  Jeho hlas 
stoupal a padal, klouzal z oktávy do oktávy, vznášel se do 
závratných výšek a zase hluboko klesal. A zněl nádherně. 
Přímo  andělsky.  Rhage  se  zdál  naprosto  uvolněný  a 
odpočíval tak mírumilovně jako nikdy předtím.

Mary rychle zamířila ke dveřím a vyšla na chodbu.
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Kapitola třicátá první

hage se probudil nazítří odpoledne. Nejdřív ze všeho se 
chtěl  po  paměti  dotknout  Mary,  ale  včas  se  zarazil, 

protože  nechtěl  vyprovokovat  neblahé  brnění.  Necítil  se 
ještě dost silný, aby mu dokázal čelit.

R
Otevřel oči a otočil hlavu. Ležela na břiše v posteli vedle 

něj a spala.
Znovu  se  o  něj  postarala,  když  to  potřeboval.  Nic  ji 

neodradilo.  Chovala  se  statečně  a  postavila  se  i  jeho 
bratrům.

Srdce mu zaplavila láska tak silná, až mu vzala dech.
Položil si ruku na prsa a nahmatal obvazy, které mu na ně 

přiložila. Opatrně jeden po druhém odstranil. S uspokojením 
konstatoval,  že  rány  vypadají  dobře.  Uzavřely  se  a  už 
nebolí. Zítra z nich zbudou pouhé narůžovělé čáry a pozítří 
zmizí docela.

Pomyslel  na  zátěž,  kterou  jeho  organismus  v  poslední 
době musel snášet. Proměnu v netvora. Vzrušení v Maryině 
přítomnosti. Spáleniny od slunce. Rituální trest. Co nevidět 
se bude muset napít a je radno to udělat dřív, než pocítí silný 
hlad.

Ke krmení vždy přistupoval nanejvýš svědomitě. Většina 
bratrů čeká až do poslední chvíle a jak nejdéle to vydrží, a 
sice jen proto, že jim taková míra důvěrnosti není příjemná. 
On je prozíravý. Neumí si představit, že by se proměnil v 
obludu, která ještě ke všemu prahne po krvi –

Tak moment…
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Zhluboka se nadechl. A ucítil… jen prázdnotu. Ani stopy 
po hučení. Žádné nutkavé svrbění. Nic ho nepálí, přestože 
leží přímo vedle Mary.

Ve svém těle je pouze a jen on sám. Stvořitelčina kletba 
je pryč.

Jak jinak,  pomyslel si. Prokletí ho zbavila jen dočasně, 
aby rythus proběhl řádně a aniž se při něm změnil v netvora. 
A nato mu pravděpodobně poskytla  oddech,  aby se mohl 
rychle uzdravit. Byl zvědavý, jak dlouho odklad potrvá.

Pomalu  vydechl  nosem.  Ponořil  se  do  svého  nitra, 
opojený  absolutním  mírem.  Nebeským  klidem. 
Osvobozujícím tichem.

Něco takového nezažil už dobrých sto let.
Samou blažeností měl slzy na krajíčku.
Pro  případ,  že  by  se  neudržel  a  Mary  se  vzbudila,  si 

zakryl oči rukama.
Vědí vůbec ostatní,  jaké mají  štěstí,  že můžou prožívat 

podobné  okamžiky?  Chvíle  zvučícího,  ohlušujícího  ticha. 
Před  prokletím  si  jich  nevážil.  Ani  je  nezaznamenal.  A 
kdyby si toho tenkrát všiml, nejspíš by se jen překulil na bok 
a blaženě usnul.

„Jak je ti? Mám ti něco přinést?“
Při zvuku Maryina hlasu se připravil  na nápor energie. 

Ale  žádný  nenastal.  Cítil  jen  hřejivý  žár  v  hrudi.  Lásku 
nepoznamenanou chaosem kletby.

Promnul si obličej a podíval se na ni. Ve ztichlé tmě k ní 
pocítil až posvátnou úctu, která hraničila bezmála s bázní.

„Potřebuju být s tebou, Mary.  Teď hned. Musím být v 
tobě.“

„Tak mě polib.“
Přitáhl ji k sobě. Měla na sobě jen tričko. Vsunul pod 

tenkou látku ruce a prsty ji obemkl kolem pasu. Byl silně 
vzrušený a připravený do ní proniknout, ale když se nemusel 
s  ničím potýkat,  přinášelo mu nezměrné  potěšení  i  pouhé 
hlazení.
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„Potřebuju se s tebou milovat,“  řekl a  shodil  z postele 
všechny přikrývky a  polštáře.  Chtěl  ji  vidět  celou,  každý 
centimetr  jejího  těla,  a  nepřál  si,  aby  mu  v  tom  cokoli 
bránilo.

Vyhrnul jí tričko a přetáhl ho přes hlavu a pak vůlí zažehl 
svíčky  v  místnosti.  V  jejich  zlatavé  záři  jí  měkce  svítila 
pokožka. Pootočila hlavu a upřela na něj šedé oči. Oblinky 
ňader  má  smetanově  bílé,  růžové  bradavky  nedočkavě 
vztyčené.  Břicho  ploché – až  příliš  ploché,  napadlo  ho 
ustaraně. Zato boky má dokonalé a stejně tak štíhlé nohy.

A to nejlíbeznější ze všeho, její klín…
„Mary,“  zašeptal,  v mysli  veškerá místečka  jejího těla, 

jichž se chtěl dotýkat.
Když  si  nad  ni  klekl,  rozpálený  penis  měl  ztvrdlý 

nedočkavostí  a  touhou.  Ale  než  se  mohl  sklonit  k  její 
pokožce, obemkla mu prsty tepající pohlaví. Zachvěl se a po 
těle mu vyvstal pot. Díval se, jak se ho dotýká, a na okamžik 
se nechal unést svým ryzím chtíčem a nezředěnou extází.

Když se posadila, netušil, co má v úmyslu. „Mary?“
Rozevřela rty a vzala ho do úst.
Prudce  se  nadechl,  zaklonil  se  a  opřel  se  o  paže. 

„Panebože…,“ splynulo mu ze rtů.
Žádné z těch mnoha žen, které po prokletí měl, nedovolil, 

aby se ho dotkla. Nepřál si to a nelíbilo se mu, když se ho 
dotýkaly kdekoli nad pasem, natož pod ním.

Ale tohle je Mary.
Sání a teplo jejích úst,  ale  především vědomí,  že je to 

ona, ho zbavilo síly. Vydal se jí na milost. Dívala se mu do 
tváře a sledovala reakci na rozkoš, kterou mu poskytovala. 
Když dopadl zády na matraci, vyhoupla se nad něj a sklonila 
se k němu. Uchopil její hlavu do dlaní a podvolil se rytmu, 
jenž udávala její ústa.

Krátce před vyvrcholením uhnul boky do strany, protože 
to ještě nechtěl ukončit.
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„Pojď ke mně,“  řekl,  vytáhl  si  ji  nahoru přes břicho a 
hruď a přetočil na záda. „Chci být v tobě.“

Políbil  ji,  položil  jí  ruku  na  hrdlo  a  sklouzl  níž,  až 
spočinula  nad jejím srdcem. Tlouklo jako zběsilé.  Sklonil 
hlavu,  nejprve  přitiskl  rty  na  její  hrudní  kost  a  pak  je 
přesunul  na  vrcholek  ňadra.  Zatímco  dráždil  bradavku 
jazykem, podsunul Mary paži pod lopatky a zvedl si ji blíž k 
ústům.

Z hloubi  hrdla  se  jí  vydral  zvláštní,  rozkošnický zvuk. 
Bezdeché zajíknutí ho přimělo zvednout hlavu a zadívat se 
jí  do tváře.  Měla zavřené oči  a  zaťaté  zuby.  Zase sklonil 
hlavu  a  vytvořil  cestičku  z  polibků  až  k  jejímu  pupíku. 
Chvilku se mu věnoval  a poté pokračoval  k jejímu boku. 
Naznačil,  aby  se  obrátila  na  břicho.  Ochotně  poslechla. 
Roztáhl jí nohy, vklouzl jí dlaní do rozkroku a sevřel klín. 
Zasypal jí polibky spodní část zad.

Vsunul  do ní  prst  a  špičáky jí  jemně přejel  vzhůru po 
páteři.

Mary zasténala a nahrbila se, vstříc nezvyklému laskání.
Zarazil  se na jejím rameni.  Odhrnul jí vlasy z šíje. Při 

pohledu na její krk tlumeně zavrčel.
Když strnula, zašeptal: „Neměj strach, Mary. Neublížím 

ti.“
„Já  se  nebojím.“  Nadzvedla  boky  a  přitiskla  se  mu 

klínem do dlaně.
Rhage ostře vtáhl vzduch do úst. Zaplavila ho silná touha 

a zrychlil se mu dech. Ale nebránil se tomu. Nedostavily se 
žádné vibrace ani děsivý hukot. Jsou jen oni dva. On a ona. 
Spolu. Při milování.

Přesto zatoužil ještě po něčem jiném.
„Mary… Předem se omlouvám za to, co ti teď řeknu.“
„Co?“
„Chci… chci se od tebe napít,“ hlesl jí do ucha. Zachvěla 

se. Nicméně ucítil v jejím klíně nával horka a věděl, že jí 
rozechvívá touha.
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„To vážně chceš… udělat?“ zeptala se.
„Můj bože… chci.“ Přitiskl jí ústa ze strany na krk. Sál jí 

pokožku a zoufale dychtil  udělat něco víc. „Tak rád bych 
cítil v ústech tvoji krev…“

„Přemýšlela jsem o tom, jaké by to bylo.“ Měla zastřený, 
smyslný hlas. Bože, ona mu to snad vážně dovolí… „Bolí 
to?“

„Jen trochu, zpočátku. Ale potom je to jako… sex. Cítila 
bys moji rozkoš, až mi tvoje krev začne proudit tělem. Byl 
bych hrozně opatrný. Něžný… jemný…“

„Já vím.“
Projela  jím  erotická  vlna.  Vycenil  zuby.  Umí  si 

představit,  že  by  jí  je  vnořil  do  krku.  A  sál.  Polykal. 
Ochutnával.  A jejich spojení by se završilo,  až by si  ona 
vzala totéž od něj. Nakrmil by ji dosyta, dovolil jí, ať se od 
něj napije, co hrdlo ráčí –

Až by si vzala totéž od něj?
Odtáhl se. Na co to, sakra, myslí? Mary je člověk. Nesytí 

se krví.
Položil  jí  čelo  na  rameno.  A uvědomil  si,  že  Mary je 

nejen člověk, ale že je nemocná. Olízl si rty. Špičáky se mu 
nepatrně zkrátily.

„Rhagi? Chceš… víš co…?“
„Myslím, že bude lepší, když to neudělám.“
„Ale já nemám strach. Vážně ne.“
„Já  vím,  Mary.  Ty  se  nebojíš  ničeho.“  Její  odvaha  je 

jedním z důvodů, proč s ní spojil svůj život. „Ale radši se 
pomiluju  s  tvým  tělem,  než  abych  si  vzal  něco,  co  mi 
nemůžeš poskytnout.“

Několika  rychlými  pohyby  se  nad  ní  vztyčil,  zvedl  jí 
boky  z  matrace,  vnikl  do  ní  zezadu.  Hluboko.  Když  se 
žádostivě prohnula v zádech, zaplavil  ho žár. Vsunul paži 
mezi  její  ňadra  ve  snaze  se  stabilizovat.  Rukou  jí  otočil 
bradu na bok, aby ji mohl políbit.
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Do  úst  mu  dýchl  její  horký  dech  ochucený  zoufalou 
touhou. Pomalu z ní vyklouzl. A vzápětí do ní znovu rychle 
vnikl.  Při  prudkém výpadu  oba  zasténali.  Jak  je  sevřená, 
báječně úzká, blesklo mu opojenou myslí. Provedl ještě pár 
víceméně  zdrženlivých  průniků,  ale  potom  převzaly 
kontrolu jeho boky, které se začaly pohybovat jakoby svou 
vlastní vůlí. Už nedokázal držet kontakt s jejími rty. Jak jeho 
tělo začalo zběsile narážet do jejího, chytil ji rukama kolem 
pasu.

Hruď jí klesla na matraci a pootočila obličej na stranu. 
Rty měla roztažené, oči zavřené. Pustil její pas a zapřel se 
pěstmi  do  matrace  v  úrovni  jejích  ramenou.  Pod  jeho 
mohutným tělem se zdála neskutečně drobná a silné paže 
ten dojem ještě umocňovaly. Ale jeho penis se v ní ztrácel 
úplně celý, od špičky až po kořen. A znovu a znovu, až se 
Rhageovi zatemnily smysly.

Z ničeho nic ucítil nádherné bodnutí v ruce. Sklopil oči a 
viděl, že se mu obtočila kolem jedné paže a pevně svírá v 
ústech jeho palec.

„Víc, Mary,“ vydechl ochraptěle. „Jo… kousni… mě…“
Výtrysk bolesti,  jenž mu způsobily její zuby,  znásobily 

jeho rozkoš a dohnaly ho téměř na okraj slasti.
Jenomže on ještě nechtěl, aby to skončilo.
Vyklouzl  z  ní  a  rychle  ji  převrátil.  Když  přistála  na 

zádech, rozhodila nohy do stran, jako by neměla sílu udržet 
je nahoře. Pohled na její klín, dychtivý, nedočkavý, ochotný, 
ho málem zbavil posledních zbytků sebeovládání. Sklonil se 
k němu a začal ho laskat jazykem.

K orgasmu  dospěla  s  nevázaným  výkřikem.  Než  v  ní 
ustaly vlny rozkoše, vztyčil se a rázně se do ní vnořil.

Vykřikla  jeho jméno a zaryla  mu nehty do zad.  Upřel 
pohled do jejích doširoka otevřených očí dosud zastřených 
nejvyšší  slastí  a vyvrcholil.  Až na to,  že mocné vlny jím 
vzápětí  otřásly  ještě  jednou  a  pak  znovu.  Orgasmus 
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neustával a on ochotně podlehl jeho rytmickému pulzování. 
Extáze neměla konce a nebylo v jeho silách ji zarazit.

A neudělal by to, i kdyby měl tu moc.

Mary se držela Rhage za ramena, když se jeho tělo znovu 
otřáslo a napjalo v závěrečné křeči uvolnění. Dech mu ostře 
vyrazil z plic a z úst mu unikl drsný zvuk. Chvilku nato v ní 
s mocnými záchvěvy zase vyvrcholil.

To,  co  se  mezi  nimi  odehrávalo,  jí  připadalo  jako 
nejvyšší  stupeň  důvěrnosti:  ona  je  naprosto  klidná,  jím 
otřásá  několikanásobný  orgasmus.  Díky  tomu,  že  její 
soustředění netříští vášeň, mohla zřetelně vnímat každičký 
záchvěv  jeho  těla,  každý  jeho  výpad  proti  jejímu  lůnu. 
Přesně věděla, kdy nastává další mocné uvolnění, cítila třes 
v jeho břiše a ve stehnech. A teď, zrovinka teď se to opět 
opakovalo.  Lapal  po  dechu,  zatímco  mu  ztuhla  záda  i 
ramena a boky vyrazily naposledy dopředu.

Tentokrát  zvedl  hlavu,  špičáky  obnažené,  víčka  pevně 
stisknutá.  Tělem  mu  projela  křeč,  všechny  svaly  strnuly. 
Nakonec pocítila hluboko v sobě nejasný pohyb.

Otevřel oči. Sídlil v nich vzdálený, obluzený výraz.
„Promiň… Mary.“ Přemohla ho další křeč a on se snažil 

dokončit to, co chtěl říct. „Tohle… se mi… ještě… nikdy… 
nestalo… Nedokážu to zastavit. Do háje…“

Vyrazil  ze  sebe  hrdelní  sten,  něco  mezi  omluvou  a 
vytržením.

Usmála  se  na  něj  a  přejela  mu  rukama  po  hladkých 
zádech. Když v ní zase vyvrcholil, pod prsty cítila, kde se 
svalstvo upíná na kosti.  Prostoupil ji nebývalý klid a mír, 
pocit  nejvyššího  štěstí.  Vzduch  prosytila  ta  přenádherná 
vůně, již vydávalo jeho tělo,  sytá,  přepychová vůně, která 
oznamovala, že je s ní pevně svázaný.

Vzepřel se na pažích, jako by z ní chtěl vystoupit.
„Kam se chystáš?“ Ovinula mu nohy kolem boků.
„Nechci tě… rozdrtit,“ vydechl namáhavě.
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„Nic takového nehrozí.“
„Mary…  já…“  Ještě  jednou  se  vzepjal,  hrudí  vyrazil 

dopředu, zaklonil hlavu, napjal krk a vyhrbil ramena. Teď je  
zdaleka nejkrásnější, pomyslela si.

Náhle  celý  ochabl  a  vysíleně  se  zhroutil  na  ni.  Jeho 
bezvládné tělo vážilo snad tunu, víc, než dokázala unést a 
zároveň ještě dýchat. Naštěstí se z ní odkulil, ale okamžitě ji 
přitáhl k sobě. Srdce mu tlouklo v hrudi jako zvon. Přitiskla 
mu  ucho  na  prsa  a  opájela  se  jeho  spěchajícím  rytmem, 
který se postupně zvolňoval.

„Neublížil jsem ti?“ zeptal se.
„Vůbec ne.“
Políbil  ji  a  pustil  a  zmizel  v  koupelně.  Vrátil  se  s 

ručníkem, který jí jemně strčil mezi nohy.
„Mám  ti  pustit  sprchu?“  zeptal  se.  „Trochu  jsem  to 

tady… hm, pokecal.“
„To nevadí. A sprchu nepouštěj. Chci tady chvíli jen tak 

ležet.“
„Neumím si vysvětlit, co se stalo.“ Zamračeně hodil na 

postel přikrývky a polštáře. „Ačkoli… možná to vím.“
„Ať se stalo cokoli, jsi neuvěřitelnej.“ Přitiskla mu rty na 

tvář. „Jednoduše neskutečnej.“
Ztichli a pár minut zůstali nehnutě ležet.
„Mary, poslední dobou jsem lecčím prošel.“
„To je mi jasné.“
„Budu se muset… o sebe postarat.“
Do hlasu se mu vloudil zvláštní tón. Zadívala se na něj. 

Zíral do stropu.
Zamrazilo ji v zádech. „Jak?“
„Budu se muset nakrmit. Od ženy. Své rasy.“
„Aha.“ Vybavilo se jí,  jak jí  jeho špičáky putovaly po 

zádech. A připomněla si, jak se slastně rozechvěla, když jí 
otíral  ústa  o  krk.  Při  vzpomínce  na  noc,  kdy  odešel, 
vystřízlivěla. Jak na něj čekala v posteli, zatímco on byl s 
jinou.
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Uchopil její ruce do svých. „Mary, musím se nakrmit co 
nejdřív, abych se dokázal ovládat. A chci, abys při tom byla 
se mnou. A kdyby ses na to z jakéhokoli důvodu nemohla 
dívat, aspoň zůstaneš se mnou v jedné místnosti. Nepřeju si, 
abys měla jakékoli pochybnosti ohledně toho, co se bude dít 
mezi mnou a tou ženou.“

„Od koho,“ – odkašlala si – „se napiješ?“
„Už jsem o tom přemýšlel. Nechci, aby to byla některá z 

těch, kterou jsem měl předtím.“
Takže  tím  se  výběr  zužuje  tak  na  pět  šest  děvčat, 

pomyslela si trpce.
Zavrtěla hlavou. Jakým právem ho vlastně soudí?
„Přivolám jednu z Vyvolených.“
Ujisti  mě,  že  to  jsou bezzubý starý fuchtle,  zadoufala. 

„Co jsou zač?“
„Původně  sloužily  Stvořitelce,  naší  bohyni,  ale  nějaký 

čas  se  od  nich  krmili  nezadaní  členové  Bratrstva.  V 
moderních dobách už je tímhle způsobem nevyužíváme, ale 
já  se  s  nimi  spojím,  abych  zjistil,  jestli  si  některou budu 
moct pozvat.“

„Kdy?“
„Co nejdřív. Nejlíp zítra večer.“
„To už tady nebudu.“ Když mu potemněla tvář, ani mu 

nedala příležitost k námitkám. „Nejvyšší čas, abych odešla.“
„Na to zapomeň.“
„Rhagi, vzpamatuj se. Snad jsi nečekal, že tady s tebou 

zůstanu věčně?“
„Přesně to chci. Tak zůstaneš.“
„Nenapadlo tě, že mi chybí domov, moje věci, moje –“
„Nechám je sem přestěhovat. Všechny.“
Zavrtěla hlavou. „Musím odjet domů.“
„Tvůj dům není bezpečný.“
„Tak  ho  budeme  muset  zabezpečit.  Nechám instalovat 

poplašný systém, naučím se střílet. A tak dále. Ale musím se 
vrátit.“
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Zavřel oči.
„Rhagi, podívej se na mě. Podívej se na mě.“ Stiskla mu 

ruku. „Musím si zařídit spoustu věcí… ve svém světě.“
Sevřel rty do úzké linky.  „Dovolíš, aby ti bezpečnostní 

systém instaloval Vishous?“
„Jasně.“
„A sem za mnou vždycky přijedeš na pár dní.“
Zhluboka se nadechla. „Co když to neudělám?“
„Tak přijedu já za tebou.“
„Nemyslím, že –“
„Už jsem ti to říkal jednou. Nepřemýšlej.“
Políbil ji, ale než mohl být polibek důvěrnější, odstrčila 

ho.
„Víš, že tohle nikam nevede. Ať je mezi námi cokoli… 

nemá to smysl. Já… prostě nemůžu.“
Převrátil  se  na záda a  položil  paži  za hlavu.  Jak zaťal 

zuby, napjaly se mu šlachy na krku.
Dělala to nerada. K smrti nerada. Ale bude lepší, když to 

skončí.  „Vážím  si  všeho,  co  jsi  pro  mě  udělal.  Jak  ses 
obětoval kvůli mé bezpečnosti –“

„Proč ses tvářila tak zoufale tu noc, kdy jsem odešel?“
„Prosím?“
„Proč tě tolik trápilo, že jsem s jinou ženou? Anebo jsi 

prostě jen měla chuť na tvrdší sex a potřebovala jsi pro to 
nějakou výmluvu?“ Podíval se na ni. Oči měl tak pronikavě 
modré,  až  jejich  pohled  bolel.  „Až  příště  zatoužíš  po 
divokých hrátkách, stačí říct. Mně to tak vyhovuje.“

Bože. Takhle si to rozhodně nepředstavovala. „Rhagi –“
„Ne, vážně se mi  to  líbí.  Rajcuje mě,  když převezmeš 

iniciativu.  A  dostala  mě  i  ta  drobná  sadistická  mezihra. 
Když jsem ucítil na tvých rtech vlastní krev, byl jsem z toho 
celej říčnej.“

Jeho  mrazivý  tón  byl  zatraceně  nepříjemný.  Ale  jeho 
planoucí oči mnohem horší.

„Promiň,“ řekla. „Ale –“
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„Po pravdě se mi postaví, jen když si na to vzpomenu. A 
to je co říct vzhledem k tomu, jak jsem strávil posledních 
dvacet minut.“

„Jakou má podle tebe náš vztah budoucnost?“
„Těžko soudit. Kdo ví? Ale zdržíš se tady přinejmenším 

do  večera,  mám  pravdu?  Už  jenom  proto,  že  tě  musím 
odvézt.  Takže  uvidíme,  jestli  se  zase  dokážu  dostat  do 
formy.  Nerad  bych  marnil  tvůj  drahocennej  čas.“  Vsunul 
ruku pod přikrývku. „Jsi fakt dobrá. A můžeme si dát druhý 
kolo.“

„Víš, jaký pro mě budou příští měsíce?“
„Nevím.  A ty mi  to  nejspíš neprozradíš,  je to  tak? Co 

takhle trochu sexu? Protože to je to jediný, co ode mě chceš. 
A protože jsem takovej zoufalec, že skočím po všem, co mi 
nabídneš, půjdeme rovnou na věc.“

„Rhagi!“ rozkřikla se, aby si získala pozornost. „Mary!“ 
napodobil ji. „Omlouvám se. Asi zbytečně moc mluvím. Ty 
bys radši, aby moje pusa dělala něco jinýho, viď? Přesněji 
byla jinde. Na tvých rtech? Ne. Na ňadrech. Anebo o něco 
níž? Jo. Tam dole je to nejlepší. A já vím, jak ti to nejlíp 
udělat.“

Zabořila  obličej  do  dlaní.  „Nechci  od  tebe  odejít  ve 
zlém.“

„Ale to ti v odchodu nezabrání,  že ne? Kdepak. Ty jsi 
totiž Silná Mary. Prostě se sbalíš a odejdeš do světa, abys –“

„Aby mi bylo zle, Rhagi! Odcházím od tebe, protože mi 
bude zle. Chápeš to? Zítra jdu do nemocnice. Až se vrátím 
domů, nečeká mě tam nic dobrýho.“

Díval  se  na  ni.  „Myslíš  si,  že  je  pod moji  důstojnost, 
abych se o tebe postaral?“

„Cože?“
„Ty mi  nedovolíš,  abych  se  o  tebe  staral,  až  to  budeš 

potřebovat?“
Pomyslela  na  to,  jak  to  pro  ni  bylo  těžké,  když  měl 

bolesti, a ona nemohla udělat nic, aby mu od nich ulevila.
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„Proč bys to dělal?“ zašeptala.
Zkřivil ústa, jako by ho udeřila.
Zvedl se z postele. „Víš co, Mary? Běž se vycpat.“
Oblékl si kožené kalhoty a ze zásuvky v komodě vyškubl 

košili.
„Sbal  si  věci,  pusinko.  Ten  toulavej  pes  už  tě  nebude 

otravovat.“ Vsunul ruce do rukávů košile a přetáhl si ji přes 
hlavu. „Požádám Vishouse, aby ti vystrojil dům poplašným 
systémem. Okamžitě. Nepotrvá mu to dlouho, a než s tím 
bude hotov, můžeš spát jinde. Někdo z  doggenů  tě odvede 
do tvý nový ložnice.“

Vyskočila z matrace, ale než k němu mohla doběhnout, 
upřel na ni tak mrazivý pohled, že se zastavila.

„Něco ti  povím. Vrchovatě si to zasloužím. A právem. 
Sám jsem to udělal už tolikrát. Prostě jsem se otočil a odešel 
a bylo mi to úplně jedno.“ Otevřel dveře. „I když ty ženský, 
co  jsem  obšťastňoval,  měly  štěstí.  Žádná  si  na  mě 
nepamatovala.  A víš co? Dal bych cokoli za to, abych na 
tebe mohl zapomenout. Na mou duši.“

Dveře za sebou nezabouchl. Jen je rázně zavřel.
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Kapitola třicátá druhá

 se sklonil nad řadového upíra a přitáhl svěrák. Polapil 
ho v centru  města,  v uličce  vedle  Řvouna,  a  dlužno 

dodat, že nově vybudované přesvědčovací středisko funguje 
nanejvýš uspokojivě. Nadto vyšlo najevo, že tenhle zajatec 
je víceméně cenným úlovkem, protože má okrajovou vazbu 
na Bratrstvo.

O

Za normálních okolností by byl O na pokraji extáze. Ale 
místo toho si při pohledu na třesoucího se civilistu a jeho 
skelné,  divoce  těkající  oči  připomněl  setkání  s  Omegou. 
Sám sebe uvězněného pod jeho těžkým tělem. Bezmocného. 
Mimo sebe. V bolestech.

Vzpomínky mu ucpaly plíce jako vdechnuté bahno a na 
okamžik musel odvrátit zrak. Když upír zasténal, v hrudi ho 
bodl osten hrůzy.

Prokristapána… Musí se vzchopit.
Odkašlal si a zvolna se nadechl. „A… jak důvěrně zná 

tvoje sestra Bratrstvo?“
„Nabízí… jim… sex…“
„Kde?“
„Nevím.“
„V  tom  případě  budu  muset  malinko  přitvrdit.“  O 

nepatrně utáhl svěrák.
Civilista  zaječel  a  přitom  mu  zdivočelé  oči  málem 

vypadly z důlků. Hrozilo, že znovu omdlí, a tak O sevření 
raději povolil.

„Kde se s nima schází?“
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„Caith obráží spoustu barů.“ Muž se namáhavě rozkašlal. 
„Zero Sum. Řvouna. Nedávno byla U Jednookýho.“

„U  Jednookýho?“  Zvláštní.  Ten  podnik  je  někde  v 
horoucích peklech na předměstí.

„A teď už mě, prosím vás, pusťte. Rodiče o mě budou –“
„Umím si představit, že o tebe mají starost. A právem.“ 

O potřásl hlavou. „Ale já tě nemůžu pustit. Zatím.“
Nepustí ho vůbec, ale to ten mládenec vědět nemusí.
Pan  O  mu  znovu  nasadil  svěrák.  „Ještě  jednou  mi 

zopakuj, jak se tvoje sestra jmenuje.“
„Caith.“
„A kterýho z bratrů obhospodařuje?“
„Nevím to jistě… Toho s bradkou. Vishouse. A líbí se jí 

ten blonďatej válečník… ale on o ni nestojí.“
Blonďák  s  netvorem?  „Kdy  toho  blonďáka  viděla 

naposled?“
Upír vychrlil změť nesrozumitelných zvuků.
„Cos říkal? Neslyšel jsem tě.“
Mladík se pokusil něco říct, ale najednou strnul v křeči a 

otevřel ústa, jako by se dusil.
„Ale, ale,“ ucedil O, „tolik tě to bolet nemůže.“
Do háje. Tohle je teprve začátek.  Důmyslnější praktiky 

mají  teprve přijít  na řadu. Nicméně o deset minut později 
upír vydechl naposledy. O nad ním bezradně stál a ne a ne 
přijít na to, co se stalo. Dveře do přesvědčovacího centra se 
otevřely a do místnosti vešel U.

„Tenhle chcípák natáhl brka, ale čert mě vem, jestli vím 
proč. Teprve jsem začal.“

Pan  O  uvolnil  svěrák  z  upírovy  ruky  a  hodil  ho  k 
ostatním „nástrojům“. Jak se díval na nehybnou hromádku 
kůže na stole, s úděsem si uvědomil, že je mu z toho nanic.

„Jestli jsi mu něco zlomil, možná došlo k trombóze.“
„Cože…? Jo, jasně. Ale… z pouhýho prstu? Kdyby šlo o 

stehenní  kost,  tak neřeknu, ale  měl  jsem v práci  jen jeho 
ruku.“
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„Na tom nezáleží. Může vzniknout kdekoli v těle. A když 
se sraženina dostane k plicím a způsobí embolii, je konec.“

„Je fakt, že lapal po dechu.“
„Takže je hodně pravděpodobný, že šlo o trombózu.“
„Nemohl  si  vybrat  vhodnější  chvíli.  Jeho  ségra  šuká 

Bratrstvo, ale moc mi toho neřekl.“
„Víš, kde bydlí?“
„Ne. Ten idiot se nechal okrást. Když jsem ho našel, byl 

opilej.  Někdo si  ho poddal  v  postranní  uličce  a šlohl  mu 
prachy  i  doklady.  Ale  stačil  jmenovat  pár  barů.  Běžný 
podniky  v  centru,  ale  taky  ten  motorkářskej,  U 
Jednookýho.“

U svraštil  čelo,  vytáhl  pistoli  a  zkontroloval  náboje  v 
komoře.  „Víš  jistě,  že  nezazpíval  jen  proto,  abys  mu  dal 
pokoj? Jednookej  je kousek odtud a ty hajzlové jsou spíš 
městský typy. Tím chci říct, že je snáz načapáme v centru.“

„Přesněji  řečeno  nám  dovolí, abysme  je  tam  načapali. 
Kde bydlí, nemáme sebemenší ponětí.“ O se znovu zadíval 
na mrtvého upíra a zavrtěl hlavou. „Těsně předtím, než se 
odporoučel, něco říkal. Ale nerozuměl jsem mu.“

„To je ta jejich zatracená hatmatilka. Škoda, že nemáme 
tlumočníka.“

„Očividně nemáme.“
U se rozhlédl. „Tak jak jsi tady spokojenej?“
Hádej, pomyslel si O.
„Je to tu skvělý,“ odpověděl. „Chvíli jsem ho nechal v 

díře  a  čekal,  až  vystřízliví.  Horolezecký  úvazy  fungujou 
bezvadně.“  Pan  O  přehodil  upírovi  bezvládnou  paži  přes 
hruď a poklepal na desku z nerezové oceli. „A ten stůl je 
nedocenitelnej. Popruhy, odtokový kanálky… Jedna radost.“

„Napadlo mě, že se ti bude líbit.  Vypůjčil jsem si ho z 
pitevny.“

„Paráda.“
U přistoupil k ohnivzdorné skříni, kde skladovali munici. 

„Můžu si vzít pár kousků?“
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„Od toho tu jsou.“
U vyndal lepenkovou krabičku s nápisem REMINGTON 

a začal plnit zásobníky. „Slyšel jsem, že tě pan X pověřil 
vedením zařízení.“

„Svěřil mi klíče.“
„Dal je tomu pravýmu.“
Ta pocta má samozřejmě jistý háček. Pan X si vymínil, 

že  se  sem  O  přestěhuje,  a  jeho  požadavek  měl  své 
opodstatnění.  Pokud  mají  upíry  věznit  delší  dobu,  někdo 
musí zajatce hlídat.

O se  posadil  na  kraj  stolu.  „Pan X se  chystá  oznámit 
změny  v  organizaci  elitních  jednotek.  Každá  eskadra  se 
rozdělí  do dvojic  a  já  jsem si  mohl  vybrat  parťáka.  Chci 
makat s tebou.“

U s úsměvem zavřel krabici s náboji. „Věděls, že kdysi v 
Kanadě jsem se živil jako lovec zvěře? Ve dvacátých letech 
devatenáctýho století. Jsem rád v terénu. Na lovu.“

O přikývl. Pomyslel si, že předtím, než z něho vyprchalo 
nadšení pro věc, byli by s U nedostižný tým.

„Takže na těch řečech o tobě a o X přece jen něco je.“
„Na co narážíš?“
„Že ses nedávno setkal s Omegou.“ Když O při zmínce 

toho jména zamrkal, U si jeho reakce všiml a díkybohu si ji 
vyložil nesprávně. „Do prdele! Tak tys ho vážně viděl. To 
znamená, že se staneš zástupcem pana X? Kvůli tomu si tě 
zavolali?“

O ztěžka polkl, aby potlačil narůstající nevolnost. „Na to 
se musíš zeptat senseje.“

„Jo. Na to se ho určitě budu ptát… Stejně nechápu, proč 
to musíš tak úzkostlivě tajit.“

Protože  pan O nevěděl  o  nic  víc  než  jeho kolega,  nic 
jiného mu nezbývalo.

Kristepane.  Ještě  nedávno  by  ho  představa  povýšení 
nadchla.

U vykročil ke dveřím. „Kdy a kde po mně zatoužíš?“
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„Tady a teď.“
„Co máš v plánu?“
„Vrátíme se do centra.  Večer  jsem chtěl  uspořádat  pro 

ostatní  malý  představení,  ale  jaksi  mi  došly  důležitý 
rekvizity.“

U nachýlil  hlavu ke straně.  „V tom případě si musíme 
opatřit nový.“

Rhage pročesával vedlejší uličky v centru města a toužebně 
se modlil, aby se něco semlelo. Nehledě na studený déšť je 
mimořádně  podrážděný  a  kypí  v  něm  vztek  smíšený  s 
duševními  muky.  Vishous  na  něj  přestal  mluvit  už  přede 
dvěma hodinami a zlomil nad ním hůl.

Když znovu vyšli na Obchodní třídu, zastavili se kousek 
od vstupu  do Řvouna.  Před  nočním klubem se  tísnil  dav 
netrpělivých  a  prokřehlých  návštěvníků,  kteří  čekali,  až 
budou vpuštěni dovnitř. Byli mezi nimi i čtyři řadoví upíři.

„Zkusím  to  ještě  jednou  a  naposledy,  Hollywoode.“ 
Vishous si zapálil doutník a popostrčil baseballovou čapku. 
„Proč,  proboha,  mlčíš  jako  hrob?  Doufám,  že  ses  z  tý 
včerejší noci už vzpamatoval a nemáš bolesti.“

„Jasně. Jsem v pořádku.“
Rhage  zamžoural  do  odlehlého  kouta  uličky.  Jeho 

schopnost  vidět  za  tmy  se  zřetelně  zhoršila.  Není  s  to 
zaostřit zrak, ani když se snaží sebeusilovněji. A ani uši mu 
neslouží tak, jak by měly. Jindy slyšel, co se kde šustne na 
míli  daleko,  ale  teď se  dokáže  soustředit  jen  na  tlumený 
hovor ve frontě před klubem.

Samozřejmě  na  něj  doléhá  hádka  a  rozchod  s  Mary 
Upřímně řečeno tak intenzivní reakci nečekal. Avšak hlavní 
jsou  fyziologické  změny,  které  s  rozbouřenými  emocemi 
vůbec nesouvisejí.

Ví, v čem je problém. Dnes večer s ním není netvor.
Měl by to spíše uvítat. Fakt, že se aspoň dočasně svého 

prokletého  dvojníka  zbavil,  je  učiněné  požehnání.  S  tím 
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rozdílem,  že  si  nejspíš  zvykl  spoléhat  na  jeho  velecitlivé 
instinkty.  A představa,  že žije v jakési symbióze se svým 
prokletím,  ho  vyvedla  z  konceptu  stejně  jako zranitelnost 
spojená  s  neuspokojivě  fungujícími  smysly.  O  svých 
schopnostech v osobním souboji ani o zručnosti se zbraněmi 
nezapochyboval.  Spíše postrádal  informace  o svém okolí, 
které  mu netvor  poskytoval  a  s  nimiž  byl  zvyklý  počítat. 
Nemluvě o tom, že ta obluda je skvělý trumf. Když selže 
všechno ostatní, zasadí nepříteli smrtící úder.

„To  je  ale  překvapení,“  řekl  Vishous  a  kývl  hlavou 
doprava.

Po  Obchodní  třídě  přicházeli  dva  bezduší.  V  čelních 
světlech projíždějících aut jim bílé vlasy zářily jako bledé 
pochodně.  A  jako  na  povel  oba  otočili  hlavu  směrem  k 
němu a Vishousovi. Zvolnili krok. Zastavili se.

Vishous  odhodil  doutník  na  zem  a  rozdrtil  nedopalek 
silnou  podrážkou.  „Tady  máme  na  krku  zatraceně  moc 
svědků.“

Členové Společnosti si to zřejmě taky uvědomili, protože 
se  neměli  k  útoku.  Vzniklý  odstup  symbolizuje  zvláštní 
pravidla  války  mezi  Bratrstvem a  bezduchými.  Zachování 
diskrétnosti  před  příslušníky  Homo  sapiens  je  zásadním 
předpokladem utajení existence obou druhů. Z toho důvodu 
nestojí nikdo o to, aby jejich krvavým bitkám přihlíželi lidé.

Hlouček před Řvounem neměl ani ponětí,  co se děje a 
proč  se bratři  a  bezduší  navzájem nenávistně  probodávají 
pohledem. Zato řadoví upíři ve frontě přesně věděli, k čemu 
se schyluje. Viditelně znervózněli a podle všeho pomýšleli 
na  útěk.  Rhage  je  zpražil  varovným pohledem a  pomalu 
zavrtěl  hlavou. Ví, že ti  mládenci budou v bezpečí jedině 
před publikem, a doufal, že jeho gesto pochopili.

Jenomže  čtveřice  upírů  jako  naschvál  vzala  nohy  na 
ramena. Bezduší se spokojeně usmáli a vystartovali za svou 
kořistí jako dva mistři světa v běhu na krátkou trať.
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Rhage  a  Vishous  neváhali  a  horem pádem vyrazili  za 
nimi.

Civilisté  naneštěstí  odbočili  do nejbližší  uličky.  Možná 
doufali,  že se jim podaří  včas dematerializovat.  Možná je 
strach  připravil  o  rozum.  Každopádně  tím mnohonásobně 
zvýšili pravděpodobnost, že z toho nevyvážnou živí. Tady je 
pusto a prázdno, a sice jednak kvůli ledovému dešti, který 
zahnal chodce do tepla, a jednak proto, že úzké průchody 
nejsou  osvětlené  a  sousedící  budovy  nemají  žádná  okna. 
Bezduchým tedy nic nebrání v tom, aby se nerušeně pustili 
do práce.

Rhage a  Vishous zrychlili  tempo.  Jejich dusající  těžké 
boty  dopadající  do  kaluží  rozstřikovaly  do  okolí  spršky 
špinavé  vody.  Jak  rychle  ukrajovali  další  metry  ze 
vzdálenosti, která je dělila od bezduchých, už už se zdálo, že 
je srazí na zem dřív, než oba zabijáci dostihnou civilisty.

Rhage už natahoval ruku po bezduchém po pravici, když 
proti nim do uličky vjel černý náklaďák. Na mokrém asfaltu 
sice dostal smyk, ale záhy srovnal kola. Zpomalil zrovna v 
okamžiku,  kdy  bezduší  chytili  jednoho  z  civilistů. 
Nevybíravě  ho  hodili  na  korbu  vozu  a  pak  se  obrátili, 
připraveni utkat se s pronásledovateli.

„Já doženu ten náklaďák,“ křikl Rhage a sprintoval dál.
Vishous zaujal bojovou pozici.
Před nakládkou auto zpomalilo, a než se znovu rozjelo, 

měl Rhage pár vteřin k dobru. Ale jak se blížil, náklaďák se 
dal do pohybu a prolétl kolem něj. Mohutným skokem se 
vymrštil  do vzduchu a v poslední  chvíli  se zachytil  zadní 
postranice korby.

Ruce  se  mu  však  na  mokrém kovu  smekly.  Snažil  se 
chytit  pevněji,  když  se  otevřelo  zadní  okénko  kabiny  a 
vysunulo se z něj ústí hlavně. V očekávání ostrého třesknutí 
sklonil  hlavu.  Místo  toho  ho  civilista,  který  se  pokoušel 
vyskočit, popadl za rameno. Mladík se zmateně rozhlédl a 
pak se pomalu skácel zády na dno.
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Rhage se pustil korby a při pádu se duchapřítomně otočil, 
aby  nepřistál  obličejem  na  zemi.  Po  prudkém  nárazu  se 
překulil  a  sklouzl  po  dláždění  a  nebýt  silného  koženého 
pláště, utržil by nejeden hluboký škrábanec a odřeninu.

Vyskočil na nohy a díval se, jak auto mizí za vzdáleným 
rohem hlavní třídy. Vztekle zaklel, ale neztrácel čas a pádil 
zpátky do uličky za Vishousem. Bitka byla v plném proudu 
a soudě podle bílých vlasů zabijáků stojí proti nim protřelí 
rváči,  kteří  mají  za  sebou  důkladnou  bojovou  průpravu. 
Vishous  se  zdatně  oháněl  dýkou  a  svým  protivníkům 
nezůstával nic dlužen.

Rhage  se  vrhl  na  maníka,  kterého  měl  po  ruce, 
roztrpčený,  že  se  mu  nepodařilo  zastavit  náklaďák,  a 
navztekaný na celý svět kvůli  Mary.  Holými pěstmi začal 
bušit do bezduchého, lámal mu kosti, prorážel pokožku. Do 
tváře  mu  vystříkla  černá  krev  a  oslepila  ho.  Nepřestal, 
dokud ho Vishous neodtrhl a neodvlekl ke zdi uličky.

„Co to kurva děláš?“ Rhage byl jako smyslů zbavený a 
málem po něm vyjel, protože mu blokoval přístup k vrahovi.

Vishous ho popadl za klopy kabátu a rázně jím praštil o 
holou  cihlovou  stěnu.  „Ten  bezduchej  se  už  ani  nehne. 
Podívej se na mě, bratře. Je po něm, slyšíš?“

„Mně je to jedno!“ Pokusil  se mu vytrhnout,  ale V ho 
nepustil.

„Rhagi? Vzpamatuj se. Prozraď mi, co se děje. O co ti 
jde?“

„Já ho prostě musel zabít… Musel…“ Do hlasu se mu z 
ničeho nic vloudila hysterie. „Za to, co udělali… Civilisti se 
neumějí bránit… Musel jsem zabít…“ Byl téměř bez sebe, 
ale  blábolit  nepřestal.  „Bože,  Mary…  půjdou  po  ní… 
odvlečou ji  jako před chvílí  toho civilistu.  Vishousi… do 
prdele… co mám dělat, abych ji zachránil?“

„Tiše. Klídek, Hollywoode. Hlavně se uklidni.“
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V položil Rhageovi ruku na krk a zlehka mu přejížděl po 
jamce  mezi  klíčními  kostmi.  Hypnotizující  hlazení  ho 
postupně uklidnilo.

„Je to lepší?“ zjišťoval. „Nejspíš jo.“
Rhage se zhluboka nadechl  a  chvíli  pochodoval  sem a 

tam. Pak stanul nad tělem bezduchého. Když mu pro hledal 
kapsy, našel náprsní tašku, hrst drobných a pistoli.

Výborně.
„A heleme se,“ zamumlal. „BlackBerry.  To jsou k nám 

hosti.“
Hodil  přístroj  Vishousovi,  který  polohlasně  zahvízdal. 

„Bezva.“
Rhage  vytáhl  z  pouzdra  dýku  a  vrazil  černé  ostří  do 

zabijákovy  hrudi.  Tělo  se  s  třesknutím  a  blesknutím 
rozpadlo. Přesto měl pocit, že to nestačí. Že selhal, když se 
mu nepodařilo zabránit únosu civilisty.

Rychle prohledali okolí. Všude vládl klid. Nezbývá než 
doufat, že ti tři zbývající upíři se dostali domů do bezpečí a 
momentálně  se  vzpamatovávají  z  adrenalinového 
dobrodružství.

„Chci jejich nádoby,“ prohlásil Rhage. „Našel jsi něco u 
toho svýho?“

Vishous  zamával  peněženkou.  „V  řidičáku  stojí 
LaCrosseova ulice číslo sto devadesát pět. Co ty?“

Rhage  otevřel  náprsní  tašku.  „Nic.  Ani  řidičák.  Proč, 
proboha, nosí – Tohle je zajímavý.“

Kartoteční lístek osm krát dvanáct centimetrů byl pečlivě 
přeložený napůl. Na jedné straně měl poznamenanou adresu 
nedaleko od místa, kde se nalézali.

„Nejdřív  zajdeme  sem  a  pak  se  podíváme  do 
LaCrosseovy.“
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Kapitola třicátá třetí

ary  si  zabalila  věci  pod  bedlivým  Fritzovým 
dohledem.  Komorník  umíral  touhou  jí  pomoct, 

přešlapoval a nervózně pokašlával, nedočkavý dělat to, co je 
zřejmě jeho práce.

M
„Jsem  připravená,“  oznámila  mu,  ačkoli  to  nebyla 

pravda.
Fritz se usmál, že má konečně nějaký cíl, a odvedl ji po 

ochoze  do  místnosti  s  výhledem  do  zahrady  za  domem. 
Musela před ním smeknout. Je neuvěřitelně diskrétní. Jestli 
mu připadá divné, že se stěhuje z Rhageovy ložnice, nedal 
to znát a jednal s ní stejně zdvořile jako jindy.

Když  osaměla,  zvážila,  co  má  na  vybranou.  Chce  se 
vrátit  domů,  ale  není  hloupá.  Ty  bytosti  v  parku  byly 
nebezpečné,  a  i  když  nutně  potřebuje  vlastní  prostor, 
nehodlá  se  nechat  zabít  kvůli  touze  po  nezávislosti.  A 
vůbec,  jak  dlouho  to  může  trvat,  než  se  dá  dohromady 
bezpečnostní systém? Možná, že ten maník, Vishous, už na 
tom začal pracovat.

Pomyslela  na  návštěvu  u  doktora,  která  ji  čeká  zítra 
odpoledne.  Rhage  jí  slíbil,  že  dovolí,  aby  na  ni  šla,  a 
přestože měl vztek, když odcházel, věděla, že jí v odjezdu 
do nemocnice nebude bránit.  Napadlo ji, že ji tam nejspíš 
odveze Fritz. Když ji prováděl po sídle, vysvětlil jí, že on 
může vycházet ven i za dne.

Vrhla  pohled  na  svou  tašku.  Vzhledem k tomu,  že  se 
chystá odejít nadobro, ví, že se nemůže jen tak sebrat, když 
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je s Rhagem rozhádaná. Třeba si přes noc trochu zchladil 
hlavu. I ona teď uvažuje o něco střízlivěji.

Otevřela dveře ložnice dokořán, aby slyšela, až se vrátí. 
Pak se posadila na postel a čekala.

Netrvalo dlouho a zmocnila se jí nepříjemná úzkost, a tak 
sáhla pro telefon. Když uslyšela Bellin hlas, nesmírně se jí 
ulevilo. Chvíli si nezávazně povídaly a potom, když cítila, 
že nastal vhodný okamžik, jí oznámila, že se vrací, jakmile 
bude  u  ní  v  domě  instalovaný  bezpečnostní  systém.  S 
povděkem  uvítala,  že  Bella  nevyzvídá  a  nechce  znát 
podrobnosti.

Po několika minutách se na lince rozhostilo ticho. „Hm… 
Mary? Můžu se tě na něco zeptat?“

„Jasně.“
„Viděla jsi i ostatní bojovníky?“
„Některé ano. Ale nevím, jestli jsem se setkala se všemi.“
„A viděla jsi toho… s jizvou na obličeji?“
„To je Zsadist. Jmenuje se Zsadist.“
„Aha. A je…“
„Co?“
„Víš,  leccos  jsem  o  něm  slyšela.  Má  dost  divokou 

pověst.“
„To si dokážu představit.  Ale nejsem si tak jistá, že je 

skrz naskrz špatný. Proč se ptáš?“
„Jen tak. Prostě mě to jen tak napadlo.“

V jednu hodinu po půlnoci odešel John Matthew z bufetu U 
Moea  a  zamířil  domů.  Tohrment  se  neukázal.  Možná  už 
nepřijde. A možnost odejít s ním bude nenávratně ztracená.

Ubíral se studenou nocí liduprázdným městem, posedlý 
myšlenkou  na  neodkladné stěhování.  Z toho bytu,  z  toho 
domu  musí  co  nejdřív  zmizet.  Jeho  strach  hraničí  s 
posedlostí a pronásleduje ho i ve snech. Před odchodem do 
práce si na chvilku zdřímnul a znovu na něj zaútočila děsivá 
noční  můra.  Zjevili  se  mu  v  ní  bělovlasí  muži,  kteří  ho 
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pronásledovali,  dopadli  ho a odvezli  někam pod zem, kde 
byla tma.

Když  se  blížil  ke  dveřím  své  garsoniéry,  měl  v  ruce 
připravený  klíč.  Vrazil  ho  do  zámku,  vpadl  do  bytu, 
zabouchl za sebou a všechno důkladně zajistil:  dva zámky 
se  závorou  i  silný  řetěz.  Litoval,  že  nemá  na  dveřích 
ocelovou tyč, která zapadá do podlahy.

Věděl, že by se měl najíst, ale nemá energii ani na to, aby 
vyndal  z  chladničky  plechovku  s  vitaminovou  výživou. 
Posadil  se  na  postel  a  doufal,  že  se  jeho  ochabující  síla 
nějakým zázrakem obnoví. Bude ji totiž potřebovat.  Hned 
zítra si začne hledat nový byt. Je nejvyšší čas zachránit si 
aspoň holou kůži.

Mrzelo ho, že se nešel s Tohrmentem, když měl možnost, 
a –

Někdo zaklepal  na dveře.  John vzhlédl,  hruď sevřenou 
směsicí naděje a strachu.

„Chlapče? To jsem já, Tohrment. Otevři.“
John se vrhl přes místnost, odsunul závory, vyhákl řetěz a 

málem se vrhl příchozímu do náručí.
Tohrment svraštil  obočí a přimhouřil  tmavě modré oči. 

„Co se děje, Johne? Nastaly nějaké potíže?“
Nevěděl,  jestli  se má zmínit  o tom bledém chlapíkovi, 

kterého  potkal  na  schodech,  a  nakonec  usoudil,  že  si  to 
nechá  pro  sebe.  Nechtěl  riskovat,  že  si  to  Tohrment 
rozmyslí,  když  zjistí,  že  kluk,  kterému  chce  nabídnout 
zázemí, je vyšinutý psychopat.

„Chlapče?“
John si došel pro blok a tužku a Tohrment zatím zavřel 

dveře.
Jsem rád, že jste přišel. Děkuju.
Tohrment si to přečetl. „Byl bych přišel dřív, ale včera v 

noci  jsem  měl…  něco  neodkladného.  Přemýšlel  jsi  o 
mém –“

John přikývl a rychle psal: Chci jít s vámi.
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Tohrment se pousmál. „To je dobře, chlapče. Rozhodl ses 
správně.“

John se zhluboka nadechl, opojený úlevou.
„Provedeme  to  takhle.  Přijedu  pro  tebe  zítra  večer  a 

odvezu tě i se všemi tvými věcmi. Dneska tě s sebou vzít 
nemůžu, protože budu až do svítání v terénu.“

John potlačil čerstvý nápor paniky. Ale vzápětí na sebe 
dostal zlost. Jeden den navíc to snad vydrží.

Dvě hodiny před rozedněním vstoupili Rhage a Vishous do 
ústí Krypty. Rhage počkal v lese a Vishous odnesl na místo 
nádobu,  kterou  našli  v  bytě  bezduchého  v  LaCrosseově 
ulici.

Z domu na druhé adrese se vyklubala někdejší mučírna. 
V těsném sklepení v nuzném dvoupodlažním domě objevili 
prachem pokryté nástroje, stůl a řemeny. Hrůzyplný důkaz 
toho,  že  Vyhlazovací  společnost  změnila  strategii.  Místo 
přímého boje s Bratrstvem teď unáší a týrá řadové upíry. 
Když odtud odcházeli, byli oba bratři vzteky rozžhavení do 
běla.

Cestou  do  hrobky se  zastavili  v  Maryině  venkovském 
domě, aby si V prohlédl místnosti a zjistil, co potřebuje k 
instalaci  bytelného  bezpečnostního  systému.  Rhageovi 
působila návštěva hotová muka. Viděl její věci. Vybavila se 
mu první noc, kdy se rozhodl ji vyhledat. Na pohovku se ani 
nepodíval,  protože  mu  připomínala,  co  na  podlaze  za  ní 
prováděl s Maryiným tělem.

Připadalo mu, že se to všechno stalo strašně dávno.
Zaklel  a  pokračoval  v  obhlídce  lesa  v  okolí  jeskyně. 

Když z ní V vyšel, oba se dematerializovali na nádvoří před 
sídlem.

„Hollywoode,  Butch  a  já  máme  v  plánu  zajít  k 
Jednookýmu na skleničku. Chceš se přidat?“

Rhage vzhlédl k tmavým oknům své ložnice.
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Přestože  ho  vidina  výletu  k  Jednookému  vyloženě 
nenadchla,  věděl,  že  by  neměl  zůstat  sám.  Vzhledem ke 
stavu své psychiky hrozí, že zajde za Mary a poprosí ji za 
odpuštění – čímž  ze  sebe  udělá  absolutního  vola.  O  další 
ponižování už nestojí. Dala mu jasně najevo, co si myslí, a 
Mary rozhodně nepatří k ženám, které se nechají přemluvit. 
A vůbec. Role idiota chřadnoucího láskou už má po krk.

Víceméně.
„Jasně. Půjdu s váma.“
Vishousovi  blesklo  v  očích,  jako  by  se  ptal  jen  ze 

zdvořilosti  a  nečekal  kladnou  odpověď.  „Bezva.  Platí. 
Odjíždíme za čtvrt hodiny. Musím se ještě osprchovat.“

„Já taky.“ Potřebuje ze sebe smýt krev toho bezduchého.
Když vešel vstupní halou do hlavní síně, z jídelny vyšel 

Fritz.
Sluha se hluboce uklonil. „Dobrý večer, pane. Váš host je 

zde.“
„Host?“
„Vyvolená Directrix. Uvedla, že jste ji povolal.“
Do  hajzlu.  Na  svou  žádost  dočista  zapomněl  a  podle 

všeho už služby Vyvolených potřebovat nebude. Teď, když 
se  s  ním  Mary  rozešla,  žádné  zvláštní  výsady  ohledně 
krmení už nepotřebuje. Může se napít od kterékoli ženy. A 
kteroukoli může mít. Ať žije svoboda…

Při představě, že by měl být s jinou ženou než s Mary, ho 
zamrazilo.

„Pane? Přijmete ji?“
Chystal  se  z  toho vycouvat,  ale  pak usoudil,  že  by to 

nebylo  nejchytřejší.  Vzhledem  ke  svým  incidentům  se 
Stvořitelkou není  radno urážet  členky toho jejího elitního 
ženského klubu.

„Vyřiďte jí, že přijdu za několik minut.“
Vyběhl  po schodech do svého pokoje,  osprchoval se a 

zavolal  Vishousovi.  Bratra  nepřekvapilo,  že  si  to  s 
návštěvou nočního klubu nakonec rozmyslel.
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Škoda, že důvodem není to, co se V očividně domnívá

Mary se probudila, protože k ní ze síně v přízemí dolehly 
hlasy. Přesněji Rhageův hlas. Jeho hluboký tón by poznala 
mezi tisíci jiných.

Vyklouzla  z  postele  a  přistoupila  ke  škvíře,  kterou 
nechala ve dveřích.

Rhage stoupal po schodech. Měl vlhké vlasy, jako by se 
před  chvílí  sprchoval,  na  sobě  volnou  černou  košili  a 
plandavé černé kalhoty.  Málem už vyšla  na chodbu, když 
uviděla,  že  není  sám.  Doprovázela  ho  vysoká  žena  v 
dlouhých průsvitných bílých šatech a s dlouhým pletencem 
světlých vlasů, který jí spadal až k pasu. Ti dva vypadali 
jako  středověký  svatební  pár,  on  celý  v  černém,  ona  ve 
splývavém  tenoučkém  hedvábí.  Když  stanuli  na  vrcholu 
schodiště, žena se zastavila, jako by nevěděla, kudy se má 
dát.  Rhage  ji  uchopil  za  loket  a  upřel  na  ni  starostlivý 
pohled,  jako by byla  tak křehká,  že by si  při  výstupu do 
prvního patra mohla ublížit.

Mary sledovala, jak míří k jeho ložnici. Jak se za ni mi 
zavřely dveře.

Vrátila  se  k posteli  a  uložila  se  do  ní.  Okamžitě  se  jí 
myslí  rozběhly  vzpomínky  jako  zrychlený  film.  Rhage 
vztyčený nad ní, laská ji rukama i jazykem. Děkuje jí, že mu 
připravila jídlo. Dívá se na ni a přitom říká, že ji miluje.

Zlatý  voči.  Miluje  ji  zhruba  tak,  že  momentálně 
obšťastňuje v pokoji přes chodbu jinou.

Už  v  okamžiku,  kdy  jí  ta  myšlenka  prolétla  hlavou, 
věděla, že je vůči němu nespravedlivá. Odmítla ho. A on se 
podle toho zařídil. Nemá právo mu vyčítat, že si našel jinou 
ženu.

Má přesně to, o co si koledovala.
Nechal ji plavat.

312 395



Kapitola třicátá čtvrtá

ásledující  večer,  krátce  před  setměním,  se  Rhage 
odebral  do  tělocvičny,  čistě  jen  v  rámci  svých 

povinností.  Když  skončil  se  vzpíráním,  postavil  se  na 
běžecký  trenažér  a  nastavil  rychlost.  Prvních  sedm 
kilometrů  zdolal  jako  nic.  Po  desátém  vypil  přinesenou 
láhev vody. Při patnáctém začalo jít do tuhého.

N

Zvýšil  sklon  roviny a  srovnal  rytmus.  Ve stehnech ho 
řezalo,  pálilo,  křečovitě  svíralo.  Plíce  měl  jako  v  ohni. 
Chodidla a kolena bolela jako čert.

Hrábl  po  triku,  které  si  sundal  a  přehodil  přes  rám,  a 
vytřel  si  jím  pot  z  očí.  Usoudil,  že  už  musí  být  silně 
dehydrovaný,  ale  kvůli  pití  nehodlal  pás  zastavit.  Měl  v 
úmyslu běžet tak dlouho, dokud nepadne vysílením.

Aby  udržel  vražedné  tempo,  ponořil  se  do  hudby 
burácející  z  reproduktorů.  Marilyn  Manson.  Nine  Inch 
Nails. Nirvana. Hudba byla tak hlasitá, že přehlušila hučení 
trenažéru.  Naplnila  posilovnu.  Rozkolísaná,  agresivní, 
vyšinutá. Stejná jako jeho duševní rozpoložení.

Když  najednou  utichla,  ani  se  neobtěžoval  ohlédnout. 
Usoudil,  že  stereopřehrávač  vypověděl  službu  anebo  ho 
někdo vypnul, protože s ním chce mluvit. Jedno ani druhé 
nemá chuť řešit.

Tohr mu vstoupil do zorného pole. Jeho výraz ho přiměl 
seskočit z pásu a stroj zastavit.

„Co je?“ Namáhavě oddychoval a znovu si otřel trikem 
zpocený obličej.

„Mary je pryč. Zmizela.“
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Rhageova ruka se zvlhlým trikem strnula v půli pohybu. 
„Jak zmizela?“

„Fritz na ni čekal před nemocnicí tři hodiny. Když mu to 
připadalo, že se zdržela příliš dlouho, vešel dovnitř a zjistil, 
že na oddělení,  kam šla,  už se neordinuje. Rozjel  se k ní 
domů.  Když  nebyla  ani  tam,  vrátil  se  a  prohledal  celou 
nemocnici.“

Teď  mu  prudce  bušící  srdce  poháněl  místo  vyčerpání 
strach.  „Všiml  si,  že  by  do  jejího  domu  někdo  vnikl 
násilím?“ vyštěkl.

„Ne.“
„Bylo v garáži její auto?“
„Ano.“
„Kdy ji viděl naposled?“
„Měla  být  u  doktorky ve tři  odpoledne.  Mimochodem, 

Fritz  ti  několikrát  volal,  ale  tys  měl  v  mobilu  zapnutou 
hlasovou schránku.“

Rhage se podíval na hodinky. Pár minut po šesté. Pokud 
lékařská  konzultace  netrvala  déle  než  hodinu,  je  Mary 
nezvěstná dvě hodiny.

Nedovedl  si  představit,  že  by  se  jí  bezduší  zmocnili 
někde  na  ulici.  Mnohem  pravděpodobnější  je,  že  odjela 
domů a zabijáci ji načapali tam. Ale protože Fritz nenašel 
žádné  známky  násilného  vniknutí  nebo  souboje,  pořád 
existuje možnost, že je v pořádku.

Ale možná je to jen projev zoufalé naděje.
Rhage seskočil z trenažéru. „Musím se ozbrojit.“
Tohr mu podal láhev vody. „Vypij  to. Phury ti přinese 

výstroj. Počkej na něj v šatně.“
Rhage vyběhl ze dveří.
„Bratrstvo ti ji pomůže najít,“ zavolal za ním Tohr.

Těsně  po  setmění  vyšla  Bella  ze  suterénu  a  vítězoslavně 
otevřela dveře do kuchyně.  Teď, když se dny zkracovaly, 
nemusela  tvrdnout  pod  zemí  tak  dlouho  a  mohla  si 
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prodloužit pobyt na čerstvém vzduchu. Je teprve šest, ale už 
je tma jako v pytli. Paráda.

Zvažovala,  jestli  si  má  připravit  toasty  nebo  upéct 
lívance,  když  na  vzdáleném  kraji  louky  spatřila  světlo. 
Někdo je v Maryině domě. Nejspíš tam válečníci  instalují 
bezpečnostní systém.

A to znamená, že když se tam půjde podívat, mohla by 
zase vidět toho bratra s jizvou.

Myslí  na  Zsadista  od  chvíle,  co  se  s  ním  setkala,  a 
zaobírá se jím tak důkladně, že spekulacemi o něm popsala 
několik  stránek  ve  svém  deníku.  Je  tak…  nespoutaný. 
Živočišný… Potom, co ji její bratr tak nekriticky hýčkal a 
dohlížel  na  ni,  zoufale  toužila  po  nějakém  nebezpečném 
dobrodružství.

A Zsadistova primitivní sexualita je přesně to, co by jí 
vyhovovalo.

Oblékla si kabát, skopla pantofle a obula si běžecké boty. 
Rozběhla  se  přes  louku,  ale  jak  se  blížila  k  zahradě  za 
Maryiným domem, zpomalila. Co když jsou v domě bezduší  
a –

„Mary! Co tady, proboha, děláš?“
Mladá  žena  k  ní  vzhlédla  z  lehátka,  na  kterém 

odpočívala, ve tváři poněkud nepřítomný pohled. Navzdory 
citelnému chladu měla na sobě jen svetr a džínsy.

„Hm… ahoj. Jak se máš?“
Bella  si  dřepla  vedle  zahradního lehátka.  „Už Vishous 

skončil?“
„S čím?“ Mary, očividně celá ztuhlá, se posadila. „Jo, s 

tím poplašným systémem.  Neřekla bych.  Aspoň mi nikdo 
nic neřekl. A ani uvnitř se nic nezměnilo.“

„Jak dlouho tady ležíš?“
„Moc  dlouho  ne.“  Promasírovala  si  paže  a  dýchla  do 

zkřehlých dlaní. „Dívala jsem se na západ slunce.“
Bella vrhla pohled na dům a zachvěla se. „Doufám, že 

pro tebe Rhage co nejdřív přijede.“

315 395



„Rhage nepřijede.“
„Tak někdo ze služebnictva?“
Mary vstala a oklepala se. „Je děsná zima.“
Když se jako v mrákotách vpotácela dovnitř, Bella vešla 

za ní. „Mary… neměla bys tady zůstávat sama.“
„Já vím. Myslela jsem, že ve dne jsem v bezpečí.“
„Řekl  ti  Rhage nebo někdo z  bratrů,  že  bezduší  smějí 

vycházet ven i za denního světla? Nevím to jistě, ale mám 
pocit, že jim slunce nevadí.“

Mary  pokrčila  rameny.  „Zatím  jsem  o  nich  moc 
nepřemýšlela, ale nejsem pitomá. Ubytuju se v hotelu. Jen si 
sbalím pár věcí.“

Ale místo toho, aby zamířila do ložnice v patře, motala se 
po přízemí, jako by byla dezorientovaná.

Bella dospěla k závěru, že je v nějakém šoku, ale ať je 
příčinou  jejího  stavu  cokoli,  obě  odtud  musí  co  nejdřív 
vypadnout.

„Mary, nechceš se se mnou navečeřet?“ Upřela pohled na 
zadní  vchod.  „A  než  to  tady  Vishous  zabezpečí,  můžeš 
zůstat u mě. Můj bratr mi taky nechal zavést bezpečnostní 
systém  a  v  podzemí  dokonce  vybudoval  únikovou  cestu. 
Jsem tam v naprostém bezpečí, a kdyby se po tobě sháněli 
bezduší, určitě by je nenapadalo hledat tě u mě.“

Protože očekávala odpor, v duchu si připravila  několik 
pádných argumentů.

„Díky za nabídku,“ řekla. „Počkej tu na mě.“ Vyšla po 
schodech do patra.

Bella  zatím neklidně  přecházela  po obývacím pokoji  a 
litovala,  že  nemá  nějakou  zbraň,  se  kterou  by  uměla 
zacházet.

Když  se  Mary  o  pět  minut  později  vrátila  s  plátěnou 
taškou, Bella vydechla úlevou.

„Nevezmeš  si  ještě  něco  na  sebe?“  připomněla,  když 
Mary vyšla ze dveří jen ve svetru.

316 395



„Jo… jasně.“ Složila tašku na podlahu, otevřela skříň v 
předsíni a vyndala z ní červenou prošívanou bundu.

Jak společně vykročily po louce, Bella se snažila přidat 
do kroku.

„Měsíc  je  skoro  v  úplňku,“  podotkla  Mary,  když  se 
brodily suchou trávou.

„To je pravda.“
„Bello, až budeme u tebe,  ne abys hned zatelefonovala 

Rhageovi.  On  a  já… Zkrátka  jsme  se  dohodli,  že  každý 
půjde svou cestou. Tak se mu o mně nezmiňuj.“

Bella  nedala  svůj  úžas  najevo.  „Copak  on neví,  že  jsi 
tady?“

„Ne. A když bude chtít, tak si to zjistí sám. Platí?“
Bella  souhlasila  jen proto,  aby se Mary nezastavovala. 

„Smím se tě na něco zeptat?“
„Samozřejmě.“
„Ukončil to on, nebo ty?“
Mary šla chvíli mlčky. „Já.“
„A čirou náhodou… Hm, měli jste spolu něco?“
„Máš na mysli  sex?“ Mary si přehodila tašku do druhé 

ruky. „Jo. Měli.“
„A všimla  sis,  že  by mu přitom nějak zvláštně  voněla 

pokožka? Tak nějak kořeněně a –“
„Proč se mě na to ptáš?“
„Promiň. Nechtěla jsem vyzvídat.“
Byly už skoro u Bellina domu, když Mary tiše dodala: 

„Byla to ta nejkrásnější vůně, jakou jsem kdy cítila.“
Bella  v  duchu  zaklela.  Mary  zřejmě  netuší,  že  ten 

světlovlasý válečník si pro ni přijde. Upíří muž, který sváže 
svůj  život  se  ženou,  se  své  partnerky  nevzdá.  Nikdy. 
Civilisti se chovají stejně.

Mohla se jen dohadovat, co udělá válečník,  od kterého 
odejde milovaná žena.
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Rhage  prohledal  každou  místnost  v  Maryině  domě.  V 
koupelně v patře objevil pod umyvadlem otevřenou skříňku. 
Uvnitř  byly pečlivě srovnané zásoby hygienických potřeb, 
mýdla,  zubní  pasty  a  deodoranty.  V řadách  zely  mezery, 
jako by si pár věcí vzala.

Bydlí někde jinde, pomyslel si a zadíval se oknem ven. 
Jestli se ubytovala v hotelu, nemá šanci ji objevit, protože je 
natolik chytrá, že v recepci uvedla falešné jméno. Možná by 
se na ni měl zeptat v práci –

Zaostřil zrak na venkovskou budovu za loukou. Za okny 
se svítí.

Že by se přesunula k Belle?
Seběhl  dolů  a  zamkl  dveře.  Ve  zlomku  vteřiny  se 

zhmotnil na Bellině přední verandě a zabušil na dveře. Když 
mu Bella otevřela, ustoupila stranou, jako by ho očekávala.

„Je nahoře.“
„Kde?“
„V přední ložnici.“
Rhage bral schody po dvou. Zavřené byly jediné dveře a 

on je bez klepání otevřel dokořán. Do místnosti padlo světlo 
z chodby.

Mary tvrdě spala na obrovské mosazné posteli,  na sobě 
svetr a bledě modré džínsy, které tak dobře zná. Nohy měla 
přikryté  lehkou  prošívanou  přikrývkou  a  ležela  napůl  na 
břiše a napůl na boku. Vypadala k smrti vyčerpaná.

Nejdřív  ho  napadlo,  že  ji  obejme.  Ale  zůstal  stát  na 
prahu.

„Mary.“ Nasadil lhostejný tón. „Probuď se. Mary.“
Zachvěla  se  jí  víčka,  ale  pak  jen  vzdychla  a  nepatrně 

pohnula hlavou.
„Mary.“
Prokristapána…
Přistoupil k posteli a rukama udeřil do matrace. Zabralo 

to. Prudce se posadila a vytřeštila oči. Pak ho uviděla.
Zděšený výraz přešel v nechápavý.
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„Co tady děláš?“ Odhrnula si vlasy z obličeje.
„Co kdybys na to nejdřív odpověděla ty?“
„Nejsem doma.“
„Ne, to nejsi. Ale ani nejsi tam, kdy bys být měla.“
Zase si lehla a uvelebila se na polštáři. Tehdy si zřetelně 

všiml  tmavých  kruhů  pod  jejíma  očima,  bledých  rtů… a 
zaznamenal, že se s ním nedohaduje.

Na nic se neptej, umínil si v duchu.
Čert to vem. „Co se stalo dneska odpoledne?“
„Potřebovala jsem být sama.“
„Nemluvím  o  tom,  že  ses  vykašlala  na  Fritze.  To 

probereme pak. Chci vědět, co ti řekli doktoři.“
„Aha. Jo…“
Díval  se,  jak  se  prsty  dotýká  okraje  přikrývky.  Když 

mlčela,  měl  chuť  začít  ječet.  Házet  věcmi.  Něco 
zdemolovat.

„Tak co?“ vybuchl.
„Nejde o to, že je to pod tvou důstojnost.“
Co  to,  sakra,  mele?  Jasně.  O  tom  jejich  „příjemném“ 

rozhovoru na rozloučenou. Tak o tom se bavit nehodlá.
„Je to moc zlé, Mary? A ať tě ani nenapadne mi lhát.“
Vzhlédla  k  němu.  „Chtějí,  abych  příští  týden  zahájila 

chemoterapii.“
Rhage  zvolna  vydechl.  Něco  podobného  čekal,  ale  i 

přesto to na něj mělo stejný účinek jako rána kladivem.
Posadil se na kraj postele a vůlí zavřel dveře.
„Pomůže to?“
„Myslím, že jo. Doktorka mi řekla, že za pár dní mám 

přijít  znovu. Mezitím se poradí s  nějakými svými kolegy. 
Není si jistá, co můj organismus zvládne, a tak mi odebrali 
krev,  aby zjistili,  jak jsou na tom játra a ledviny.  Ujistila 
jsem je, že snesu tolik, kolik mi můžou poskytnout.“

Přejel si dlaněmi přes obličej. „Kristepane.“
„Dívala jsem se, jak mi umírá máma,“ řekla tiše. „Bylo to 

hrozný. Viděla  jsem, jak jí  ubývají  síly a trpí  bolestí.  Ke 

319 395



konci už to nebyla ona, nechovala se jako ona. Ztrácela se 
mi  před  očima,  až  zbylo  jen  tělo,  který  dál  vykonávalo 
základní funkce. Netvrdím, že mě to taky čeká, ale bude to 
špatný.“

Ucítil svíravý tlak na prsou. „A ty nechceš, abych byl u 
toho.“

„Ne, nechci. Nebylo by to příjemné ani pro mě, ani pro 
tebe. Chci, aby sis mě pamatoval takovou, jaká jsem teď. A 
já budu vzpomínat na to, jak nám spolu bylo hezky. Bůhví, 
že šťastný vzpomínky budu zatraceně potřebovat.“

„Chci být s tebou.“
„Ale já to nechci. Nebudu mít sílu na nějakou přetvářku. 

A bolest… bolest lidi mění.“
Pravda pravdoucí.  Má pocit,  že  od té  doby,  co ji  zná, 

zestárl nejmíň o sto let.
„Ach, Rhagi…“ Když jí  selhal  hlas,  ostře si odkašlala. 

Měl na ni vztek za to, že se za každou cenu snaží ovládat. 
„Budeš mi chybět.“

Ohlédl  se  na ni přes rameno.  Věděl,  že  kdyby ji  chtěl 
obejmout,  utekla  by  z  pokoje,  a  tak  zaryl  prsty  do  kraje 
matrace.

„Ale  proč  ti  to  všechno  říkám?“  Nepřesvědčivě  se 
zasmála. „Promiň, že tě tím vůbec zatěžuju. Vím, že už ses 
zařídil jinak. A tak vůbec…“

„Zařídil… jinak…?“ procedil skrz zaťaté zuby. „Jak jsi 
na to přišla?“

„Včera ta žena… Zkrátka –“
„Jaká žena?“
Když  zavrtěla  hlavou,  ztratil  trpělivost.  „Do  hajzlu! 

Můžeš  mi  aspoň jednou normálně  odpovědět?  Říct  mi na 
rovinu, co si myslíš? Aniž bych si musel něco domýšlet? Za 
pár minut stejně odcházím, takže se nemusíš trápit tím, že to 
budeš někdy muset zopakovat.“

Schoulila se do sebe. Zamrzelo ho, že na ni zvýšil hlas, 
ale než se mohl omluvit, řekla: „Mluvím o té ženě, kterou 
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sis včera v noci vedl do ložnice. Já… čekala jsem na tebe. 
Chtěla jsem ti říct, že je mi to líto… Ale viděla jsem tě, jak s 
ní  jdeš  do  ložnice.  Neříkám to  proto,  abych  tě  z  něčeho 
obviňovala.“

Ovšemže ne. Nic od něj nechce, nic od něj nežádá. Ani 
lásku, ani oporu. Ani pocit provinění. Dokonce ani sex.

Potřásl hlavou. Do hlasu se mu vetřel lhostejný tón. Už 
ho nebavilo věčně jí vysvětlovat své chování, ale udělal to 
stejně, čistě ze zvyku. „To byla Directrix. Vyvolená. Mluvili 
jsme o mém krmení, Mary. Neprovozovali jsme spolu sex.“

Sklopil zrak do země. Pustil matraci a schoval obličej v 
dlaních.

Nastalo ticho. „Mrzí mě to, Rhagi.“
„Jo. Mě taky.“
Vtom zaslechl tlumené škytnutí. Pohnul prsty, aby jí skrz 

ně viděl do obličeje. Ne. Nepláče. Kdepak, Mary. Na to je 
příliš silná. Tvrdá.

Zato on ne. On má v očích slzy.
Odkašlal  si  a  usilovně  zamrkal.  Když  se  na  ni  zase 

podíval, měla v obličeji výraz neskonalé něhy a lítosti, který 
ho rozzuřil.

Skvělý.  Teď  ho  navíc  lituje,  protože  je  takovej 
sentimentální šašek. Kdyby ji tolik nemiloval, v tu chvíli by 
ji nenáviděl.

Vstal. A dal si zatraceně záležet, aby jeho hlas zněl stejně 
nekompromisně jako ten její. „Bezpečnostní systém v tvém 
domě  bude  napojený  na  nás.  Kdyby  se  spustil,  budu,“ –
opravil  se – „někdo  z  bratrů  bude  okamžitě  na  místě. 
Vishous ti dá vědět, až se to zprovozní.“

Když se ticho nepříjemně prodlužovalo, pokrčil rameny. 
„Takže… ahoj.“

Vyšel  ze  dveří  a  tvrdošíjně upíral  zrak  před  sebe,  aby 
nebyl v pokušení se ohlédnout.
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Sešel  po schodech do přízemí.  Bella  stála  v  obývacím 
pokoji.  Sotva  uviděla  jeho  tvář,  vytřeštila  oči.  Zřejmě 
vypadá stejně zoufale, jako se cítí.

„Dík,“ řekl, i když nevěděl, za co jí děkuje. „Jenom pro 
tvoji informaci:  Bratrstvo bude pravidelně projíždět kolem 
tvého domu. I když ona už tady nebude.“

„To je od vás moc hezké.“
Přikývl. Déle neotálel. Momentálně v sobě zmobilizoval 

jen  tolik  energie,  aby  dokázal  vyjít  ze  dveří,  aniž  by  se 
sesypal a rozbrečel jako malý kluk.

Mechanickým krokem se vydal po trávníku a vzdaloval 
se od domu.  Neměl ani ponětí,  co má dělat  nebo kam se 
vrtne.  Nejspíš  by  měl  zavolat  Tohrovi,  zjistil,  kde  jsou 
ostatní a připojit se k nim.

Místo toho se zastavil.  Před ním, nad vrcholky stromů, 
právě vycházel  měsíc  v úplňku.  Blahobytný,  kulatý zářící 
kotouč na podzimní bezmračné obloze. Napřáhl k němu paži 
a přimhouřil jedno oko. Zaostřil a nabral chladné světlo do 
misky vytvořené z dlaně a chvíli ho opatrně podržel.

Z Bellina  domu k němu nejasně zalétl  jakýsi  rytmický 
dunivý zvuk.

Když zesílil, Rhage se otočil.
Hlavní  dveře  se  rozlétly  a  z  domu  se  vyřítila  Mary. 

Seskočila  z  verandy,  jako  by  těch  několik  schodů  ani 
neexistovalo. Bosa se rozběhla po trávě jiskřící jinovatkou, 
vrhla se na něj a ovinula mu obě paže kolem krku. Svírala 
ho tak křečovitě, až mu zapraskalo v zádech.

Plakala. Brečela. Štkala tak urputně, až se jí otřásalo celé 
tělo.

Na nic se neptal a beze slova ji objal.
„Nejsem v pohodě,“ vyrážela mezi vzlyky. „Rhagi… já 

nejsem v pohodě.“
Zavřel oči a přitiskl ji k sobě.
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Kapitola třicátá pátá

an O zvedl drátěný poklop na rouře zapuštěné do země 
a posvítil do ní baterkou. Na dně se choulil mladý upír, 

kterého chytili ten večer, kdy vyjeli do centra s náklaďákem. 
Byl  naživu.  Den  tedy  přečkal  bez  úhony.  Skladovací 
zařízení funguje, jak má.

P

Otevřely se hlavní dveře. Rázným krokem vešel pan X a 
upřel na pana O pronikavý pohled. „Žije?“

O přikývl a vrátil drátěný poklop na místo. „Jo.“
„Výborně.“
„Zrovna jsem se ho chystal vytáhnout.“
„Teď ne. To počká. Chci, abyste navštívil tyhle členy.“ 

Podal  mu  list  papíru  se  sedmi  adresami.  „Přihlášení 
elektronickou poštou se sice osvědčilo, nicméně je značně 
nespolehlivé. Tihle pánové z oddílů Beta se mi pravidelně 
ozývají, ale když hovořím s veliteli jejich eskader, dovídám 
se, že je už den nebo dokonce několik dní nikdo neviděl.“

Instinkt  pana  O  nabádal  k  opatrnosti.  X  ho  nařkl,  že 
pozabíjel Bety tenkrát v tom parku, a teď po něm chce, aby 
za nimi zašel?

„Něco se vám na tom snad nezdá, pane O?“
„Ne. V pořádku.“
„A ještě  jedna  věc.  Podařilo  se  mi  získat  tři  nováčky. 

Jejich iniciace by měla proběhnout přibližně za deset dní. 
Máte  zájem  být  u  toho?  Ujišťuju  vás,  že  je  to  docela 
zábavná podívaná.“

O zavrtěl hlavou. „Myslím, že tady budu víc platný.“
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Pan X se usmál. „Obáváte se, aby Omegu nerozptylovalo 
vaše osobní kouzlo?“

„Omega se nenechá rozptylovat.“
„Mýlíte se. Neustále o vás mluví.“
O věděl, že pan X to na něj jenom zkouší, ale jeho tělo 

reagovalo celkem předvídatelně po svém. Roztřásla se mu 
kolena a orosil se studeným potem.

„Dám se do toho raději hned,“ oznámil, šel si pro bundu 
a pro klíče.

Panu X se zaleskly oči.  „Správně,  chlapče.  Pusť se do 
práce. Já si zatím trochu pohraju s naším hostem.“

„Jak si přejete, senseji.“

„Tak tohle  je  teď můj  domov,“  prohlásila  Mary,  když za 
nimi Rhage zavřel dveře své ložnice.

Zezadu jí ovinul paže kolem pasu a přitáhl si ji k sobě. 
Podívala se na hodiny na stole a uvědomila si, že od Belly 
odjeli  teprve  před  půldruhou  hodinou,  ale  za  tu  dobu  se 
změnil celý její život.

„Ano. To je tvůj domov. Náš domov.“
Tři  krabice  v  řadě  u  stěny  byly  plné  jejího  oblečení, 

oblíbených  knížek,  DVD  a  fotografií.  Stěhování  netrvalo 
dlouho,  protože  jí  s  balením  pomáhali  Vishous,  Butch  a 
Fritz, které Rhage přivolal. Společně naložili její osobní věci 
do Vishousova auta a odjeli do sídla Bratrstva. Později se s 
Rhagem vrátí  pro zbývající  náklad.  Ráno zatelefonuje  do 
právnické  firmy  a  dá  výpověď.  Kromě  toho  kontaktuje 
realitní kancelář kvůli prodeji domu.

Nechtělo  se  jí  věřit,  že  se  k  tomu  opravdu  odhodlala. 
Odstěhovala  se  k  Rhageovi  a  zcela  se  vzdala  svého 
dosavadního života.

„Měla bych začít vybalovat.“
Rhage ji ale vzal za ruku a odvedl ji k posteli. „Chci, aby 

sis odpočinula. Připadá mi, že jsi tak utahaná, že se sotva 
udržíš na nohou.“
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Uvelebila  se v poduškách, zatímco on si  svlékl dlouhý 
plášť, sundal pouzdro s dýkami a odepjal opasek s pistolí. 
Když  se položil  vedle ní,  matrace se prohnula a Mary se 
skulila k němu. Vůlí pozhasínal všechna světla a místnost se 
potopila do šera.

„Víš jistě, že jsi na to všechno připravený?“ zeptala se, 
když její oči přivykly slabému svitu za okny. „Myslím na to, 
co… souvisí se mnou?“

„Nenuť mě, abych řekl něco hodně ošklivýho.“
Zasmála se. „To bych nerada. Já jen –“
„Mary,  já  tě  miluju.  A to,  co  s  tebou  souvisí,  jak  ses 

vyjádřila, k tobě prostě patří, ať je to sebenepříjemnější.“
Položila mu ruku na tvář a chvíli oba mlčeli a poslouchali 

dech toho druhého.
Málem ji přemohla dřímota, když Rhage řekl: „Musím tě 

upozornit na okolnosti svého… krmení.  Když jsme byli  u 
tebe doma, uvědomil jsem jednu z Vyvolených. Teď, když 
jsi zase se mnou, budu potřebovat jejich služby.“

Ztuhla. Konečně, co naplat? Jestli chce žít s upírem a on 
se nemůže živit její krví, budou to muset zařídit jinak.

„Kdy to chceš provést?“
„Jedna z nich by se měla dostavit dneska v noci, a jak 

jsem říkal, chci, abys byla u toho. Pokud ti to ovšem nějak 
zásadně nebude vadit.“

Jaké to asi bude, přemítala v duchu. Bude tu ženu držet v 
náručí a přitom se jí zakousne do krku? Ale i když se z toho 
vynechá  sex,  Mary si  nebyla  jistá,  jestli  se  na  to  dokáže 
dívat.

Políbil ji na dlaň. „Dej na mě. Bude to tak lepší.“
„Kdybych… no, kdybych to nezvládla –“
„Nebudu tě nutit, aby ses na to dívala. Zkrátka… součástí 

krmení je nevyhnutelná intimita, a domnívám se, že pro mě i 
pro tebe bude mnohem lepší,  když budeš při  tom.  Aspoň 
zjistíš,  co  to  skutečně  obnáší.  Není  to  nic  tajného  ani 
posvátného.“
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Přikývla. „Tak dobře.“
Zhluboka se nadechl. „Je to součást mého života, kterou 

nelze změnit.“
Mary mu přejela  rukou přes  hruď.  „Víš,  i  když  mě to 

malinko děsí,  byla  bych radši,  kdyby ses mohl… nakrmit 
ode mě.“

„Mary, mluvíš mi z duše.“

John se podíval na hodinky. Tohrment pro něj má přijet za 
pět minut,  je tedy nejvyšší  čas sejít  dolů.  Oběma rukama 
popadl  kufr  a  vykročil  ke  dveřím.  Modlil  se,  aby cestou 
nepotkal toho bledého muže ani na něj nenarazil,  zatímco 
bude čekat před domem. Ale chce se s Tohrmentem setkat 
venku. Kdovíproč mu to připadá důstojnější.

Když  stanul  na  chodníku,  vzhlédl  ke  dvojici  oken,  ze 
kterých  se  tolik  hodin  díval  ven.  Matraci  i  vzpěračskou 
činku  tam  nechal  a  stejně  tak  záruční  vklad  a  nájem  za 
minulý  měsíc.  Až přijede Tohrment,  bude se muset  vrátit 
ještě pro kolo, ale kromě něj už v bytě nic nemá.

Rozhlédl  se  ulicí.  Nevěděl,  kterým  směrem  má  muže 
vyhlížet.  Ani  v  jakém autě  přijede.  A neví,  kde bydlí.  A 
koho má za manželku.

Rozechvěla  ho  zima  a  znovu  se  netrpělivě  podíval  na 
hodinky. Přesně devět hodin.

Zprava  zazářilo  silné  čelní  světlo.  Silně  pochyboval  o 
tom, že pro něj Tohrment přijede na motorce, ale představa, 
jak se s ním řítí nocí na plný plyn, ho příjemně rozrušila.

Když  harley  prosvištěl  kolem,  zadíval  se  do  oken 
kanceláří krizového centra v prvním patře protější budovy. 
Mary nepřišla ani na páteční, ani na sobotní noční směnu a 
on  upřímně  doufal,  že  si  jen  vzala  dovolenou.  Jen  co  se 
zabydlí,  zajde  k  ní  na  návštěvu,  aby  se  ujistil,  že  je  v 
pořádku.

Až  na  to…  že  vůbec  neví,  kde  se  má  zabydlet. 
Předpokládal, že nanejvýš někde na předměstí, ale s určitostí 
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to vědět nemůže. Ale třeba odjede daleko. Kéž by vypadl z 
Caldwellu. Toužebně si přál obrátit list a začít úplně znova. 
Za Mary se dostane vždycky, i kdyby měl jet autobusem.

Projela kolem další dvě auta a náklaďák.
Nebude  těžké  zpřetrhat  pouta  se  svým  minulým, 

žalostným životem. V jídelně bude všem lhostejné, že nedal 
řádnou výpověď a zmizel ze dne na den, protože pomocná 
síla se najde vždycky. Není třeba zdůrazňovat, že v domě po 
něm ani pes neštěkne. A jeho telefonní zápisník je prázdný. 
Nemá žádné přátele ani rodinu, které by mohl oznámit, že se 
stěhuje.

Vlastně… žádný telefonní zápisník nemá. To je samo o 
sobě dostatečně výmluvné.

Sklopil oči na své oblečení a pomyslel si, že na něj musí 
být smutný pohled. Tenisky má tak ušpiněné, že bílé plochy 
jsou šedé. Oděv má čistý, ale džínsy jsou dva roky staré a 
propínací košile, nejlepší, kterou má, vypadá, jako by mu ji 
někdo daroval  ze  soucitu.  Žádné další  oblečení  nevlastní, 
protože prošívanou bundu mu někdo minulý týden u Moea 
ukradl, a než si pořídí novou, bude muset hodně šetřit.

Mrzelo ho, že nemá nic vhodnějšího na sebe.
Z  vedlejší  ulice  šlehly  na  Obchodní  třídu  reflektory  a 

zvedly  se  nahoru,  jako  by  řidič  prudce  přidal  plyn.  To 
nevěstí  nic  dobrého.  Pokud  se  těmihle  končinami  někdo 
prožene  jako  ďábel,  zpravidla  ujíždí  před  policajty  nebo 
před něčím ještě horším.

John ustoupil za potlučenou poštovní schránku a snažil se 
tvářit nenápadně, ale černý range rover rázně zastavil přímo 
před ním. Tmavě zbarvená skla. Elegantní chromová maska 
chladiče. A zevnitř burácí stereo. Dunivá rapová melodie je 
tak hlasitá, že je slyšet přes celý blok domů.

John zvedl kufr a zamířil  k domu.  I  kdyby se setkal s 
bledým mužem, bude to bezpečnější uvnitř než v blízkosti 
drogového dealera v tom přepychovém vozu. Blížil  se ke 
dveřím, když hudba ztichla.
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„Jsi připravený, Johne?“
Při  zvuku  Tohrmentova  hlasu  se  otočil.  Muž obcházel 

přední  kapotu  auta  a  v  tmavých  stínech  se  tyčil  jako 
bezejmenná  hrozba.  Hromotlucká  postava,  které  se  vyhne 
každý, kdo má všech pět pohromadě.

„Chlapče? Máš sbaleno?“
Když vstoupil do kalného světla pouliční lampy, John k 

němu vzhlédl.  Málem už zapomněl,  jak zlověstně vypadá 
díky vojenskému sestřihu a drsnému pohledu očí.

Možná to není nejlepší nápad, blesklo mu hlavou. Volba 
vynucená obavami z jedné hrozby ho vžene do ještě horších 
nesnází. Vždyť ani neví, kam ho jeho údajný „dobrodinec“ 
chce  odvézt.  A  když  taková  nula  jako  on  nasedne  do 
podobného auta s chlapem, jako je Tohrment, klidně může 
skončit v řece.

Jako by vycítil Johnovu nerozhodnost, Tohrment se opřel 
o kapotu range roveru a zkřížil nohy v kotnících.

„Nechci, abys měl dojem, že tě do něčeho nutím, synku. 
Ale něco ti řeknu. Moje shellan připravila výtečnou večeři a 
já mám hlad jako vlk. Co kdybys jel se mnou, najedl se s 
námi a prohlédl si dům? Uděláš si vlastní obrázek. Tvoje 
věci tady zatím můžeme nechat. Co ty na to?“

Měl klidný, tichý hlas. Bez výhružného tónu. Ale copak 
by na něj šel zhurta, kdyby ho chtěl dostat do auta?

Rozezvonil se mobilní telefon. Tohrment sáhl do kapsy u 
kožené bundy a odklopil kryt přístroje.

„Jo. Vůbec ne. Jsem tady,  s ním.“ Rty mu zvlnil  sotva 
postřehnutelný úsměv. „Rozmýšlíme to. Jo. Já mu to povím. 
Hm… Tak jo.  Určitě.  Slibuju.  Wellsie,  já vím… Podívej, 
nezapomněl jsem na to schválně – už to nikdy neudělám. Na 
mou duši. Ne… Ano, opravdu… Hm… Promiň, leelan.“

To je jeho manželka,  pomyslel  si John. A podle všeho 
mu  za  něco  pěkně  od  plic  vynadala.  A  on  se  tváří  jako 
beránek.

328 395



„Dobrá.  Mám  tě  rád.  Ahoj.“  Tohrment  zaklapl  kryt, 
vsunul  telefon  zpátky  do  kapsy  a  opět  upřel  pohled  na 
Johna. Očividně má vůči své ženě obrovský respekt, protože 
neobrátil  oči  v  sloup  ani  neutrousil  nějakou  siláckou 
poznámku na adresu semetrik. „Wellsie se prý na tebe moc 
těší. A doufá, že u nás zůstaneš.“

Tak… tak jo.
Instinkt Johnovi napovídal, že nehledě na svůj vzhled pro 

něj Tohrment představuje bezpečí. Chopil se kufru a odvlekl 
ho k autu.

„Víc toho nemáš?“
John zrudl a zavrtěl hlavou.
„Nemusíš  se  za  nic  stydět,  chlapče,“  řekl  Tohrment 

mírně. „A už vůbec ne přede mnou.“
Muž  se  sklonil  pro  kufr,  zvedl  ho  lehce,  jako  by  nic 

nevážil, a vyhoupl ho na zadní sedadlo.
Když  zamířil  ke  dveřím  na  straně  řidiče,  John  si 

vzpomněl  na  kolo.  Zaklepal  na  kapotu,  aby  si  vynutil 
pozornost, pak ukázal na dům a zvedl ukazováček.

„Něco jsi zapomněl?“
John  přikývl  a  vyběhl  po  schodech  do  prvního  patra. 

Popadl kolo a položil klíče na kuchyňský pult, ale vzápětí se 
zarazil  a rozhlédl se po bytě.  Díky tomu,  že z garsoniéry 
odchází,  byl  najednou  schopen  vnímat  sevřený  prostor 
jinýma očima. Přesto to byl alespoň nakrátko jeho domov, 
nejlepší,  jaký  si  vzhledem  ke  svým  prostředkům  mohl 
dovolit. V náhlém popudu vyndal ze zadní kapsy u kalhot 
propisovačku, otevřel dvířka chatrné kredence a napsal na 
zadní stěnu své jméno a dnešní datum.

Pak  vyvezl  kolo  na  chodbu,  zabouchl  dveře  a  rychle 
sestoupil po schodech do přízemí.
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Kapitola třicátá šestá

„Mary! Mary, probuď se. Už je tady.“
Mary ucítila, jak ji někdo šťouchá do ramene. Když otevřela 
oči, zjistila, že nad ní stojí Rhage a má na sobě jakýsi bílý 
oděv s dlouhými rukávy a volnými kalhotami.

Posadila se a snažila se probrat. „Počkáš minutku?“
„Třeba dvě.“
Vešla do koupelny a opláchla si  obličej.  Nechala vodu 

stékat po bradě a zadívala  se do zrcadla nad umyvadlem. 
Její  milenec  se  potřebuje  napít  krve.  A  sice  v  její 
přítomnosti.

A to není zdaleka to nejhorší.  Ona z toho má komplex 
méněcennosti,  protože  to,  čím se  Rhage chce  krmit,  není 
nic, co by jakkoli souviselo s ní.

Nehodlala  však  zabřednout  do  zbytečných  úvah.  Sáhla 
pro ručník a osušila si tvář. Na to, aby si převlékla džínsy a 
svetr, už nezbývá čas. A stejně si ještě nestihla vybalit věci.

Když  vyšla  do  ložnice,  Rhage  si  stahoval  ze  zápěstí 
hodinky.

„Chceš si  je nechat u mě?“ zeptala  se a vzpomněla si, 
kdy si naposledy vzala jeho rolexky do úschovy.

Přistoupil k ní a vložil jí těžké hodinky do dlaně. „Dej mi 
pusu.“

Sklonil  se a ona se vytáhla na špičkách.  Jejich ústa se 
krátce setkala.

„Pojď.“ Vzal ji za ruku a odvedl na chodbu. Zatvářila se 
popleteně.  „Nechci  to  dělat  v  naší  ložnici.  Je  to  naše 
soukromí.“
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Odvedl  ji  po  ochozu  do  dalšího  hostinského  pokoje. 
Když otevřel dveře, společně vešli dovnitř.

Mary nejprve ucítila růže a pak spatřila v koutě místnosti 
ženu.  Její  vnadné  křivky  halily  dlouhé  zavinovací  šaty  a 
tmavě plavé vlasy s bledě bronzovými proužky měla stočené 
do  pletence  na  temeni  hlavy.  Díky  hlubokému  širokému 
výstřihu  a  vyčesaným  kadeřím  byl  její  krk  maximálně 
odhalený.

S úsměvem se uklonila a promluvila v oné neznámé řeči.
„Ne,“  zarazil  ji  Rhage.  „Anglicky,  prosím.  Raději 

budeme mluvit anglicky.“
„Jak si přeješ, válečníku.“ Její jasný a vysoký hlas zněl 

jako  ptačí  zpěv.  Nádhernýma  světle  zelenýma  očima 
spočinula  na  Rhageově  obličeji.  „Je  mi  potěšením  ti 
posloužit.“

Posloužit?  Mary  přešlápla  a  potlačila  nutkání  se  proti 
tomuto výrazu ohradit.

„Jak se jmenuješ, Vyvolená?“ zeptal se Rhage.
„Layla.“ Znovu se uklonila. Napřímila se a prohlédla si 

jeho postavu.
„To je Mary.“ Vzal ji kolem ramen. „Moje…“
„Přítelkyně,“ doplnila Mary příkře.
Rhageovi zacukalo v koutcích úst. „Moje partnerka.“
„Samozřejmě,  válečníku.“  Žena  se  opět  uklonila, 

tentokrát  Mary.  Když  zvedla  hlavu,  vlídně  se  usmívala. 
„Paní, bude mi ctí posloužit i tobě.“

Bezva, pomyslela si Mary. Tak si sbal svých pět švestek a 
místo  sebe  pošli  nějakou  šerednou  bezzubou  babiznu  v 
plátěných hadrech.

„Kam se mám přemístit?“ zeptala se Layla.
Rhage se rozhlédl po pokoji. Pohled mu padl na postel s 

nebesy.
Mary se zdržela komentáře. Kdyby si mohla vybrat ona, 

postel by to rozhodně nebyla.
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Layla  v  záplavě  zřaseného  hedvábí  odplula  určeným 
směrem.  Posadila  se  na  saténovou  přikrývku,  ale  když 
zvedla nohy, Rhage zavrtěl hlavou.

„Ne. Zůstaň sedět.“
Layla se zachmuřila, ale neprotestovala. Když vykročil k 

ní, zase se usmála.
Zatahal Mary za ruku. „Pojď.“
„Takhle mi to stačí.“
Políbil ji, přistoupil k ženě a klekl si před ni. Když zvedla 

ruce k vázačce šatů, jako by se chtěla svléknout, Rhage ji 
zarazil.

„Napiju se ze zápěstí,“ upozornil ji. „A ty se mě nebudeš 
dotýkat.“

Layla se zatvářila zděšeně a rozšířila oči. Když sklonila 
hlavu  tentokrát,  gesto  prozrazovalo  spíše  zahanbení  než 
úctu.  „Než  jsem se  odevzdala  do  tvých  služeb,  důkladně 
jsem se očistila. Jestli si přeješ, můžeš se o tom přesvědčit.“

Mary přitiskla ruku na ústa. Úděsné zjištění, že se tahle 
žena  považuje  za  pouhopouhou  věc,  jí  doslova  vyrazilo 
dech.

Rhage  zakroutil  hlavou.  Její  reakce  mu  nejspíš  taky 
způsobila rozpaky.

„Přeješ si snad jinou z nás?“ otázala se Layla tiše.
„Přeju si, aby tohle všechno nemuselo být,“ zamumlal.
„Tak proč jsi oslovil Vyvolené, když je nemáš v úmyslu 

využít?“
„Nevěděl jsem, že to bude tak těžké.“
„Těžké?“  Laylin  hlas  se  prohloubil.  „Prosím  za 

prominutí,  ale  nedaří  se  mi  pochopit,  čím  jsem  se  ti 
znelíbila.“

„O to vůbec nejde. A nechci tě urazit. Totiž Mary… je 
člověk a já se od ní napít nemůžu.“

„Takže se k nám připojí pouze při následných rozkoších. 
Bude mi ctí jí posloužit i v tomto ohledu.“
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„Hm, já… To není… Zkrátka ona tady není proto, aby… 
My tři nebudeme –“

Kristepane. Rhage zrudl jako rak. „Mary je tady proto, že 
nechci žádnou jinou ženu, ale musím se nakrmit. Chápeš?“ 
Zasakroval a zvedl se. „Takhle to nepůjde. Nemám z toho 
dobrý pocit.“

Layle blýsklo v očích. „Říkáš, že se musíš nakrmit, ale 
nemůžeš se napít od ní. Od toho jsem tady já. Nabízím se ti. 
Budu ráda, když si ode mě vezmeš, co potřebuješ. Proč jsi 
tak rozrušený? Anebo to chceš  raději  ještě  odložit?  Až ti 
hladovění  zatemní  smysly  a  uvrhneš  v  nebezpečí  svou 
družku?“

Rhage si  zabořil  ruku do vlasů,  sevřel hustý chomáč a 
zatahal za něj.

Layla zkřížila nohy v kolenou. Přitom se jí rozevřely šaty 
a  odhalily  stehno.  Usazená  na  noblesní  posteli  skýtala 
bohulibý pohled. Zároveň však vyvolávala divoké erotické 
představy.

„Vykouřily  se  ti  snad naše tradice  z  hlavy,  válečníku? 
Vím, že jsi  žádnou z nás už dlouho nepovolal,  ale  jak tě 
mohou  mé  služby  znepokojovat?  Je  to  jedna  z  mých 
povinností  a  já  ji  považuji  za  nesmírnou  čest.“  Zavrtěla 
hlavou.  „Nebo  jsem  spíše  považovala.  Považovaly.  My 
všechny. Vyvolené poslední staletí trpěly. Nikdo z Bratrstva 
už  nás  nevolá,  jsme  nechtěné,  nevyužité.  Když  jsi  nás 
konečně oslovil, měly jsme nevýslovnou radost.“

„Omlouvám se.“ Otočil se k Mary. „Ale nemůžu –“
„To  kvůli  ní  jsi  tak  ustaraný,  je  to  tak,  válečníku?“ 

podotkla Layla. „Trápí tě, co si pomyslí, když tě uvidí pít z 
mého zápěstí.“

„Není na naše způsoby zvyklá.“
Žena natáhla ruku. „Paní, pojď se posadit ke mně, aby tě 

mohl vyhledat pohledem, zatímco bude pít, cítil tvůj dotek a 
opájel se tvou vůní. Abys toho mohla být součástí. Jinak mě 
odmítne, a co si pak vy dva počnete?“ Když jí odpovědělo 
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jenom  ticho  a  Mary  se  nehýbala  z  místa,  netrpělivě  jí 
pokynula. „Jistě si uvědomuješ, že se jinak nenapije. Musíš 
to pro něj udělat.“

„A jsme tady,“ oznámil Tohrment, když zastavil SUV před 
úpravným moderním domem.

Ocitli  se  v  městské  části,  kde  to  John neznal,  s  domy 
stranou  ulice  a  navzájem  daleko  do  sebe.  Všude  tepané 
mříže  a  branky  a  zvlněné  trávníky  osázené  nejen 
obyčejnými javory a duby, ale taky zvláštními druhy, které 
ani nedokázal pojmenovat.

Zavřel oči a přál si, aby na sobě neměl košili, které chybí 
knoflík. Možná když si položí ruku na břicho. Tohrmentova 
manželka si toho nevšimne.

A co když mají děti? A ty si z něho budou utahovat…
Máte děti? naznačil John bezmyšlenkovitě.
„Co to znamená, chlapče?“
John vrazil ruce do kapes ve snaze najít kousek papíru. 

Vylovil  malý  poznámkový  blok,  něco do něj  naškrábal  a 
ukázal to Tohrmentovi.

Muž  znehybněl  a  vyslal  pohled  k  domu.  Jeho  drsný 
obličej se napjal, jako by se obával něčeho, co je uvnitř.

„Možná se nám dítě narodí. Wellsie je těhotná. Jenomže 
pro naše ženy je porod kritickým obdobím.“ Potřásl hlavou 
a sevřel rty. „Až budeš starší, taky budeš mít z těhotenství 
strach.  Pro nejednu  shellan  už skončil  tragicky.  Popravdě 
bych radši zůstal bez dětí, než riskoval, že o Wellsii přijdu.“ 
Odkašlal si. „Jdeme dovnitř. Najíme se a potom tě vezmu na 
prohlídku výcvikového střediska.“

Tohrment  otevřel  dálkovým  ovladačem  vrata  garáže  a 
vystoupil.  John  vyvlekl  ze  zadního  sedadla  svůj  kufr  a 
Tohrment vyndal ze zavazadlového prostoru kolo. Vešli do 
garáže a Tohrment rozsvítil.

„Postavím ti to kolo tady ke zdi. Jsi pro?“
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John  přikývl  a  rozhlédl  se.  V  garáži  parkovalo  volvo 
kombi  a…  Corvette  Sting  Ray  ze  60.  let  se  stahovací 
střechou.

Johnovi málem vypadly oči z důlků.
Tohrment se tiše zasmál. „Prohlídni si ji zblízka.“
John postavil kufr na zem a se zbožnou úctou přistoupil 

ke kabrioletu. Natáhl ruku v pokušení dotknout se hladkého 
kovu, ale zase ji spustil.

„Jen si na ni sáhni. Je ráda středem pozornosti.“
Nádherný auto, pomyslel si. Modrá metalíza. A střecha je 

dole,  takže  si  může  prohlédnout  interiér.  Úchvatná  bílá 
sedadla.  Naleštěný  volant.  Palubní  deska  plná  knoflíků  a 
kruhových  stupnic.  Vsadil  by  se,  že  když  se  nastartuje, 
motor zaburácí jako hrom. A po zapnutí topení je určitě cítit 
mazací olej.

Vzhlédl  k  Tohrmentovi.  Věděl,  že  má  obličej  zarudlý 
vzrušením, ale bylo mu to jedno. Litoval, že nemůže mluvit, 
aby mu řekl, jaký má úžasný auťák.

„Je to fešanda, viď? Sám jsem ji dal do pucu. Přes zimu ji 
postavím na špalky, ale možná bychom v ní v noci mohli 
vyrazit do střediska, co myslíš? Je sice zima, ale pořádně se 
oblíkneme.“

John zářil nadšením. A nepřestával se zubit, ani když mu 
muž položil těžkou paži kolem hubených ramen. „Jde se na 
večeři.“

Tohrment vzal kufr a oba zamířili ke dveřím, vedle nichž 
stálo opřené Johnovo kolo. Při vstupu do domu ucítil John 
sytou, pikantní vůni jakéhosi mexického pokrmu.

Jeho nos jásal, ale žaludek se bouřil. Sakra, tohle jídlo do 
sebe asi nedostane. Co když se to Tohrmentovy manželky 
dotkne…?

Zastoupila  jim  cestu  úchvatná  rusovlasá  žena.  Měřila 
dobře metr osmdesát, pleť měla jako vzácný porcelán a na 
sobě volné žluté šaty. Nejvíc však Johna upoutaly její vlasy, 
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záplava měděných kadeří  splývající  v měkkých vlnách po 
zádech.

Zkřížil  předloktí  přes  břicho,  aby  zakryl  prázdnou 
knoflíkovou dírku u košile.

„Jakpak se má můj  hellren?“ otázala se žena a nastavila 
Tohrmentovi rty k polibku.

„Dobře, leelan. Wellsie, to je John Matthew. Johne, to je 
moje shellan.“

„Těší mě, Johne.“ Podala mu ruku. „Jsem moc ráda, že u 
nás budeš bydlet.“

John  jí  potřásl  pravicí  a  honem  si  ji  zase  přitiskl  na 
břicho.

„Pojďte, mládenci. Večeře je hotová.“
Kuchyni  vévodily  skříňky  z  třešňového  dřeva,  žulová 

pracovní  deska  a  spousta  moderních  spotřebičů.  Ve 
výklenku  u  okna  stál  kulatý  stůl  se  skleněnou  deskou  a 
železnou  kostrou  a  třemi  prostřenými  místy.  Všechno  se 
zdálo zbrusu nové.

„Vy  dva  se  posaďte,“  zavelela  Wellsie,  „a  já  přinesu 
jídlo.“

John  se  zadíval  na  dřez.  Bílý  keramický  s  elegantní 
mosaznou vodovodní baterií.

Ženě jeho pohled neunikl. „Chceš si umýt ruce?“ zeptala 
se. „Posluž si.“

Z malé  misky vzal  mýdlo  a  přepečlivě  si  vydrhl  ruce; 
nezapomněl ani na nehty. Když se s Tohrmentem posadili, 
Wellsie  přinesla  talíře  a  mísy  plné  jídla.  Enchiladas. 
Quesadilly. A šla pro další.

„Tomu  říkám  hostina,“  liboval  si  Tohrment,  který  si 
naložil vrchovatý talíř. „Wellsie, vypadá to fantasticky.“

John si prohlížel pochoutky. Na stole nenašel nic, co by 
dokázal pozřít. Možná by se měl vymluvit, že už jedl…

Wellsie před něj postavila misku. Byla plná rýže polité 
jakousi světlou omáčkou. Vonělo to nevtíravě, ale lahodně.
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„Tohle ti uklidní žaludek. Je v tom zázvor,“ vysvětlila. 
„A  ta  omáčka  je  hodně  tučná.  Potřebuješ  trochu  přibrat. 
Jako moučník jsem ti přichystala banánový pudink. Je lehký 
a nabitý kaloriemi.“

John se díval na jídlo. Ona ví. Přesně ví, co nemůže jíst. 
A co může.

Miska se mu začala ztrácet v mlze. Rychle zamrkal. Pak 
ještě o něco úporněji.

Pevně zavřel ústa a sepjal ruce v klíně, až mu zapraskalo 
v kloubech. Přece se nerozbrečí jako malej kluk. Nesmí se 
takhle ztrapnit.

Wellsie  ztišila  hlas.  „Tohre?  Necháš  nás  chvilku  o 
samotě?“

John uslyšel, jak se odsouvá židle, a pak mu na rameno 
krátce dopadla velká ruka. Vzápětí zamířily ke dveřím těžké 
kroky.

„Už si můžeš ulevit. Je pryč.“
John  zavřel  oči  a  zapadl  do  židle.  Po  tvářích  se  mu 

koulely slzy jako hrachy.
Wellsie si k němu přisunula židli a pomalu a zlehka ho 

začala hladit po zádech.
Má obrovské štěstí,  že se Tohrment objevil  a v pravou 

chvíli ho zachránil. Že dům, ve kterém bude bydlet, je jako 
ze škatulky.  Že pro něj Wellsie zvlášť uvařila jídlo, které 
jeho žaludek snese.

Že jsou oba tak ohleduplní a neurazili jeho hrdost.
Wellsie ho k sobě přitáhla, objala ho a kolébala v náruči 

jako dítě.
Jeho vyprahlá duše nasávala její laskavost dychtivě jako 

houba.
Chvilku  nato  zvedl  hlavu  a  ona  mu  vtiskla  do  dlaně 

ubrousek. Osušil si tváře, napřímil ramena a zadíval se na 
Wellsii.

Usmála se. „Je ti líp?“
Přikývl.
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„Můžu dojít pro Tohra?“
John znovu přikývl a chopil se vidličky. Když ochutnal 

rýži, byl  na vrcholu blaha. Nebyla sice příliš  výrazná,  ale 
jakmile doputovala do žaludku, místo křečí ucítil nesmírnou 
úlevu. Přesně ten druh stravy, který naprosto vyhovuje jeho 
trávicímu ústroji.

Když  se  Tohrment  a  Wellsie  posadili  ke  stolu, 
neodvažoval se vzhlédnout. Ale sotva spolu začali probírat 
všednodennosti,  spadl  mu  kámen  ze  srdce.  Pochůzky. 
Přátelé. Plány.

Snědl  rýži  do  posledního  zrnka  a  zadíval  se  k  plotně, 
zvědavý, jestli ještě něco zbylo. Než se stačil zeptat. Wellsie 
odnesla  misku  a  přinesla  mu  další  porci.  Přidal  si  ještě 
jednou. Pak se pustil do banánového pudinku. Než položil 
lžíci, uvědomil si, že je to poprvé, kdy se cítí plný.

Hluboce vzdychl, opřel se v židli, zavřel oči a poslouchal 
hluboké  tóny  Tohrmentova  hlasu  a  Wellsiiny  líbezné 
odpovědi.

Bylo to jako ukolébavka. Zvlášť když přešli do jazyka, 
kterému nerozuměl.

„Johne?“ oslovil ho Tohrment.
Pokusil se narovnat, ale byl tak ospalý, že se mu podařilo 

jen otevřít oči.
„Co kdybych tě odvedl do tvé ložnice, aby ses prospal? 

Do výcvikového střediska zajedeme až za pár dní. Než se 
trochu rozkoukáš a zvykneš si.“

John přikývl. Měl dojem, že beztak nezvládne nic víc než 
spát.

Přesto po sobě sklidil  ze stolu,  opláchl  misku a talíř  a 
vložil je do myčky. Když se vrátil ke stolu a chtěl Wellsii 
pomoct, žena zavrtěla hlavou.

„Ať  tě  to  ani  nenapadne.  To  je  moje  práce.  Běž  s 
Tohrem.“

John  vyndal  papír  a  pero.  Když  dopsal,  otočil  blok  k 
Wellsii.
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Zasmála se. „Rádo se stalo. A samozřejmě ti předvedu, 
jak to uvařit.“

John přikývl. Ale pak zúžil oči.
Wellsiin úsměv byl tak široký, že jí odhalil zuby. Horní 

špičáky měla nezvykle dlouhé.
Zavřela ústa, jako by si to uvědomila. „Jdi spát, Johne, a 

ničím se netrap. Na mudrování bude dost času zítra.“
Zadíval se na Tohrmenta, ale ten se tvářil nepřístupně.
A tehdy pochopil.  Už je mu to jasné, aniž mu kdokoli 

musí něco vysvětlovat. Odjakživa si uvědomoval, že je jiný, 
a teď se konečně dozví proč. Ti dva báječní lidé mu řeknou, 
kdo ve skutečnosti je.

Pomyslel na své sny. Na kousnutí a krev.
Dovtípil se, že nejde o výplody jeho fantazie.
Jsou to jeho vzpomínky.
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Kapitola třicátá sedmá

ary  zírala  na  nataženou  ruku  Vyvolené  a  pak  se 
zadívala na Rhage. Byl napjatý a tvářil se neutěšeně.M

„Pomůžeš mu?“ naléhala Layla.
Zhluboka se nadechla, přistoupila blíž a položila ruku do 

nabízené dlaně. Layla ji stáhla vedle sebe na postel a usmála 
se na ni. „Vím, že jsi neklidná, ale nestrachuj se. Za chvilku 
bude po všem. Pak odejdu a zůstanete jenom vy dva. Ty a 
on. Budete se svírat v objetí a mě zcela vypudíte ze svých 
myšlenek.“

„Jak můžeš strpět být takhle… zneužívaná?“ neodpustila 
si Mary.

Layla svraštila čelo. „Poskytuji to, co je potřeba. Nejsem 
zneužívaná. A jak bych mohla odmítnout Bratrstvo? Chrání 
nás, abychom zůstaly naživu. Dávají nám dcery,  aby naše 
linie  nezůstala  pouhou  vzpomínkou…  Přesněji  tomu  tak 
bývalo.  V posledních  staletích  nás  ubývá,  jelikož  bratři  s 
námi  již nelíhají.  Zoufale  potřebujeme mít  děti,  ale  podle 
zákona se smíme spojit jenom s členy Bratrstva.“ Vzhlédla k 
Rhageovi. „Proto jsem byla dnes v noci vybrána.  Blíží  se 
období  mé  potřeby  a  všechny  jsme  doufaly,  že  mě 
oplodníš.“

„V tom případě tě zklamu,“ prohlásil Rhage mírně.
„Já vím. Přesto ti posloužím.“
Mary zavřela oči ve snaze si představit, jak by vypadalo 

dítě počaté  Rhagem. Bezděčně si položila  ruku na ploché 
břicho  a  snila  o  tom,  jak  se  jí  zvětšuje  a  těžkne. 
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Nepochybovala,  že  by  byla  nevýslovně  šťastná.  Protože 
bolestné vědomí, že se to nikdy nestane, je zdrcující.

„Nuže, válečníku, co uděláš? Přijmeš, co ti s potěšením 
nabízím? Nebo budeš riskovat, že ublížíš své partnerce?“

Když Rhage zaváhal, Mary si uvědomila, že pro něj jiné 
řešení neexistuje. Musí se podvolit.

„Dělej,“ poručila mu.
Jeho pohled se setkal s jejím. „Mary?“
„Chci, aby ses nakrmil. Ihned.“
„Víš to jistě?“
„Ano.“
Následoval okamžik hrobového ticha. Pak znovu poklekl 

na podlahu před Laylu. Když se naklonil, žena si vyhrnula 
rukáv a opřela předloktí o stehno. Tepny pod kůží na vnitřní 
straně zápěstí měla světle modré.

Rhage otevřel ústa a sáhl pro Maryinu ruku. Špičáky se 
mu prodloužily, takže teď je měl přibližně trojnásobně delší 
než  obvykle.  Vydal  tichý  sykavý  zvuk  a  přiložil  rty  k 
Laylině ruce. Žena sebou trhla a pak se uvolnila.

Rhage  hladil  palcem  Maryino  zápěstí;  jeho  dotek 
příjemně  hřál.  Neviděla  zřetelně,  co  dělá,  ale  podle 
neznatelného pohybu jeho hlavy poznala,  že pije.  Když jí 
stiskl ruku, gesto mu chabě opětovala. Tu zkušenost nelze 
srovnat s ničím, co dosud zažila. A Rhage měl pravdu: upíří 
krmení provází šokující intimita.

„Pohlaď ho,“ zašeptala Layla. „Má v úmyslu přestat, a to 
je příliš brzy. Nemůže mu to stačit.“

Mary otupěle  natáhla  volnou ruku a položila  mu ji  na 
hlavu. „Jsem v pohodě. Všechno je v pořádku.“

Rhage naznačil, že se chce napřímit, jako by poznal, že 
mu neříká pravdu. Mary pomyslela na všechno, co pro ni 
byl ochoten udělat, na všechno, co kvůli ní podstoupil.

Podržela  mu  hlavu  na  místě  a  mírně  na  ni  zatlačila. 
„Nepospíchej. Vážně jsem v pořádku.“
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Znovu mu sevřela ruku, tentokrát silněji. Povolil ramena 
a posunul se blíž k ní. Roztáhla nohy, aby se jí mezi nimi 
mohl uvelebit a opřít si hruď o její stehno Byl obrovitý, i 
když klečel,  a Mary se vedle něj zřetelněji  než dřív cítila 
malá  a  slabá.  Prohrábla mu rukou blonďaté vlasy;  měkké 
lesklé vlny jí protékaly mezi prsty jako zlatá příze.

A zčistajasna jí to nepřipadalo ani trochu divné.
Přestože si uvědomovala, že Rhage nasává do úst krev z 

Layliny  tepny,  jeho tělo  důvěrně zná a  podle toho,  jak jí 
hladí  palcem zápěstí,  poznala,  že na ni  při  krmení  myslí. 
Pootočila  hlavu  k  Layle.  Žena  ho  pozorovala,  ale  její 
soustředěný výraz se zdál nezaujatý.

Vzpomněla si,  co jí o pití  říkal;  při kousnutí by ucítila 
jeho  rozkoš.  Ale  k  tomu  mezi  ním  a  Vyvolenou  zřejmě 
nedochází.  Oba  jsou  nehybní,  naprosto  klidní.  O  vášni 
nemůže být ani řeč.

Layla se na ni zadívala a usmála se. „Jde to dobře. Ještě 
minutku, nanejvýš dvě.“

A bylo po všem. Rhage nadzvedl hlavu, pootočil tělo k 
Mary a  zapadl  do  kolébky z  jejích  stehen,  vzal  ji  kolem 
pasu. Položil jí obličej na stehno, a ačkoli mu neviděla do 
obličeje, poznala, že je zcela uvolněný a dýchá pravidelně a 
hluboce.

Vrhla  pohled  na  Laylino  zápěstí.  Spatřila  dvě  zarudlé 
ranky a úzký pramínek krve.

„Měl by si chvilku odpočinout,“ podotkla Layla, olízla si 
zápěstí a shrnula rukáv. Vstala.

Aniž přestala Rhage hladit po zádech, Mary vzhlédla k 
ženě. „Děkuju.“

„Bylo mi potěšením.“
„Přijdeš zase, až se bude potřebovat nakrmit?“
„Budete mě chtít? Jmenovitě mě?“ Mary se snažila její 

rozrušení ignorovat. „Ano. Hm… myslím, že ano.“
Layla se rozzářila štěstím.
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„Bude to pro mě velká čest, paní.“ Uklonila se. „On ví, 
jak mě má přivolat. Jsem mu kdykoli k službám.“

Žena  vyšla  z  místnosti  křepkým,  bezmála  tanečním 
krokem.

Když se za ní zavřely dveře, Mary se sklonila a políbila 
Rhage na rameno. Pohnul se. Pozdvihl hlavu. Otřel si ústa 
dlaní, jako by si nepřál, aby na nich viděla stopy krve.

Když k ní vzhlédl, měl ztěžklá víčka a jasné modrozelené 
oči mírně zakalené.

„Ahoj.“ Pohladila mu vlasy.
Vyslal k ní svůj typický úsměv, který ho mění v anděla, a 

řekl: „Ahoj.“
Palcem se dotkla jeho spodního rtu. „Chutnalo ti?“ Když 

zaváhal, dodala: „Upřímně.“
„Ano. Ale byl bych radši, kdybys to mohla být ty. Celou 

dobu jsem na tebe myslel a představoval si, že piju od tebe.“
Mary se sklonila a olízla mu ústa. Rozšířil oči úžasem. 

Vsunula mu jazyk dovnitř a ucítila na něm nevýraznou chuť 
sladkého červeného vína.

„Hmm… je to dobrý,“ zašeptala proti jeho rtům. „Až se 
budeš krmit příště, chci, abys na mě zase myslel.“

Položil  jí  ruce na krk,  palce přímo na cévy.  „Budu na 
tebe myslet pokaždé.“

Políbil  ji.  Chytila  ho  za  ramena  a  přitáhla  si  ho  blíž. 
Vykasal jí svetr. Zvedla ruce, aby jí ho mohl přetáhnout přes 
hlavu,  a  padla  zády  na  postel.  Stáhl  jí  kalhoty  i  spodní 
kalhotky a pak se svlékl.

Vztyčil se nad ní, ovinul jí paži kolem pasu a posunul ji 
blíž k čelní pelesti. Vsunul jí stehno mezi nohy a zatlačil ji 
tělem do matrace.  Jeho vzrušený penis  jí  přistál  přímo  v 
klíně. Pohybovala boky, čímž vzrušovala jak sama sebe, tak 
jeho.

Přisál ústa na její rty a vášnivě ji políbil. Vstoupil však 
do ní pomalu a jen pozvolna ji rozevíral a roztahoval. Byl 
nádherně velký a silný, pohyboval se v ní lenivě a pronikal 
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stále hlouběji. Přitom se mu z pokožky uvolňovala ta opojná 
sytá vůně, která jí pokaždé spolehlivě zmámí smysly.

„Už nikdy nechci žádnou jinou,“ zašeptal jí proti hrdlu. 
„Jenom tebe. Navždycky.“

Mary mu obemkla nohama boky ve snaze uvěznit ho v 
sobě tak hluboko, aby s ní zůstal napořád.

Tohrment prováděl Johna po domě. Měl bezpočet místností 
a  veškeré  zařízení  i  výzdoba  byly  moc  pěkné  a  očividně 
prastaré. John se zastavil před obrazem s horskou scenerií. 
Na malém mosazném štítku při  pevněném na pozlaceném 
rámu si přečetl jméno malíře: Frederic Church. Jméno mu 
nic  neříkalo,  nicméně  usoudil,  že  tenhle  pán  se  ve  svém 
řemesle po čertech dobře vyznal.

Na  konci  chodby  otevřel  Tohrment  dveře  a  stiskl 
vypínač. „Už jsem ti sem odnesl kufr.“

John vešel do pokoje. Tmavě modré stěny i strop, široká 
postel  s  elegantním  čelem  poházená  spoustou  naditých 
polštářů. U stěny stůl a prádelník; posuvné prosklené dveře 
vedoucí na terasu.

„A tady je koupelna.“ Tohrment rozsvítil další světlo.
John nakoukl dovnitř.  Všude tmavě modrý mramor.  Za 

silnými  skleněnými  stěnami  sprchový  kout  a…  čtyři  
sprchové hlavy s různým režimem průtoku vody.

„Kdybys cokoli potřeboval, řekni si Wellsii. Já se vrátím 
kolem čtvrté ráno. Zhruba v tuhle hodinu se přemístíme do 
suterénu.  Kdybys  od  nás  něco  potřeboval  přes  den,  stačí 
vytočit  z  kteréhokoli  telefonu  v  domě  číslo  sto  jedna. 
Kdykoli tě rádi uvidíme. Mimochodem, máme dva doggeny,  
konkrétně  služebnictvo,  na  které  se  můžeš  obrátit.  Sala  a 
Reginu.  Oba  už  o  tobě  vědí.  Chodí  kolem páté.  Kdybys 
chtěl  jít  ven,  řekni  jim  a  oni  tě  odvezou,  kam  budeš 
potřebovat.“

John přistoupil  k posteli  a dotkl se povlaku na jednom 
polštáři. Tkanina byla tak měkká, že ji téměř necítil.
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„Tady  ti  bude  dobře,  chlapče.  Chvíli  potrvá,  než  si 
zvykneš, ale bude to v pohodě. Uvidíš.“

John upřel pohled přes místnost. Sebral odvahu, zamířil k 
Tohrmentovi a otevřel ústa. Pak ukázal na něj.

„Víš  jistě,  že  se  ti  o  tom  chce  mluvit?“  zahučel 
Tohrment.

Když  John  přikývl,  pomalu  rozevřel  rty.  A  vycenil 
obrovité špičáky. Páni… páni…

John nasucho polkl a přiložil si prsty na ústa.
„Jo. Budeš je mít i ty. Přibližně za dva roky.“ Tohrment 

přešel koberec, posadil se na postel a opřel lokty o kolena. 
„K  proměně  dochází  kolem  pětadvaceti.  Pak  budeš 
potřebovat pravidelně pít, aby ses udržel naživu. A nemám 
na mysli mlíko, chlapče.“

John povytáhl obočí. Zajímalo ho, od koho bude pít.
„Najdeme ti ženu, která ti pomůže přečkat proměnu, a já 

ti vysvětlím, co tě čeká, abys z toho nebyl vyděšený. Není to 
žádný med, ale jakmile to budeš mít za sebou, budeš silný. 
Ujišťuju tě, že to stojí za to.“

John si s rozšířenýma očima prohlížel jeho postavu. Pak 
roztáhl paže, nejdřív na délku, pak do stran a ukázal si na 
prsa.

„Jo. Budeš stejně velkej jako já.“
John vykulil oči a rty naznačil: To není možný!
„Je  to  tak.  Proto  je  proměna  tak  nepříjemná.  Tvůj 

organismus  prodělá  během  několika  hodin  obrovskou 
změnu. Potom se budeš muset učit znova chodit, pohybovat 
se.“ Sklopil oči na své tělo. „Takováhle hora masa a kostí se 
ze začátku špatně ovládá.“

John  neurčitě  přejel  dlaní  po  hrudi  v  místě,  kde  měl 
okrouhlou jizvu.

„Budu k tobě upřímnej,  chlapče.  Nevíme o tobě skoro 
nic.  Tak  za  prvé,  nedá  se  určit,  jak  čistou  máš  krev.  A 
nemáme ani tušení, kdo byli tvoji předkové. Pokud jde o tu 
jizvu,  nenapadá  mě  žádný  vysvětlení.  Říkáš,  že  ji  máš 
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odjakživa, a já ti věřím, ale s tímhle znamením se nerodíme. 
Získáváme ho až v průběhu života.“

John vyndal z kapsy blok a napsal: Má ho každý?
„Ne. Jen moji bratři a já. Proto tě k nám Bella přivedla.“
Kdo jste? napsal John.
„Bratrstvo černé dýky. Jsme válečníci, chlapče. Bojujeme 

proto,  aby naše  rasa  přežila,  a  ty  u  nás  absolvuješ  řádný 
výcvik. Ostatní muži z tvé skupiny budou pouzí vojáci, ale 
ty díky jizvě nejspíš skončíš jako jeden z nás. Ale na to je 
ještě dost času.“ Tohrment si promnul zátylek. „Co nejdřív 
tě seznámím s Wrathem. To je náš nejvyšší velitel. Náš král. 
Kromě toho by tě  měl  prohlídnout  náš doktor,  Havers.  Z 
krve  bude  možná  schopen  určit  tvou  rodovou  linii. 
Souhlasíš?“

John přikývl.
„Jsem rád,  že  jsme  tě  našli,  Johne.  Kdyby  se  nám to 

nepodařilo, zemřel bys, protože bys neměl po ruce nikoho, 
kdo by ti poskytl, co potřebuješ.“

John šel k posteli a posadil se vedle Tohrmenta.
„Chceš se mě ještě na něco zeptat?“
John  přikývl,  ale  nedokázal  srovnat  myšlenky  do 

logického sledu.
„Víš  co?  Rozmysli  si  to  a  zítra  si  o  tom  spolu 

popovídáme.“
John  si  nejasně  uvědomoval,  že  souhlasně  přikyvuje 

Tohrment se zvedl a zamířil ke dveřím.
Z  ničeho  nic  se  Johna  zmocnila  panika.  Představa,  že 

zůstane sám – i když v pěkném domě s vlídnými lidmi a v 
bezpečné čtvrti –, ho kdovíproč vyděsila a najednou se cítil 
zoufale bezmocný.

Do  jeho  zorného  pole  vstoupily  Tohrmentovy  vysoké 
boty.

„Johne, co kdybych tady s tebou chvíli zůstal? Nemáš nic 
proti tomu? Podíváme se, co dávají v televizi.“
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Děkuju,  zagestikuloval bez přemýšlení.  Jen si připadám 
trochu divně.

„Budu to  považovat  za  souhlas.“  Tohrment  se  opřel  o 
polštáře,  sáhl  pro  dálkový  ovladač  a  zapnul  televizor. 
„Elektřinu  a  kabelový  připojení  v  tomhle  domě  zařizoval 
Vishous, jeden z mých bratrů. Myslím, že tady máme kolem 
sedmi stovek programů. Na co se rád díváš?“

John pokrčil rameny a odsunul se k čelní pelesti.
Tohrment  střídal  kanály,  až  narazil  na  Terminátora  2.  

„Vyhovuje?“
„Jo. Já to mám taky rád. Nestárnoucí klasika. A Linda 

Hamiltonová  je  třída.  Před  natáčením prošla  opravdovým 
výcvikem se zbraní.“
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Kapitola třicátá osmá

hage  spal  dlouho  a  jako  špalek.  Probudilo  ho  až 
neblahé trnutí. Neklid a nepříjemné svrbění se vrátilo v 

plné síle.  To může znamenat  jediné:  dovolená,  kterou mu 
dopřála Stvořitelka, skončila. Netvor je zpátky.

R
Otevřel oči a spatřil  na polštáři  Maryiny vlasy.  Křivku 

její šíje. Nahá záda.
Orosil se potem a okamžitě se silně vzrušil. Vzpomněl si, 

jak  se  spolu  milovali  po  krmení.  A  pak  znovu,  když  se 
vrátili do ložnice. V průběhu dne to zopakoval ještě dvakrát, 
až  se  kvůli  své  nenasytnosti  cítil  provinile.  Ale  ona  ho 
pokaždé  přijala  s  úsměvem  a  s  otevřenou  náručí,  ačkoli 
musela být unavená a možná i malinko rozbolavělá.

A zatoužil po ní i teď, jenomže s neodbytnou potřebou, 
která měla docela jinou podstatu než předtím. Tenhle chtíč 
je  zběsilý,  jako  by  ji  ještě  nikdy  neměl  nebo  ji  neviděl 
několik měsíců. Musí touhu potlačit. Zaťal ruce v pěst, až 
ho rozbolely prsty a kůže se mu napjala k prasknutí. Kosti 
ho brněly tak silně, až hrozilo, že mu vystřelí z těla.

Vstal  z  postele  a  šel  se  osprchovat.  Když  se vrátil  do 
ložnice,  do  jisté  míry  se  ovládal,  ale  pak  uviděl  Mary. 
Odhodila  ze  sebe  přikrývku.  Ležela  nahá  na  břiše,  malý 
zadeček natočený k němu, provokující, vábící…

„Chceš přinést  něco z kuchyně,“ zeptal  se ochraptělým 
hlasem.

„Chci spát,“ zamumlala a otočila se na záda. Bradavky jí 
ztvrdly, jak na ně dýchl chladnější vzduch.
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Panebože…  tohle  mi  nedělej.  Moment.  Tady  něco 
nehraje. Má zarudlý obličej jako ošlehaný větrem a nohy na 
matraci jí nepokojně poškubávají.

Přistoupil  k  ní  a  položil  jí  dlaň  na  čelo.  Měla  ho 
rozpálené a suché.

„Mary, mně se zdá, že máš horečku.“
„Nic hroznýho. To mívám často.“
Touhu přehlušil strach. „Mám ti přinést aspirin?“
„Potřebuju se z toho vyspat.“
„Neměl bych zůstat u tebe?“
Otevřela oči. Bože, jak tenhle její kalný pohled nesnáší. 

„Ne. To se stává. Opravdu mi nic není. Prostě se potřebuju 
vyspat.“

Přesto u ní chvíli  zůstal.  Pak si  oblékl  černé nylonové 
běžecké kalhoty a černé triko. Než odešel, zadíval se na ni. 
Stěží snese, když má zvýšenou teplotu. Co teprve, až jí bude 
skutečně zle?

Havers.  Doktor  se  mu  ještě  neozval,  a  přístup  k  její 
zdravotní  dokumentaci  měl  už  dost  dlouho.  Vzal  mobilní 
telefon a vyšel na chodbu.

Rozhovor trval jen pár minut, protože Havers nemůže pro 
Mary  nic  udělat.  Vzhledem  k  tomu,  že  upíři  rakovinou 
netrpí, se na tuhle chorobu nesoustředil a nezabýval se jí ani 
žádný z jeho kolegů.

Rhage se chystal zavěsit, když doktor řekl: „Předem se 
omlouvám,  ale  nechci  vyzvídat.  Máš  tušení… Víš,  jakou 
léčbu podstoupila?“

„Vím jen to, že zakusila leccos.“
„Ale  nemáš  povědomí  o  intenzitě  dávek?  Pokud  se 

leukemie vrátila, nezbývá –“
„Dík,  že  sis  prostudoval  její  dokumentaci.  Vážím  si 

toho.“ Jako by stál o to, aby mu někdo připomínal, jak je 
situace vážná.

„Počkej… Chci, abys věděl, že ochotně udělám vše, co 
bude v mých silách. I když ohledně chemoterapie nemohu 
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sloužit,  máme  k  dispozici  dávkování  léků  proti  bolesti  a 
známe  i  mnoho  dalších  přípravků,  které  jí  lékaři 
naordinovali. Jsem schopen jí ulevit a starat se o ni, přestože 
jí poskytne léčbu nemocnice pro lidi. Neváhej mi zavolat.“

„Spolehni se. A… díky, Haversi.“
Když ukončil hovor, zastavil se ve Wrathově pracovně. 

Místnost však byla prázdná, a tak sešel do přízemí. Možná si 
Wrath a Beth připravují něco k jídlu.

Najednou  se  před  ním  objevila  postava  v  koženém 
obleku, známé dlouhé černé vlasy. Dnes měl Wrath na očích 
brýle se stříbrnými obroučkami.

„Sháníš mě?“ zeptal se král.
„Ahoj. Jo… Mary už tady zůstane. Natrvalo.“
„Slyšel jsem. Fritz říkal, že má s sebou mnohem víc věcí, 

než si přivezla minule.“
„Jo. Jasně. Poslyš, nevadilo by ti, kdybych dneska večer 

uspořádal menší party? Chci, aby se Mary viděla s tou svou 
přítelkyní, Bellou, a napadlo mě, že Bratrstvu by malá lekce 
ve společenským chování neuškodila. Dali by se do gala a 
tak dále. Třeba by přišla i Wellsie. Mary je pořád se mnou, 
ale potřebuje si taky popovídat s ostatními. Nechci, aby si 
připadala osamělá.“

„Dobrej nápad. Beth sice chtěla,  abysme jeli  do města, 
ale –“

„Kvůli tomu plány neměňte. Nebude to nic formálního.“
„Víš,  moje  shellan  se  těšila,  že  odtud  zase  na  chvíli 

zmizíme.  Čas od času mě chce mít jen sama pro sebe.  A 
já… hm… mně se to taky líbí. Chápeš?“

Rhage se  usmál,  když  Wrathovo  tělo  vyslalo  do  okolí 
horkou vlnu. „Jo. Naprosto.“

Po chvilce ticha král řekl: „Bratře, máš snad ještě něco na 
srdci?“

„Totiž… Mary se nejspíš hodně brzo udělá moc zle. V 
noci budu s bratry, pokud to půjde, ale potom, až –“

„To se rozumí samo sebou. Zařídíš se podle sebe.“
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„Díky, příteli. Díky.“
Wrath  potřásl  hlavou.  „Něco  ti  povím.  Jsi  fajnovej  a 

rovnej chlap. Na mou duši.“
„Jo.  Tak  si  to  nech  pro  sebe.  Musím si  bránit  pověst 

sobeckýho hajzla.“
„Vsadím se, že Tohr by se zachoval stejně. Za Phuryho 

bych dal ruku do ohně. Ani o Vishousovi nepochybuju.“
Rhage se zakabonil.  „To zní, jako bys  to považoval za 

oběť. Já ji miluju, proboha.“
„To je oběť. Miluješ ji, i když víš, že odchází do Stínu.“
„Nikam  neodchází.“ Rhage  zaťal  zuby.  „Uzdraví  se. 

Bude to tvrdý, ale dostane se z toho.“
„Odpusť.“ Wrath sklopil hlavu. „Určitě se uzdraví.“
Rhage  zabodl  oči  do  země.  Nevěděl,  jak  má  omluvu 

přijmout,  protože  on  ji  vždycky  jen  nabízel  druhým.  A 
vůbec.  Pokaždé,  když  si  uvědomí,  že  Mary  umírá,  má 
dojem, že mu pukne srdce.

„Na shledanou, můj pane,“ pospíšil si. Chtěl se vypařit 
dřív, než by se mohl znemožnit a podlehnout citům.

Ale  když  vzhlédl,  díval  se  Wrathovi  do  očí.  Bylo  to 
vůbec poprvé. Král brýle zásadně neodkládá. Nikdy.

Rhage  zatajil  dech,  zaujatý  měňavými  stříbrozelenými 
duhovkami,  upřenými  přímo  na  něj.  Zorničky  jako  by 
chyběly,  zbyly  jen  dvě  černé  tečky.  A  vlídnost  v  těch 
nevidoucích zářivých kroužcích byla nesmírná.

„Jsem hrdý na to, že tě mohu nazývat bratrem,“ prohlásil 
Wrath.

Rhage cítil, jak ho objaly těžké paže a přitiskly si ho na 
pevnou hruď. Strnul, ale pak se opřel o Wrathova rozložitá 
ramena.

„Wrathe?“
„Copak?“
Rhage otevřel ústa, ale selhal mu hlas. Wrath pronesl do 

ticha:  „Všichni  ti  budeme  k  dispozici.  Můžeš  požádat  o 
pomoc,  kdykoli  ji  budeš  potřebovat.  A  bude-li  to  nutné, 
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poctíme  ji  řádným  obřadem,  jak  si  válečníkova  shellan 
zaslouží.“

Rhage stiskl víčka. „Děkuji… můj pane.“

Později večer stála Mary v koupelně a česala si a vysoušela 
vlasy.  Když  skončila,  zadívala  se  na  sebe  do  zrcadla  a 
uhladila si hnědé zvlněné kadeře. Byly na dotek měkké a v 
umělém světle házely nazlátlé a narudlé odstíny.

Odmítla myslet  na to, že jí zase vypadají.  Okamžitě tu 
představu zahnala. Až to bude, tak to bude, nemá smysl se 
tím teď trápit.

„Jsi stejně krásná, jako jsi byla včera,“ ujistil ji Rhage, 
který vystoupil ze sprchového koutu. Při utírání si stoupl za 
ni a poslal jejímu zrcadlovému obrazu vzdušný polibek.

Usmála se.  „Díky,  že jsi  pozval  Bellu a Johna.  Hodně 
jsme se sblížily a mám o ni starost.“

„Nechci, aby ses přestala stýkat se svými kamarády jen 
proto, že jsi tady. A bratři se koneckonců musí jednou za čas 
zcivilizovat. Všem nám to prospěje.“

„Tohrment a Wellsie jsou moc hodní, že se Johna ujali.“
„Nikoho vhodnějšího neznám.“
Jak  Rhage  vycházel  z  koupelny,  drak  vytetovaný  na 

zádech upřel na Mary bílé oči. Napadlo ji, že to působí až 
přízračně, ale ne vyloženě nepříjemně. Jako by ji sledoval 
hlídací pes, který ve skutečnosti touží po pohlazení.

Vyšla za ním do ložnice a usedla na kraj postele. „Mrzí 
mě, jestli ses kvůli mně ráno nevyspal. Když mám zvýšenou 
teplotu, hodně sebou házím a melu se.“

Rhage se vynořil  z šatny a zapínal si černé kalhoty od 
obleku. „Ani trochu mi to nevadilo.  Spíš by mě zajímalo, 
jestli se s tím nedá něco dělat.“

„Spíš ne. Ale jestli chceš, můžu spát jinde.“ Jeho pohled 
ji rozesmál. „Tak jo. Zůstanu tady.“

„Mluvil  jsem  s  Haversem.  Doufal  jsem,  že  něco 
vymyslí.“
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„Netrap se tím. Vážím si toho, že ses mu vůbec obtěžoval 
zavolat.“

„Kdy máš jít k té své onkoložce?“
„Už brzo. Ale už o tom nebudeme mluvit, platí? Dneska 

večer  chci  žít.  Cítím  se  skvěle  a  nechci  promarnit  ani 
minutu.“

Rhageovi zacukal v koutcích úst úsměv. Z očí mu vyčetla 
nadšený souhlas. A úctu.

A to se s ním chtěla rozejít. Musela být úplně pitomá.
Usmála se na něj  a už se těšila,  až skončí večer  a oni 

spolu zase budou sami. Po tmě. A bez zábran.
Vrátil se do šatny a Mary se vydala za ním. Do zahájení 

večírku  zbývá  ještě  několik  minut,  a  tak  ji  napadlo,  že 
Rhage trochu nažhaví.  Vybíral  mezi  košilemi pověšenými 
na  ramínkách,  když  mu  položila  ruku  na  záda,  přímo 
drakovi na rameno.

Trhl sebou a ustoupil.
„Bolí tě něco?“ starala se.
Vykročila za ním, ale on se před ní odvracel. Při tom si 

několikrát vyměnili místo.
„Rhagi –“
„Musíme si pospíšit, ať nepřijdeme pozdě.“ Měl nakřáplý 

hlas a svaly na prsou mu poškubávaly.
„Co máš se zádama?“
Stáhl  z  ramínka  košili,  vklouzl  do  rukávů  a  rychle  si 

zapínal knoflíky. „Vůbec nic.“
Letmo ji  políbil  na tvář  a  honem se kolem ní  protáhl. 

Otevřel  dveře  vedoucí  na  chodbu,  z  prádelníku  vzal 
náramkové hodinky a navlékl si je na zápěstí. Když zapínal 
uzávěr, chvěly se mu prsty.

Zrovna když se ho chtěla zeptat, co se děje, ve dveřích 
stanul Phury.

Usmál  se  na  ně.  „Ahoj,  Rhagi.  Mary.  Chcete  jít  dolů 
společně?“
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Mary potlačila rozladění. Ale vzápětí usoudila, že když 
už je musel  někdo vyrušit,  je to  aspoň někdo pohledný a 
elegantní.  Úzkostlivě upravené, husté mnohobarevné vlasy 
si pečlivě vyfoukal kolem ramen a vyfešákoval se jako na 
módní  přehlídku.  Na  sobě  temně  modrý  oblek  s  úzkým 
proužkem  a  bledě  růžovou  košili  s  rozhalenkou,  která 
odkrývá silné hrdlo. Mary by se vsadila, že černé boty jsou 
posledním  hitem  sezony.  Okázalé  francouzské  manžety 
spojují masivní zlaté knoflíčky; malíček na levé ruce zdobí 
prsten s diamantem.

Zkrátka a dobře je jako ze žurnálu. S Bellou by jim to 
náramně slušelo, pomyslela si.

„Phury, znáš se s Bellou?“
Poopravil si kapesník v náprsní kapse saka, přestože to 

nebylo třeba. „Jo. Setkal jsem se s ní. Ten večer, kdy jste do 
výcvikovýho střediska přivezli toho mládence.“

„Bude tady i dneska večer.“
„Já… já vím.“
„Momentálně s nikým nechodí.“
Páni, vždyť on se červená jako panna. Phury je jednoduše 

drahoušek.
„Nemá zájem,“ upozornil ji Rhage, který si připevňoval 

na bedra pistoli.
Mary se na něj zaškaredila, ale jemu to uniklo, protože si 

oblékal sako.
„Ty jsi přece taky sám,“ pokračovala nevzrušeně. „Je to 

tak?“
„Jo. Ovšemže je sám.“
„Rhagi, můžeš laskavě mlčet? Tebe se neptám. Tak když 

ani  jeden  nikoho  nemáte,  mohl  bys  ji  někdy  pozvat  na 
večeři.“

Phury si  uhladil  klopy saka a  zrudl snad ještě  víc.  „Já 
vážně nevím…“

„Bella je nádherná –“
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Rhage zavrtěl hlavou a vystrčil Mary na chodbu. „Nech 
to plavat, Mary. Jdeme.“

V půlce schodiště zatahala Rhage za rukáv a přinutila ho, 
aby se zastavil. Když je Phury minul, zašeptala. „Co se do 
toho pleteš? Mezi ním a Bellou by to mohlo zajiskřit.“

„Jediný, co z něho Bella vyrazí, je pár slov.“
„Co to –“
„Ženský ho nezajímají.“
„Je homosexuál?“
„Ne. Ale Bellu mu nevnucuj, buď tak hodná. Nebylo by 

to fér ani vůči němu, ani vůči ní.“
Mary  se  zadívala  na  Phuryho,  který  vstoupil  na 

mozaikovou podlahu sálu. Přestože mírně kulhá, budí zdání 
muže, kterému všechno funguje, jak má. Ale třeba je to jen 
zdání. Možná má nějaké zranění z boje…

„Je… víš co, impotentní?“
„Pokud vím, ne. Žije v celibátu.“
Bože, taková škoda, pomyslela si, aniž spustila z Phuryho 

pohled.
„Je členem nějakého náboženského spolku?“
„Ne.“
„Tak proč?“
„V Phuryho případě všechno souvisí s jeho dvojčetem. 

Zsadistem.  Ano – vím,  že  si  nejsou  vůbec  podobní.“ 
Popostrčil ji a ona znovu vykročila po schodech.

„Proč Phury kulhá?“
„Má protézu. Přišel o polovinu levý nohy.“
„Proboha… Jak?“
„Ustřelil si ji.“
Mary se znovu zastavila. „Cože? Byla to nehoda?“
„Ne.  Udělal  to  schválně.  Proboha,  Mary,  pojď. 

Nemůžeme si  o  tom popovídat  jindy?“  Vzal  ji  za  ruku a 
odváděl dolů.
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Bella vstoupila do dvorany sídla v doprovodu sluhy, který ji 
přivezl.  S  úžasem se  rozhlédla  kolem.  Její  rodina  vlastní 
skvostný dům,  ale  s  tímhle  se  nemůže  srovnávat.  Takhle 
nějak si museli žít králové. Což dává smysl. Koneckonců tu 
bydlí Slepý král se svou královnou.

„Vítám tě, Bello,“ oslovil ji hluboký mužský hlas.
Otočila  se  a  uviděla  bratra  s  mnohobarevnými  vlasy, 

který ukončil  její  setkání  se  Zsadistem ten  večer,  kdy do 
výcvikového střediska přivezli Johna.

„Já jsem Phury. Už jsme se viděli. Tenkrát v tělocvičně.“
„Těší mě, válečníku,“ řekla a hluboce se uklonila. Bratři 

v ní vzbuzují posvátnou úctu, zejména tenhle. Je mohutný. 
A ty vlasy… Jestlipak jsou pravé?

„Jsme  rádi,  že  jsi  přišla.“  Usmál  se,  ve  žlutých  očích 
vlídný výraz. „Pomůžu ti z kabátu.“

Když  se  svlékla,  přehodila  si  plášť  přes  ruku.  „Abych 
byla  upřímná,  nechce  se  mi  věřit,  že  jsem opravdu tady. 
Mary! Ahoj!“

Obě ženy se objaly a zapovídaly se s Phurym. Co nevidět 
se  Bella  cítila  ve  společnosti  válečníka  zcela  přirozeně. 
Vyzařuje z něho zvláštní klid a jistota, pomyslela si. A ty 
oči jsou jednoduše úžasné. Čistě žluté. Jako roztavené zlato.

Přestože  se  jí  líbil,  sháněla  se  po  bratrovi  s  jizvou na 
tváři. Během rozhovoru se nenápadně rozhlížela po rozlehlé 
síni hrající všemi barvami duhy. Zsadista však nezahlédla. 
Třeba se večírku ani nezúčastní. Soudě podle prvního dojmu 
jí jako společenský typ rozhodně nepřipadá.

Když se Mary vrátila k Rhageovi, Bella si umínila, že si 
nebude  kazit  zábavu.  Konečně,  co  se  má  co  honit  za 
chlapem, jako je Zsadist?

„Phury,“  oslovila  válečníka.  „Vím, že je to  nezdvořilé, 
ale myslíš,  že… Prostě si musím sáhnout na tvoje vlasy.“ 
Zvedla ruku dřív, než se zmohl na slovo, uchopila blonďaté 
a červené pramínky a zálibně je promnula v prstech. „Jsou 
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nádherné. A ty barvy jsou úchvatné. A… krásně voní. Jaký 
šampon používáš?“

Zadívala  se  mu  do  očí  v  očekávání  nějaké  povšechné 
poznámky. Ale on dočista zdřevěněl. Jen na ni bez mrknutí 
upřeně zíral.

Z ničeho nic si uvědomila, že Rhage se na ni ode dveří 
dívá s šokovaným výrazem. Stejně tak chlapík s bradkou. I 
ten statný lidský muž. A…

Jako by se najednou zastavil čas.
Nechala ruku klesnout a zašeptala: „Moc se omlouvám. 

Asi jsem provedla něco naprosto nehorázného, že?“
Phury se vymanil z transu, ať bylo jeho důvodem cokoli. 

„Ne. Vůbec nic se nestalo.“
„Tak proč se na mě všichni tak dívají!“
„Nejsou  zvyklí  mě  vidět…  totiž…  víš…  no,  se 

ženami…“  Vzal  ji  za  ruku  a  stiskl  ji.  „Bello,  nic  jsi 
neprovedla.  Opravdu ne.  A mých  bratrů  si  nevšímej.  Jen 
žárlí, protože jejich vlasy nikdo neobdivuje.“

Přesto  vytušila,  že  ho  to  vyvedlo  z  míry,  a  proto  ji 
nepřekvapilo, když se po chvíli omluvil a odešel.

Přistoupil  k  ní  doggen. „Odpusťte,  madam.  Ten  kabát 
jsem vám měl vzít už dávno.“

„Děkuju.“
Když odevzdala kabát sluhovi, všimla si, že se společnost 

přesunula do místnosti,  která vypadá jako biliárová herna. 
Vykročila  za  ostatními,  když  vtom ucítila  za  zády  závan 
studeného vzduchu. Vítr nejspíš rozrazil vstupní dveře…

Otočila se.
Zsadist stál  v tmavém koutě dvorany a pozoroval ji ze 

tmy.  Měl  na  sobě  podobný  černý  rolák  a  volné  černé 
kalhoty,  jaké měl  oblečené,  když  ho viděla  poprvé,  a  tak 
jako  tenkrát  mu  z  černých  očí  vyzařovala  nespoutanost. 
Sex…

Ovšem, pomyslela si a zrudla. Proto sem dneska přišla. 
Musela ho vidět znovu.
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Zhluboka se nadechla a zamířila k němu.
„Ahoj.“  Když  mlčel,  křečovitě  se  usmála.  „Příjemný 

večer, že?“
„Líbilo se ti dotýkat se mýho dvojčete?“
To je  jeho  dvojče?  Nejsou si  vůbec  podobní… Možná 

trochu. Když si odmyslí Zsadistovu jizvu a představí si, že 
má delší vlasy…

„Na  něco  jsem  se  tě  ptal.  Líbily  se  ti  na  dotek  jeho 
vlasy?“ Černé oči jí putovaly po těle a opisovaly linie její 
halenky a úzké sukně. Když jí znovu spočinuly na obličeji, 
utkvěly na rtech. „Tak odpovíš mi?“

„Bella,“ řekla mechanicky. „Jmenuju se Bella.“
Zsadist  přimhouřil  oči.  „Připadá  ti,  že  je  můj  bratr 

fešák?“
„No… ano, je pohledný.“
„Pohledný.  Jasně. To je trefnej výraz. Něco mi prozraď. 

To po něm toužíš tolik, že by ses se mnou vyspala?“
Polilo  ji  horko.  Jeho  slova  a  jeho  živočišný  pohled 

slibující sex v ní zažehly plamen. Ale vzápětí si uvědomila, 
co vlastně řekl.

„Promiň, ale nerozuměla jsem –“
„Můj bratr žije v přísném celibátu. Proto se obávám, že 

Phurymu se dostaneš na tělo jedině mým prostřednictvím.“ 
Zasmál se. „Jenomže já jsem jen slabá náhražka, co?“

Bella  si  bezděčně  položila  ruku na  hrdlo.  V duchu  se 
viděla  pod Zsadistovým tělem,  představila  si,  jak se v ní 
pohybuje… Jaké by to s ním asi bylo? Naivní, bezhlavá část 
její povahy to zoufale toužila zjistit.

Kristepane. Při tom pomyšlení se zachvěla.
Zsadist se znovu zasmál. Znělo to zlomyslně. „Šokovalo 

tě  to?  Jen jsem ti  chtěl  pomoct,  protože  ses  podle  všeho 
ocitla mezi dvěma ohni. Chtít něco, co nemůžeš mít, musí 
být  zatraceně  zlé.“  Upřel  oči  na  její  hrdlo.  „Já  podobný 
problémy nemám.“
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Když  polkla,  sledoval  pohyb  hrtanu  pod  pokožkou. 
„Problémy?“ hlesla.

„Co chci, to si vezmu.“
Ovšem, pomyslela si. O tom není pochyb.
Myslí jí prolétla další představa: jak na ni shlíží, zatímco 

jsou jejich těla spojená, jeho tvář pouhé centimetry od její… 
Ovlivněná svými sny pomalu zvedla paži. Zatoužila prstem 
sledovat jeho jizvu, až k hornímu rtu. Chtěla si na něj jenom 
sáhnout…

Zsadist prudce ukročil stranou, aby se kontaktu vyhnul, 
oči rozšířené, jako by ho to překvapilo.

Rychle se však vzpamatoval  a chladným, bezvýrazným 
hlasem řekl: „Opatrně. Koušu.“

„Oslovíš mě vůbec někdy jménem?“
„Nedáš  si  něco  k  pití,  Bello?“  vložil  se  Phury  do 

rozhovoru a uchopil ji za loket. „Bar je tamhle, v biliárové 
herně.“

„Správně.  Odveď  ji,“  ucedil  Zsadist.  „Ty  jsi  zkrátka 
hrdina  k  pohledání,  bratře.  Věčně  někoho  zachraňuješ. 
Možná tě bude zajímat, že jí připadáš pohledný.“

Phuryho  obličej  strnul,  ale  nic  na  to  neřekl  a  odváděl 
Bellu přes dvoranu.

Když se ohlédla, byl Zsadist pryč.
Phury  ji  zatahal  za  paži,  aby  si  vynutil  pozornost. 

„Nepřibližuj  se  k němu.“  Když  neodpověděla,  válečník  ji 
odtáhl  do  rohu  a  popadl  ji  za  ramena.  „Můj  bratr  není 
zlomený, ale zničený. Je to troska. Chápeš ten rozdíl? Když 
je někdo zlomený, můžeš mu pomoct. Ale zničenému? Klesl 
až na dno. Nezbývá než čekat, až ho budeš moct pohřbít.“

Pootevřela ústa. „To je… cynismus.“
„To je holá skutečnost. Jestli zemře dřív než já, zabije mě 

to. Ale to nemění nic na tom, v jakém je stavu.“
Ostentativně se vymanila z jeho sevření. „Zapamatuju si 

to. Díky za upozornění.“
„Bello –“
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„Nechtěl jsi mi přinést něco k pití?“
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Kapitola třicátá devátá

an O zaparkoval u chodníku před výškovým nájemním 
domem.  Kolosální  věžák  je  jedním  z  luxusních 

caldwellských  mrakodrapů.  Působí  jako  pěst  na  oko  a  je 
truchlivým výsledkem snahy bytových investorů vtisknout 
nábřeží moderní ráz. Z bytu pana C v šestadvacátém podlaží 
je výhled na řeku.

P

Což je ryzí snobismus.
Většina  bezduchých  bydlí  spíše  v  brlozích,  protože  v 

duchu zásad Společnosti se mají peníze investovat do války. 
Panu C okázalý styl  prochází,  protože si to může dovolit. 
Než  se  v  sedmdesátých  letech  stal  členem  řádu,  byl 
akcionářem toho či  onoho trustu a  dostal  se ke slušnému 
jmění.  C  je  pozoruhodný  chlapík:  amatér  s  povahou 
mnohonásobného vraha.

Protože bylo po desáté večer, měl už vrátný po službě a 
elektronický zámek ve dveřích vstupní haly odolával panu O 
jen několik vteřin. Prosklenou ocelovou kabinou výtahu se 
nechal vyvézt do sedmadvacátého podlaží a spíše ze zvyku 
než  z  nutnosti  sestoupil  po  rameni  schodiště  o  patro  níž. 
Není důvod, aby někdo spekuloval o tom, co tady pohledává 
nebo za kým jde. Nehledě na to, že v tuhle hodinu je v domě 
mrtvo a evropská zbohatlická mládež do sebe pere extázi a 
kokain v nočních klubech v centru města.

Zaklepal na dveře bytu pana C.
Byla  to  už  pátá  navštívená  adresa  ze  seznamu 

pohřešovaných bezduchých, který dostal od pana X, a první 
ze zastávek dnešní noci. Předešlý večer byl úspěšný. Jeden 
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ze zabijáků je mimo město,  protože se z vlastní iniciativy 
vydal  na  pomoc  svému  kámošovi  ve  Washingtonu  D.  C. 
Další  dva  „nezvěstní“,  shodou  okolností  spolubydlící,  se 
zranili navzájem při rvačce. Teď si lížou rány, ale za pár dní 
budou  zpátky  v  akci.  Poslední  výtečník  byl  zdravý  jako 
rybička,  povaloval  se  doma  a  čučel  na  televizi.  Přesněji 
řečeno byl jako rybička do okamžiku, kdy při odchodu pana 
O přišel nešťastnou náhodou k úrazu. Potrvá nejmíň týden, 
než se z toho dostane a bude se moct přidat k ostatním, ale 
aspoň  si  díky  náhodné  kontrole  uvědomil,  co  je  v  jeho 
zájmu.

Inu,  pořádně  pošramocená  kolena  přinutí  jednoho  k 
zamyšlení.

O  znovu  zaklepal  a  pak  si  odemkl  paklíčem.  Když 
otevřel dveře, instinktivně couvl. Kristepane. To je puch… 
Jako hnijící odpadky.

Vydal se do kuchyně.
To nejsou odpadky. Je to C. Osobně.
Bezduchý ležel na břiše na podlaze v kaluži vyschlé černé 

krve.  Na dosah ruky se povalovaly obvazy a  jehla  s  nití, 
jako by se pokoušel dát do pořádku. Vedle zdravotnických 
pomůcek ležel BlackBerry s klávesnicí zalepenou krví. Na 
druhé straně stála dámská kabelka, rovněž ohozená černými 
stříkanci.

O ho otočil na záda. Zabiják měl proříznuté hrdlo a rána 
byla  hodně  hluboká.  Podle  vypálených  okrajů  mu  řez 
způsobila  ta  zatracená  černá  dýka  jednoho  z  Bratrstva. 
Bůhví,  čím  jsou  ty  jejich  hračky  napuštěné,  že  na 
bezduchých zanechávají sajrajt, který vypadá jako kyselina z 
baterií.

Krk  pana  C se  pohyboval  a  vycházely  z  něho  hrdelní 
zvuky,  což  napovídalo,  že  má  smrt  doslova  na  jazyku.  S 
obrovským vypětím zvedl ruku. Držel v ní nůž. Košili měl 
na několika místech rozřezanou, jako by si chtěl vrazit čepel 
do prsou, ale už na to neměl sílu.

362 395



„Máš na kahánku, kamaráde,“ podotkl O a vzal mu nůž. 
Přidřepl si a díval se, jak kolem sebe jeho kolega ochable 
tluče.  Vleže  na  zádech  a  s  bezmocně  se  pohybujícíma 
rukama a nohama mu připomínal chrousta převráceného na 
krovky.

O se zadíval na kabelku.
„Chystal ses zahájit tajnej život, C?“ Zvedl ji a prohlédl 

si její obsah. Lahvička s léky. Papírové kapesníky. Tampon. 
Mobilní telefon.

Peněženka.
Vyndal  z  ní  řidičský  průkaz.  Hnědé  vlasy,  šedé  oči. 

Těžko říct,  jestli  je to upírka nebo člověk. Bydlí  někde u 
silnice číslo 22 na předměstí.

„Pokud  se  pletu,  laskavě  mě  oprav,“  řekl  O.  „Ty  ses 
dostal  do  křížku  s  jedním  z  bratrů.  On  byl  s  nějakou 
ženskou. Nejdřív tě jaksepatří zřídil a tys pak práskl do bot a 
vzal s sebou tu kabelku, aby sis mohl zchladit žáhu na jeho 
přítelkyni.  Ale tvoje zranění ti udělalo čáru přes rozpočet. 
Ležíš tady od chvíle, co ses dovlekl domů, mám pravdu?“

O hodil  peněženku  do  kabelky  a  zadíval  se  na  svého 
kolegu. Oči měl obrácené v sloup a pocukával končetinami.

„Něco ti povím, C, kdybych si měl vybrat, nechal bych tě 
tady.  Nevím,  jestli  se ti  to někdo obtěžoval  prozradit,  ale 
když přestaneme jaksi existovat, vrátíme se k Omegovi. Věř 
mi, že to, co tě čeká na druhý straně, je ve srovnání s tím, 
jak se cítíš teď, hodně silný kafe.“ O se rozhlédl. „Bohužel 
jsi  to  tu  celý  zasmradil.  Jestli  sem přijde  nějakej  člověk, 
budeme v průšvihu všichni.“

O vzal nůž a pevně sevřel rukojeť. Když ho zvedl nad 
hlavu, těžce raněnému se tak ulevilo,  že se přestal  třást  a 
zaostřil pohled.

„Netěš se. Já tě varoval,“ pronesl O tiše.
Vnořil ostří bezduchému do prsou. Třesklo to a zablesklo 

se. A pan C byl pryč.
O se sehnul pro kabelku a vyšel z bytu.
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Mary přistoupila k Rhageovi. Stála s rukou za zády a čekala 
na  vhodnou chvíli.  Hrál  kulečník  a  on a  Butch  měli  nad 
Vishousem a Phurym výraznou převahu.

Při sledování hry si uvědomila, jak moc jí bratři přirostli 
k srdci. Dokonce i Zsadist, i když je to mrzout k pohledání. 
Chovají  se  k  ní  hezky,  s  úctou  a  vážností,  ačkoli  nemá 
tušení, čím se o to zasloužila.

Rhage na ni mrkl, sklonil se nad stůl a namířil tágo.
„Tím, jak ses o něj starala,“ ozvalo se jí u hlavy.
Nadskočila. Vedle ní stál Vishous.
„O čem to mluvíš?“
„Proto  si  tě  vážíme.  A  než  mi  řekneš,  ať  ti  nečtu 

myšlenky, na svou obhajobu dodávám, že jsem to ani neměl 
v úmyslu. Uvažovala jsi příliš nahlas, než abych to dokázal 
nevnímat.“ Upír usrkl ze štamprlete vodku. „A proto jsme tě 
přijali  mezi sebe. Když jsi o něj pečovala, projevovala jsi 
tím úctu i nám ostatním.“

Rhage zvedl hlavu a zamračil se. Jakmile odehrál, obešel 
stůl a dramatickým gestem odstrčil Vishouse stranou.

V se rozesmál. „Jen klid, Hollywoode. Má oči jenom pro 
tebe.“

Rhage něco zabručel a přitáhl Mary k sobě. „Jen ti chci 
připomenout, aby ses choval slušně a hlídal si ruce.“

„Nevzpomínám si, že bys někdy měl majetnický sklony.“
„To je  tím,  že  předtím jsem neměl  nic,  co  bych  chtěl 

vlastnit. Jsi na řadě, bratře.“
Když  V dopil  zbytek  vodky a vrátil  se ke stolu,  Mary 

natáhla ruku. Za stopku držela třešeň.
„Ukaž  mi  ten  druhý  trik,“  vybídla  Rhage.  „Kdysi  jsi 

říkal, že umíš jazykem působivý trik s třešní na stopce.“
Zasmál se. „Ale no tak –“
„Cože? Tak ty mi to neukážeš?“
Lenivě  se  usmál.  „Jak  si  přeješ.  Sleduj  můj  jazyk  při 

práci.“
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Aniž z ní spustil oči, sklonil se k její ruce. Vyplázl jazyk 
a rty se zmocnil třešně. Vtáhl ji do úst, chvíli žvýkal, potom 
polkl a zavrtěl hlavou.

„Není to ono.“
„Cože?“
„Tvoje tajemství jsou mnohem sladší.“
Zrudla a zakryla si oči rukama.
Nepovedlo se. Tak chce být aspoň sexy, napadlo ji.
Když  se  nadechla,  ucítila  erotickou,  tajuplnou  vůni, 

kterou jeho tělo vydává pokaždé, když Rhage chce být v ní. 
Pohnula rukou a zamžourala na něj.

Díval se na ni jako v extázi. A středy očí měl bílé a zářily 
mu jako padlý sníh.

Mary zatajila dech.
Něco je  uvnitř,  pomyslela  si.  A dívá se to na mě jeho 

očima.
S  úsměvem  k  nim  přistoupil  Phury.  „Jestli  s  tím 

nepřestaneš,  odeber  se  o  patro  výš,  Hollywoode.  Nám 
ostatním nemusíš připomínat, jak je to s tebou vážný.“

A položil Rhageovi ruku na rameno.
Rhage se prudce otočil a ohnal se po něm. Cvaknutí zubů 

bylo tak hlasité, že přehlušilo rozhovor v místnosti.
Phury uskočil a rychle ho pustil. „Kristepane, Rhagi! Co 

to – Do háje! Oči, kámo… Změnily se ti oči!“
Rhage  zbledl  a  zapotácel  se.  Zuřivě  mžoural  a  mrkal. 

„Promiň. Phury, já ani netušil, že –“
Všichni odložili to, co zrovna drželi v ruce, přispěchali k 

němu a obstoupili ho.
„Jak jsi blízko proměně?“ zeptal se Phury.
„Odveďte ženy,“ zavelel někdo. „Stačí do prvního patra.“
Ve všeobecném zmatku sevřel Vishous Mary paži. „Pojď 

se mnou.“
„Ne.“ Snažila se mu vykroutit. „Nech mě. Zůstanu tady s 

ním.“
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Rhage  se  po  ní  otočil  a  v  příští  vteřině  měl  zase  ten 
podivný,  soustředěný pohled.  Upřel  bílé  oči  na Vishouse. 
Vycenil zuby a zavrčel. Přesněji zařval jako lev.

„V, proboha, pusť ji. Okamžitě,“ sykl Phury.
Vishous poslechl, ale pošeptal jí: „Musíš odtud zmizet.“
To určitě, pomyslela si.
„Rhagi?“ pronesla tiše. „Rhagi, co se děje?“
Potřásl  hlavou,  odvrátil  zrak  a  vrávoravě  zacouval  k 

mramorovému  krbu,  obličej  lesklý  potem.  Křečovitě  se 
chytil  římsy a  napínal  svaly,  jako by se  snažil  vytrhnout 
masivní lištu ze zdi.

Jako  by  se  zastavil  čas.  Rhage  se  rval  sám se  sebou, 
zprudka a  namáhavě oddychoval,  paže a  nohy rozklepané 
vynakládanou  námahou.  Trvalo  dlouho,  než  se  uvolnil  a 
jeho tělo se postupně zbavilo napětí. Ať bojoval s čímkoli, 
zvítězil. I když jen o chloupek.

Když vzhlédl, oči měl zase jako dřív, ale byl bledý jako 
stěna.

„Moc mě to mrzí, bratři,“ zamumlal. Podíval se na Mary 
a chystal se něco říct. Ale místo toho svěsil hlavu, jako by se 
styděl.

Mary se prodrala hradbou těl a položila mu ruku na tvář.
Když  užasle  vydechl,  políbila  ho  na  rty.  „Tak  už  mi 

konečně ukaž ten trik. Honem.“
Muži  stojící  opodál  zkoprněli;  cítila  v  zádech  jejich 

ohromené  pohledy.  I  Rhage  byl  jaksepatří  otřesený.  Ale 
když  na  něj  upřela  významný  pohled,  začal  žvýkat  a 
zpracovávat třešňovou stopku mezi zuby.

Otočila se na válečníky.  „Je v pořádku. Už je to pryč. 
Pokračujte  v  zábavě,  buďte  tak  hodní.  Potřebuje  se 
vzpamatovat,  a  určitě  mu  moc  nepomůže,  když  na  něj 
budete všichni civět.“

Phury se zasmál a vrátil se ke kulečníkovému stolu. „Ta 
ženská je hotovej zázrak.“

V se chopil tága a skleničky. „Na to vezmi jed.“
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Zábava se zvolna rozbíhala a Bella a Wellsie se vrátily. 
Mary hladila Rhage po krku a po obličeji, ale on se neustále 
vyhýbal jejímu pohledu.

„Jsi v pořádku?“ zjišťovala.
„Promiň –“
„Přestaň, proboha. Ať to bylo cokoli, nedokážeš se tomu 

ubránit, je to tak?“
Přikývl.
„Takže nemá smysl se za to omlouvat.“
Ráda by se dověděla, co to bylo, ale ne tady a ne teď. 

Když se stane něco záhadného, je lepší předstírat, že vám to 
připadá úplně normální. Tvářit se jakoby nic. Nedocenitelná 
psychologická taktika.

„Mary, nechci, aby ses mě bála.“
Sledovala, jak převaluje stopku v ústech.
„Já se tě nebojím. Vishous a Phury měli namále, ale mně 

bys neublížil. Nechápu, proč si tím jsem tak jistá, ale prostě 
to vím.“

Nadechl se. „Jak já tě miluju… Strašně moc tě miluju.“
A pak se usmál.
Na  pravém  špičáku  měl  úhledně  uvázanou  stopku  od 

třešně.
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Kapitola čtyřicátá

Bella se upřeně dívala, a přitom věděla, že musí přestat.
Jenomže  se  nedokáže  ovládnout.  Vidí  jenom Zsadista. 

Nikoho jiného.
A  ne  že  by  se  ke  společnosti  vyloženě  připojil.  S 

výjimkou té záležitosti s Rhagem se držel stranou ostatních. 
S nikým si nepovídal. Nic nepil ani nejedl. Stál jako socha u 
jednoho z vysokých oken a jeho nehybnost byla fascinující. 
Jako by ani nedýchal. Pohyboval jen očima.

A jen když uhýbal před jejím pohledem.
Bella  na  pár  minut  oba  ušetřila  a  šla  si  dolít  víno. 

Biliárová  herna,  tmavá  přepychová  místnost  obložená 
hedvábnými  temně  zelenými  tapetami,  měla  vkusné 
černozlaté  saténové závěsy.  Kout,  kde byl  zřízený bar,  se 
topil v ještě temnějších stínech a ona se do něho uchýlila.

Možná nebude tolik  nápadná,  když  ho bude pozorovat 
odtud.

V několika uplynulých dnech se na něj vyptávala, koho 
mohla, a dověděla se o něm všechno možné i nemožné. Po 
pravdě o něm kolují dost děsivé historky,  zejména o jeho 
chování vůči ženám. Šušká se, že je zabíjí pro zábavu, ale 
podobným fámám  odmítá  věřit.  Muž  s  tak  nebezpečným 
vzezřením si o negativní popularitu přímo koleduje. S jejím 
bratrem  to  bylo  stejné.  O  Rehvengeovi  se  léta  dovídala 
naprosté šílenosti, na kterých nebylo ani zrnko pravdy.

Zkrátka  a  dobře,  všechny  ty  pověsti  o  Zsadistovi 
nemohou být věrohodné. Její známí se například dušují, že 
se  živí  krví  lidských  prostitutek.  To  není  ani  z 
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fyziologického  hlediska  pravděpodobné,  pokud  by  se 
nekrmil  obden.  A  copak  je  možné,  aby  měl  při  téhle 
nedostatečné výživě takovou sílu?

Otočila se od baru a rozhlédla se po herně. Po Zsadistovi 
se slehla zem.

Nakoukla do vstupní haly. Ani si nevšimla, že odchází. 
Možná se dematerializoval –

„Hledáš mě?“
Trhla sebou a ohlédla se. Zsadist stál přímo za ní a leštil 

o  tričko  jablko  Granny  Smith.  Když  ho  zvedl  k  ústům, 
pohled mu padl na její hrdlo.

„Zsadiste…“
„Na  to,  že  jsi  ze  šlechtickýho  rodu,  jsi  hrozně 

nevychovaná.“ Vycenil tesáky a s chrupnutím se zakousl do 
jedovatě zelené slupky. „Maminka ti neřekla, že se nesluší 
zírat na chlapy?“

Dívala se,  jak přežvykuje.  Pouhý pohled na jeho rty jí 
vyrazil dech. „Nechtěla jsem tě urazit.“

„Ale povedlo se ti to. A zároveň jsi tím zarmoutila mého 
milovaného bratra.“

„Cože?“
Zsadistův pohled jí spočinul na tváři, pak sklouzl k jejím 

vlasům. Ukousl si pořádný kus jablka.  „Phurymu se líbíš. 
Řekl bych, že ho možná dokonce přitahuješ, což se zatím 
žádný  ženský  nepovedlo,  přinejmenším  co  ho  znám. 
Nenechá si jimi poplést hlavu.“

To je zvláštní… Žádné vibrace nezaznamenala. To bude 
tím, že se soustředila na Zsadista.

„Nemyslím, že Phury –“
„Pořád se na tebe kouká. Když se ty díváš na mě, on na 

tebe upřeně civí.  A nedělá to  proto,  že o tebe má strach. 
Prohlíží si tvoji postavu.“ Zsadist nachýlil hlavu k rameni. 
„Možná jsem se spletl. Třeba to budeš ty, kvůli komu zruší 
přísahu  celibátu.  Jsi  krásná  a  on  je  normální  chlap  jako 
každej jinej.“
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Začervenala  se.  „Zsadiste,  chci,  abys  věděl,  že  mi 
připadáš –“

„Ohavnej,  je  to  tak?  Něco  jako  krvavá  automobilová 
bouračka.“  Ukousl  si  další  sousto  jablka.  „Chápu,  že  tě 
pohled na mě fascinuje, ale budeš se muset dívat jinam. Od 
týhle chvíle se budeš koukat na Phuryho, rozumíš?“

„Chci se dívat na tebe. Dívám se na tebe ráda.“
Zúžil oči. „Ne, nedíváš.“
„Ale ano.“
„Nikdo se na mě nedívá rád. Ani já sám.“
„Ty nejsi ošklivý, Zsadiste.“
Zasmál se a schválně si přejel prstem po jizvě na obličeji. 

„To je pěkná pitomost. A nestydatá lež.“
„Připadáš  mi  fascinující.  Pořád  na tebe  musím myslet. 

Chci být s tebou.“
Zsadist  se  zakabonil  a  znehybněl.  „Jak  konkrétně  se 

mnou chceš být?“
„Tak normálně.  Být s tebou.“ Zrudla jako pivoňka, ale 

usoudila, že nemá co ztratit. „Chci… se s tebou milovat.“
Zsadist  ustoupil  tak  rychle,  že  narazil  do  baru.  Když 

zarachotily  láhve  s  nápoji,  byla  si  stoprocentně  jistá,  že 
všechny ty historky o něm jsou výmysl. To není zabiják žen. 
Nanejvýš je zkoprnělý z toho, že ji sexuálně přitahuje.

Chystala se něco říct, ale on ji zarazil.
„Nepřibližuj se ke mně,“ řekl a hodil nedojedené jablko 

do odpadkového koše.  „Jestli  neposlechneš,  těžko říct,  co 
budu nucen udělat, abych se bránil.“

„Před čím? Já tě přece neohrožuju.“
„Ne,  ale  ujišťuju  tě,  že  by  to  pro  tebe  mohlo  být 

zatraceně  nebezpečný.  Ne nadarmo se mi  všichni  zdaleka 
vyhýbají.“

Vyšel z místnosti.
Bella  se  zahleděla  na  skupinku  kolem  kulečníkového 

stolu. Všichni se soustředili na hru. To se jí náramně hodí. 
Nechce, aby jí někdo rozmlouval to, co se chystá uskutečnit.
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Postavila skleničku s vínem na bar a vytratila se z herny. 
Když vyšla do haly,  Zsadist stoupal po schodišti.  Chvilku 
počkala,  aby před ní  měl  náskok, a pak honem a potichu 
vystoupala do prvního patra.  Na vrcholu schodů zahlédla, 
jak se za vzdáleným rohem ztrácí jedna jeho černá vysoká 
bota. Přeběhla po koberci a v dostatečném odstupu se vydala 
dlouhou chodbou směrem od ochozu s balkonem a sálu pod 
ním.

Zsadist se zastavil. Skrčila se za mramorovou sochu.
Když vykoukla, byl pryč. Došla do míst, kde ho viděla 

naposledy,  a  spatřila  pootevřené  dveře.  Strčila  do  nich 
hlavu. Uvnitř byla neproniknutelná tma, již ředil jen kužel 
nejasného světla pronikajícího z chodby.  A mrazivá zima, 
jako by se topení nevypínalo jenom na noc, ale nezapínalo 
se ani poté, co teplé letní dny přešly v sychravý podzim.

Její  oči  si  na  tmu  postupně zvykly.  Rozeznala  širokou 
skvostnou  postel  s  těžkým  karmínovým  sametovým 
přehozem. Ostatní nábytek byl rovněž přepychový, avšak v 
rohu pokoje  zpozorovala  Bella  něco,  co  se  k  honosnému 
zařízení ani trochu nehodí. Lůžko s přikrývkami.

Ze tmy se vymrštila paže a vtáhla ji dovnitř.
Dveře  se  zabouchly  a  místnost  se  pohroužila  do 

černočerné tmy. Než se nadála, stála Bella otočená tváří ke 
stěně. Zažehly se svíce.

„Co tady, sakra, pohledáváš?“
Snažila se popadnout dech, ale protože měla Zsadistovo 

předloktí  přitlačené  na  záda,  nedokázala  nabrat  do  plic 
téměř žádný vzduch.

„Já… já… napadlo mě, že bychom si mohli povídat.“
„Ale jdi. Ty si tady, v mý ložnici, vážně chceš povídat?“
„Ano, myslela jsem –“
Sevřel  jí  rukou zátylek.  „Já si  nepovídám s ženskýma, 

který jsou tak hloupý, že za mnou přijdou dobrovolně. Ale 
předvedu ti, co jsem jim ochotnej udělat.“
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Vsunul jí paži pod břicho, odtáhl boky od stěny a stlačil 
hlavu  dolů.  Aby  neztratila  rovnováhu,  musela  se  chytit 
ozdobné lišty.

V  klíně  ucítila  jeho  penis,  tvrdý  jako  kámen.  Prudce 
vydechla, úžasem i vzrušením zároveň.

Když se hrudí dotkl jejích zad, nedočkavě se jí rozbušilo 
srdce. Vytáhl jí halenku ze sukně a přitiskl jí ruku na břicho, 
přičemž ho jeho široká dlaň a dlouhé prsty hravě překlenuly.

„Ženská  jako  ty  by  měla  být  s  chlapem  ze  stejný 
společenský vrstvy. Nebo jsou moje jizvy a pověst součástí 
přitažlivosti?“ Když neodpověděla – protože se nedokázala 
nadechnout –, ucedil: „Uhodl jsem, viď?“

Bleskurychlým  pohybem  jí  vykasal  podprsenku  a 
zmocnil se jejího ňadra. Zaplavil ji nezředěný chtíč. Sykavě 
vtáhla vzduch do úst a trhla sebou. Krátce se zasmál.

„Jdu na to moc rychle?“ Stiskl jí bradavku a převalil ji 
mezi  palcem a ukazovákem.  Dotek jí  způsobil  bolest,  ale 
především  rozkoš.  Vykřikla.  „Je  to  na  tebe  moc  drsný? 
Vynasnažím se líp ovládat, ale za nic neručím. Co můžeš 
čekat  od  surovce  jako  já?  Ale  právě  proto  jsi  po  mně 
zatoužila, mám pravdu?“

Jenomže to nebylo ani moc rychlé, ani drsné. I když si to 
zprvu  nechtěla  přiznat,  jí  se  to  líbilo.  Chce,  aby  to  bylo 
hrubé, a chce to hned. Nechce se chovat tak, jak se to od ní 
očekává, prahne po nebezpečí a po dobrodružství, chce cítit 
jeho syrovou sílu a nezkrocenou vášeň. A je na něj zcela 
připravená,  zvlášť  když  jí  teď  vyhrnul  sukni  nad  boky. 
Stačí, aby odtáhl tkaničku tangových kalhotek, a může do ní 
vniknout.

Až na to, že mu při tom chce vidět do tváře. A taky se 
potřebuje dotýkat jeho těla. Chystala se napřímit, ale on jí to 
nedovolil. Opřel se jí o krk a přidržel ji v původní poloze.

„Je mi  líto,  ale  starýho psa  novým kouskům nenaučíš. 
Jinak to nedělám.“

Zazmítala sebou. Tolik ho touží políbit… „Zsadiste –“
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„Měla  sis  to  rozmyslet  dřív.  Teď  už  je  pozdě.“  Jeho 
hluboký, smyslný hlas jí zazněl přímo u ucha. „Kdovíproč ti 
to najednou chci udělat. Přímo naléhavě. Tak laskavě zatni 
zuby a drž. Nebude to trvat dlouho.“

Pustil  její ňadro, vklínil  jí ruku do rozkroku a dotkl se 
klína.

A ztuhl.
Bella instinktivně pohnula boky,  otírala  se mu o prsty, 

opájela se báječným pocitem –
Uskočil od ní. „Zmiz odtud.“
Zmatená  a  silně  vzrušená  se  napřímila  a  mírně 

zapotácela. „Cože?“
Zsadist přistoupil ke dveřím, trhnutím je otevřel dokořán 

a sklopil  zrak do země.  Když  se nepohnula,  houkl na ni: 
„Vypadni!“

„Proč –“
„Proboha… Je mi z tebe nanic.“
V tu chvíli by se v Belle krve nedořezal. Stáhla si sukni a 

roztřesenýma rukama si upravila podprsenku a halenku. A 
vyběhla z místnosti.

Zsadist  práskl  dveřmi  a  vrhl  se  do  koupelny.  Odklopil 
záchodové  sedátko,  sklonil  se  a  vydávil  jablko,  které 
předtím snědl.

Když spláchl, sesul se na dlaždičky. Byl celý rozklepaný 
a žaludek měl jako na vodě. Několikrát se zhluboka nadechl, 
ale  ucítil  při  tom  Bellu.  Líbeznou  vůni  jejího 
nevysvětlitelného  vzrušení  má  pořád  na  prstech.  Strhl  si 
rolák a omotal si jím ruku, aby zmírnil vtíravé aroma.

Na dotek byla jako satén. A ten přenádherný parfém její 
touhy. A sladce svůdná vlhkost…

Za  celých  sto  let  se  kvůli  němu  takhle  žádná  žena 
nevzrušila. Rozhodně ne od té doby, co byl otrokem krve. A 
tenkrát…  tenkrát  to  nechtěl.  Právě  takového  vzrušení  se 
děsil.
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Snažil se soustředit na přítomnost, na své bezprostřední 
okolí, ale minulost byla nelítostná…

Zase byl  v té kobce, spoutaný, mimo své tělo. Cítil  na 
sobě ruce Velitelky, v nose ho dráždil pach jejích slin, které 
mu  musela  nanést  na  penis,  aby  si  vynutila  potřebnou 
erekci.  A  pak  se  na  něj  posadila,  zběsile  se  zvedala  a 
dosedala, dokud neskončila. Potom se od něho napila a její 
zuby a samotný akt krmení neurvalé zacházení završily.

To  všechno  se  mu  znovu  vybavilo.  Opakované 
znásilnění. Ponižování. Desetiletí teroru, během nichž ztratil 
pojem o čase, stal se pouhou vyhořelou a vyprahlou troskou 
a zbylo jen tlukoucí srdce a mechanické pohyby plic.

Uslyšel podivný zvuk. Uvědomil si, že zasténal.
Ach… Bello.
Otřel si čelo o nadloktí. Bella. Způsobila, že se hluboce 

stydí za své jizvy, za svou ošklivost, za svůj pošramocený 
vzhled, za temnou, zlovolnou povahu.

Při  večírku  si  nenuceně  povídala  s  jeho  bratry  a  s 
ostatními ženami, usmívala se a smála. Má osobité kouzlo a 
její  bezstarostné  chování  svědčí  o  spokojeném  a 
blahobytném  životě.  Pravděpodobně  se  nikdy  nesetkala  s 
nezdvořilostí  ani  s  nepřátelstvím.  A určitě  nikdy s nikým 
nejednala příkře nebo dokonce krutě. Je aristokratka, ne jako 
ty bezcenné, zlostné lidské ženy, od kterých pije.

Nevěřil jí, když mu řekla, že se s ním chce milovat, ale 
podle  všeho  je  to  pravda.  Co  jiného  by  znamenala  ta 
hedvábná  vlhkost  v  jejím  klíně?  Ženy  jsou  v  lecčem 
neupřímné, ale tohle předstírat nemůžou. Ani omylem.

Zsadist se zachvěl. Když ji donutil, aby se předklonila, a 
sáhl jí na ňadra, měl v úmyslu přestat nehledě na to, co řekl. 
Usoudil, že než ji vyhodil, dal jí dostatečně ochutnat hrubou 
sílu a vyděsil ji natolik, aby mu dala pokoj.

Jenomže ona ho opravdu chtěla.
Znovu si  představil,  jaké  to  bylo,  když  jí  vsunul  ruku 

mezi  nohy.  Byla  tak…  hebká.  Tak  neuvěřitelně  horká, 
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měkká  a  hladká.  První  žena,  jíž  se  kdy dotkl,  která  byla 
taková jen kvůli němu. Nevěděl, jak se zachovat, nicméně 
ze  zmatených  myšlenek  vyvstaly  dávné  vzpomínky  na 
Velitelku. Viděl její obličej a cítil na sobě její tělo.

Velitelka byla vzrušená pokaždé, když za ním přišla, a 
dala  si  jaksepatří  záležet,  aby  to  věděl,  ačkoli  vždy 
úzkostlivě dbala na to, aby se jí nemohl dotknout. Prozíravé. 
Kdyby k tomu měl příležitost po tom všem, co mu provedla, 
roztrhl  by ji  jako zmiji.  A oba  si  to  dobře  uvědomovali. 
Vězněné nebezpečí,  jež symbolizoval,  bylo součástí  jejího 
vzrušení.

Zamyslel se nad Belliným okouzlením. Jeho podstata je 
stejná, je to tak? Touha ovládnout. Zneužít spoutané zvíře k 
vlastnímu potěšení.

V  Bellině  případě  nebezpečného  rváče  k  pochybnému 
dobrodružství.

Znovu se mu zvedl žaludek. Sklonil se nad záchodovou 
mísu.

„Já  myslela,  že  jsi  jen  surový,“  ozval  se  mu  za  zády 
Bellin hlas. „Nevěděla jsem, že je ti ze mě opravdu zle.“ Do 
hajzlu.  Zapomněl  se  zamknout.  Protože  by  ani  ve  snu 
nečekal, že se vrátí.

Bella  se  objala  pažemi.  Nenapadlo  ji  nic  jiného,  co  by 
mohlo  posunout  hranice  její  fantazie  do  krajních  mezí. 
Zsadist  klečel  polonahý  před  záchodovou  mísou,  rolák 
omotaný kolem ruky, tělo otřásané dávením nasucho.

Konečně  má  příležitost  prohlédnout  si  jeho  tělo. 
Kristepane. Jeho záda… Rozložité plece křižují jizvy, důkaz 
někdejšího bičování,  které  se  stejně jako jeho tvář  špatně 
zhojily. Přesto nechápala, jak je to možné.

„Proč ses vrátila?“ udeřil na ni. Porcelánová mísa vrátila 
ozvěnou jeho hlas.

„Protože… jsem ti chtěla vynadat.“
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„Můžu se nejdřív vyzvracet?“ Stiskl splachovadlo. Stěny 
mísy zkropil vířící, bublající proud.

„Jsi v pořádku?“
„Jasně. Dělám to jen pro zábavu.“
Vešla do koupelny. Zaznamenala, že je sterilní, čistá, bez 

poskvrnky, neosobní.
Ve zlomku vteřiny byl Zsadist na nohou a stanul před ní.
Polkla vyjeknutí.
Svaly,  nepochybně  výkonné,  měl  zřetelně  plastické  a 

jednotlivá vlákna jasně viditelná. Nicméně na válečníka – a 
vlastně  na  kteréhokoli  muže – je  příliš  hubený.  Žalostně 
hubený. Popravdě jako by hladověl. A vpředu má také jizvy, 
i  když  jen na dvou místech:  vlevo na hrudi a  na pravém 
rameni.  V  obou  bradavkách  piercing,  stříbrné  kroužky  s 
malinkými  kuličkami,  na  kterých  při  nádechu  a  výdechu 
hraje světlo.

Ale nic z toho ji nepřekvapilo. Na rozdíl od vytetovaných 
kruhů kolem krku a zápěstí.

„Proč máš znaky otroka krve?“ zeptala se.
„Hádej.“
„Ale to…“
„Že se to nemůže stát někomu, jako jsem já?“
„No, ano. Jsi přece válečník. Urozený.“
„Osud si nevybírá.“
Otevřela mu své srdce. Z jejích planých úvah a spekulací 

nezbylo nic. Už ho nevnímala jako zdroj dobrodružství, ale 
jako muže, kterému chce pomoct. Potěšit ho. Obejmout ho. 
Impulzivně k němu přistoupila.

Zúžil  černé  oči.  „Neměla  by  ses  ke  mně  přibližovat. 
Obzvlášť ne teď.“

Neposlouchala ho. Když se ocitla až u něj, začal před ní 
ustupovat, až ho uvěznil kout mezi proskleným sprchovým 
koutem a stěnou.

„Co to, sakra, provádíš?“
Neodpověděla, protože to nevěděla.

376 395



„Už ani krok,“ utrhl se na ni. Otevřel ústa. Špičáky se mu 
viditelně prodloužily.

Vzpamatovala se. „Ale třeba bych mohla –“
„Zachránit mě? No jistě. V tvých snech nastává okamžik, 

kdy mě ochromí tvoje oči. A já se vrhnu do náruče ctnostné 
panny.“

„Já nejsem panna.“
„Výborně!“
Natáhla  ruku.  Chtěla  mu  ji  položit  na  prsa.  Přímo  na 

srdce.
Stáhl se před ní a přitiskl se na mramorové obložení. Na 

těle mu vyvstal pot, jak se snažil uniknout z jejího dosahu. 
Tvář  mu  zkřivila  trýznivá  grimasa.  Hruď  se  mu  zběsile 
zvedala, ozdoby v bradavkách vrhaly stříbrné záblesky.

Když  promluvil,  hlas  mu  zněl  spíše  jako  šepot. 
„Nedotýkej se mě. Nesnesu… Nesnáším, když se mě někdo 
dotýká, chápeš? Bolí to.“

Zarazila se.
„Proč?“ splynulo jí tiše ze rtů. „Proč tě to –“
„Prostě se seber a vypadni odtud. Prosím…“ Vypravil to 

ze sebe jen s velkými obtížemi. „Mám chuť někoho zabít. A 
nechci, abys to byla ty.“

„Ty bys mi neublížil.“
Zavřel oči. „Zatraceně. Co má ta tvoje kultivovaná kasta 

za  zvyky?  Jste  snad  na  světě  jen  proto,  abyste  mučili 
ostatní?“

„Proboha, nic takového. Chci ti pomoct.“
„Lhářko,“ vyštěkl a vypoulil oči. „Jsi neskutečná lhářka. 

Ty  mi  nechceš  pomoct,  chceš  jen  píchnout  do  vosího 
hnízda, abys zjistila, co se stane.“

„To není pravda. Aspoň… ne teď.“
Oči  mu  ztvrdly  a  vychladly.  Z  hlasu  se  mu  vytratila 

intonace. „Chceš mě? Dobře. Vyhovím ti.“
Skočil  po  ní.  Stáhl  ji  na  podlahu,  otočil  na  břicho  a 

přitáhl  jí  ruce  za  záda.  Na  tváři  ji  zastudily  mramorové 
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dlaždice. Koleny jí doširoka roztáhl nohy. Zaslechla, jak se 
trhá látka. Tkanice tangových kalhotek.

Ztuhla.  Její  mysl  nebyla  s  to  udržet  krok  s  jeho 
chováním, a stejně tak její emoce. Zato její tělo vědělo, po 
čem touží. Nehledě na to, jestli na něj má nebo nemá vztek.

Na okamžik ji přestal tížit. Uslyšela, jak si rozepnul zip u 
kalhot. Vzápětí ležel na ní, mohutným penisem se dotýkal 
jejího  klína.  Ale  nevnikl  do  ní.  Nehýbal  se,  jenom těžce 
oddychoval.  Dech  mu  vycházel  z  úst  v  tak  prudkých 
poryvech… Nebo to jsou vzlyky?

Spustil hlavu na její šíji. Odvalil se z ní a při tom jí stáhl 
sukni. Zůstal ležet na zádech, obličej zakrytý pažemi.

„Ach, bože,“ zasténal. „Bello…“
Chtěla  se  ho  dotknout,  ale  byl  tak  rozrušený,  že  se 

neodvážila. Nejistě se vytáhla na nohy a zadívala se na něj. 
Kalhoty měl spuštěné na stehna, penis ochablý.

Proboha…  Je  dočista  zubožený.  Propadlý  žaludek. 
Vystupující kyčelní kosti potažené kůží. Nejspíš se opravdu 
krmí jen od lidí, pomyslela si. A jinak skoro nic nejí.

Zaměřila se na tetování na krku a na zápěstí. A na jizvy.
Zničený. Ne zlomený.
Ačkoli  si  to  styděla  přiznat,  to,  co ji  na něm přitahuje 

nejvíc,  je  jeho zlověstná  tajemnost.  Tedy ostrý kontrast  s 
tím,  co  je  každodenní  součástí  jejího  života.  Díky  ní  jí 
připadá nebezpečný. Vzrušující. Přitažlivý. Ale jen v jejích 
snech. Tohle je skutečnost.

Zsadist  trpí.  A  na  tom  není  nic  přitažlivého  ani 
vzrušujícího.

Vzala ručník, sklonila se a jemně mu ho rozložila přes 
obnažené pohlaví. Trhl sebou a přitiskl si ho k tělu. Když k 
ní vzhlédl, bělmo očí měl zarudlé, ale neplakal. Možná to 
nebyly vzlyky, co předtím slyšela.

„Nech mě o samotě… prosím,“ řekl.
„Ráda bych –“
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„Odejdi.  Ihned.  Nic  si  nepřej,  v  nic  nedoufej.  Nic  si 
nepředstavuj.  Prostě  odejdi.  A  už  se  ke  mně  nepřibližuj. 
Nikdy. Přísahej. Přísahej.“

„Já… slibuju.“
Bella  proběhla  ložnicí  na  chodbu.  Jakmile  byla  dost 

daleko, zastavila se a pročesala si prsty vlasy ve snaze se 
upravit.  Cítila  tkanici  kalhotek  omotanou kolem pasu,  ale 
nechala to být. Kdyby si kalhotky svlékla, nemá je kam dát. 
Nevzala si s sebou ani kabelku.

Když  sešla  do  přízemí,  zjistila,  že  zábava  je  v  plném 
proudu. Připadala si nepatřičně a bez nálady. Přistoupila k 
Mary, rozloučila se a rozhlížela se po doggenovi, který by ji 
odvezl domů.

Vtom  vešel  do  místnosti  Zsadist.  Převlékl  se  do  bílé 
nylonové sportovní soupravy a v ruce držel  černou tašku. 
Aniž jí věnoval jediný pohled, zamířil k Phurymu, který stál 
pár metrů od ní.

Když se Phury otočil a uviděl tašku, ucouvl.
„Ne, Z. Nechci –“
„Buď to uděláš  ty,  bratře,  nebo si  na to  najdu někoho 

jiného.“
Zsadist mu podal tašku.
Phury k ní sklopil oči. Když ji od něj přebíral, třásla se 

mu ruka.
Společně vyšli z herny.
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Kapitola čtyřicátá první

ary  položila  prázdný  talíř  vedle  dřezu  a  podala 
Rhageovi  podnos,  aby  na  něj  poskládal  špinavé 

nádobí. Po skončení večírku všichni pomáhali s úklidem.
M

Když vyšli do haly, řekla: „Jsem moc ráda, že se Wellsie 
a  Tohr  ujali  Johna.  Mrzí  mě,  že  jsem si  s  ním  nemohla 
popovídat, ale stačí, že vím, že je v dobrých rukou.“

„Tohr se mi svěřil, že ten kluk ještě nevstal z postele, jak 
je  unavený.  Prý  nedělá  nic  jiného,  než  spí  a  jí. 
Mimochodem,  myslím,  že  jsi  měla  pravdu.  Phurymu  se 
Bella líbí. Pořád po ní pokukoval. Pokud vím, tohle nikdy 
nedělá.“

„Ale tys přece říkal, že –“
Když míjeli hlavní schodiště, otevřely se pod ním tajné 

dveře.
Vyšel z nich Zsadist.  Měl potlučený obličej a potrhané 

tričko. Byla na něm krev.
„Zatraceně,“ zahučel Rhage.
Bratr  kolem  nich  prošel,  v  černých  očích  skelný, 

nevidoucí  pohled.  Jeho  sotva  nepatrný  spokojený  úsměv 
postrádal  jakoukoli  souvislost,  jako  by  za  sebou  neměl 
důkladnou nakládačku, ale dobrou večeři nebo sex. Pomalu 
stoupal po schodech, jednu nohu poněkud topornou.

„Měl bych se postarat o Phuryho.“ Dal podnos Mary a 
letmo ji políbil. „Možná se trochu zdržím.“

„Proč by Phury potřeboval… Panebože…“
„Protože  k  tomu  byl  přinucený.  To  je  jediný  důvod, 

Mary.“
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„V tom případě… si dej načas.“
Než však došel k průchodu, vynořil se z něho Phury, na 

sobě sportovní oděv. Vypadal stejně vyčerpaný jako Zsadist, 
s tím rozdílem, že na sobě neměl ani škrábnutí. Vlastně ne 
tak docela. Klouby prstů měl pohmožděné a popraskané. A 
na prsou krvavé šmouhy.

„Ahoj, kámo,“ řekl Rhage.
Phury se rozhlédl. Zdálo se, že s úžasem zjišťuje, kde se 

ocitl.
Rhage mu vstoupil do zorného pole. „Bratře?“
Vytřeštěný pohled se zaostřil. „Ahoj.“
„Chceš jít nahoru? Trochu se odreagovat?“
„Jo… Ne.  Nic nepotřebuju.“  Spočinul  očima na Mary. 

Odvrátil se. „Totiž… jsem v pořádku. Jasně. Vážně. Večírek 
už nejspíš skončil.“

Rhage mu vzal  tašku.  V zipu byla  zachycená Phuryho 
bledě růžová košile.

„Pojď, doprovodím tě.“
„Měl bys zůstat s Mary.“
„Ona to pochopí. Půjdu s tebou, bratře.“
Jako  by  Phurymu  vpadla  ramena  do  trupu.  „Tak  jo. 

Dobře. Asi bych… Radši bych teď neměl zůstat sám.“

Když se Rhage konečně vrátil do ložnice, předpokládal, že 
Mary už spí, a tiše za sebou zavřel dveře.

Na nočním stolku hořela svíčka a v jejím světle viděl, že 
je postel celá zválená.  Mary ze sebe odkopala prošívanou 
přikrývku a rozházela polštáře. Ležela na zádech, půvabnou 
smetanově  bílou  noční  košili  omotanou  kolem  pasu  a 
vykasanou do půli stehen.

Tuhle hedvábnou košili na ní ještě neviděl a vytušil, že si 
ji vzala proto, že chtěla, aby jí to dneska v noci slušelo. Při 
pohledu na ni se mu svíralo srdce, a přestože vnitřní vibrace 
varovně  zesílily,  klekl  si  vedle  postele.  Potřebuje  jí  být 
nablízku.
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Nechápal,  jak  to  Phury  vydrží,  zejména  v  podobných 
situacích. Jeho jediná láska chtěla krvácet, žádala bolest a 
trest.  A  tak  Phury  udělal  to,  oč  byl  požádán,  a  vzal 
Zsadistovo trápení za své. Z se z toho nepochybně vyspí. 
Phury bude otřesený ještě několik dní.

Je  to  správný  chlap,  věrný  a  odvážný  a  svému 
pokrevnímu bratrovi je oddaný doslova na život a na smrt. 
Ale  fakt,  že  musí  tímhle  způsobem zmírňovat  jeho  pocit 
provinění  po  tom  všem,  čím  Zsadist  prošel,  ho  pomalu 
zabíjí.

Jak může někdo zbít milovanou osobu jenom proto, že to 
dotyčný chce, mu zkrátka nejde na rozum.

„Hezky  voníš,“  zašeptala  Mary,  otočila  se  na  bok  a 
stočila  se  do  klubíčka.  „Jako  kdybys  proseděl  hodiny  ve 
Starbucks.“

„To je od těch Phuryho cigaret. Zapálil si obzvlášť silný 
kalibr, a já se mu ani nedivím.“ Vzal ji za ruku a svraštil 
obočí. „Měla jsi zase horečku.“

„Už  ustoupila.  Cítím  se  mnohem  líp.“  Políbila  mu 
zápěstí. „Jak je na tom Phury?“

„Mizerně.“
„Nutí ho k tomu Zsadist často?“
„Ne. Nevím, co to dneska v noci způsobilo.“
„Těch dvou je mi moc líto. Zvlášť Phuryho.“
Usmál se na ni. To, že projevuje jeho bratrům takovou 

starost, je jedním z důvodů, proč ji bezmezné miluje.
Mary  se  pomalu  posadila  a  posunula  nohy  přes  okraj 

postele.  Noční  košile  měla  krajkový  živůtek,  skrz  něj  jí 
prosvítala  malá  pevná  ňadra.  Ucítil  napětí  ve  stehnech. 
Zavřel oči.

Prožívá  hotové  peklo.  Chce  být  s  ní.  A  zároveň  má 
strach, jak na to zareaguje jeho tělo. A teď nemá na mysli 
sex. Potřebuje ji sevřít v náruči.

Zvedla ruce k jeho obličeji. Když mu palcem přejela po 
ústech,  rty  se  mu  mimovolně  otevřely  ve  věrolomném 
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pozvání, které přijala. Sklonila se a políbila ho, vsunula mu 
jazyk  do  úst,  aby  si  vzala  to,  o  čem on  ví,  že  jí  nesmí 
nabízet.

„Hmm… Chutnáš dobře.“
Zapálil si s Phurym s vědomím, že se vrátí k Mary, a v 

naději,  že  ho  uvolňující  relaxační  účinek  tabáku  trochu 
otupí.  Kdyby  se  měla  opakovat  scéna  z  biliárové  herny, 
neovládl by se.

„Chci  tě,  Rhagi.“  Přemístila  se,  rozevřela  stehna  a 
přitáhla ho k sobě.

Páteří  mu  stoupala  vířící  energie  a  šířila  se  tělem, 
vstupovala  do  rukou  a  nohou  a  s  palčivou  bolestí  se 
koncentrovala  pod  nehty  a  v  podkožních  nervových 
zakončeních.

Napřímil se. „Poslyš, Mary…“
Usmála se a přetáhla si noční košili přes hlavu a odhodila 

ji  na koberec,  kde přistála v měkké nadýchané hromádce. 
Pohled na její nahou pokožku ve světle svíček ho ochromil. 
Nedokázal se pohnout.

„Miluj se se mnou, Rhagi.“ Uchopila jeho ruce a položila 
si je na ňadra. I když si zakázal dotýkat se jí,  vzal něžné 
oblinky do dlaní a palci přejel přes bradavky. Prohnula se v 
zádech. „Ano… tak.“

Naklonil  se  k  jejímu  krku  a  olízl  vystupující  tepnu. 
Zoufale se od ní toužil napít, zvlášť když naklonila hlavu, 
jako by chtěla  přesně to,  co  on.  Ne že  by to  potřeboval. 
Prostě ji chce mít v sobě, ve své krvi. Chce, aby na ní byl  
závislý životem. A přeje si, aby to platilo i naopak.

Ovinula mu paže kolem ramen a zaklonila se ve snaze 
stáhnout ho na postel. A on se jí nebránil. Teď ležela pod 
ním a do nosu mu stoupala vůně jejího vzrušení.

Zavřel oči. Nedokáže jí to odepřít. Ani nedokáže zabránit 
žhavému přívalu, který v něm postupně narůstá. Ocitl se v 
pasti. Políbil ji a modlil se, aby nedošlo k nejhoršímu.

Něco není v pořádku, prolétlo Mary myslí.
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Rhage si od ní držel odstup. Když mu chtěla svléknout 
košili,  nedovolil,  aby  mu  rozepnula  knoflíky.  Když  se 
pokusila  dotknout  jeho erekce,  uhnul  před  ní.  Přestože  jí 
dráždil  jazykem  bradavky  a  vklouzl  jí  rukou  mezi  nohy, 
měla dojem, že se s ní miluje na dálku.

„Rhagi…“ Hlas jí selhal, když ucítila jeho rty na pupíku. 
„Rhagi, co se děje?“

Rukama jí doširoka roztáhl nohy a přisál se ústy k vnitřní 
straně stehna. Jemně ji kousal a oždiboval pokožku špičáky, 
ale ani jednou to nezabolelo.

„Rhagi, přestaň na chvíli…“
Zakryl  jí  ústy  klín,  vtáhl  do  rtů  hebké  záhyby  a  sál, 

laskal,  ochutnával.  Při  pohledu  na  jeho  rytmicky  se 
pohybující  blonďatou  hlavu  mezi  svými  stehny  a  statná 
ramena  pod  svými  koleny  slastně  zavzdychala.  Její  nohy 
vypadaly na pozadí Rhageova mohutného těla nepřirozeně 
tenké a bledé.

Cítila, že v příští vteřině podlehne.
Popadla chomáč jeho světlých vlasů a odtrhla ho od sebe.
V modrozelených  očích  mu  jiskřila  sexuální  energie  a 

dýchal pootevřenými lesklými rty.  Schválně sevřel spodní 
ret  mezi  zuby a vtáhl ho dovnitř,  potom jazykem pomalu 
přejel po horním.

Zavřela oči, vzrušená na nejvyšší míru. „Děje se něco?“ 
zeptala se chraplavě.

„O  ničem  nevím.“  Přejel  jí  klouby  prstů  po  citlivém, 
zduřelém pohlaví. „Tobě se to nelíbí?“

„Líbí. A moc.“
Palcem jí začal krouživými pohyby hníst klitoris.  „Tak 

mě nech pokračovat v tom, čemu jsem se věnoval.“
Než mohl sklonit hlavu a znovu ji podráždit jazykem, co 

nejpevněji  sevřela  nohama  jeho  laskající  ruku.  „Proč 
nechceš, abych se tě dotkla?“ zeptala se.

„Vždyť se dotýkáme.“ Pohnul prsty. „Jsem tady.“
Věděla, že už to dlouho nevydrží. „Ne, nejsi.“
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Pokusila se odtáhnout a posadit se, ale zvedl volnou ruku, 
přitiskl jí dlaň na prsa a stlačil ji zpátky na postel.

„Ještě jsem neskončil,“ upozornil ji hlubokým, dunivým 
hlasem.

„Chci se tě dotýkat.“
Oči mu jasně zaplály, ale vzápětí stejně rychle pohasly a 

tváří mu přešel podivný zjitřený výraz. Snad strach? Těžko 
soudit,  protože  znovu  sklonil  hlavu.  Políbil  ji  na  stehno, 
otíral se o něj tváří, bradou, ústy.

„Neznám  nic  krásnějšího  než  tvůj  žár,  tvou  chuť  a 
hebkost. Necháš mě, abych tě potěšil?“

Při těch slovech ji zamrazilo. Už je jednou slyšela. Když 
spolu byli poprvé.

Doputoval rty na vnitřní stranu stehna. Jen kousíček od 
cíle.

„Ne! Přestaň, Rhagi.“ Poslechl. „Takhle jednostranně to 
není ono. Nechci, abys mě obsloužil. Chci být s tebou.“

Sevřel rty, rychle se zvedl a sklouzl z postele. Odejde a 
nechá ji tam?

Ale on si jen klekl u postele a opřel se pažemi o matraci. 
Sklopil hlavu, jako by se soustředil.

Natáhla nohu a dotkla se ho chodidlem na předloktí.
„Nevěřím, že bys mě odmítl,“ zašeptala.
Vzhlédl  k  ní.  Z jejího pohledu vypadaly jeho oči  jako 

pouhé škvíry, jimiž se dralo jasné neonově modré světlo.
Prohnula tělo a posunula nohu, aby mohl zahlédnout to, 

po čem tolik touží.
Zatajila dech.
Jediným mocným, plynulým pohybem se Rhage vymrštil 

z podlahy, dopadl na ni a přistál jí mezi stehny. Rozepnul si 
kalhoty a –

Díkybohu…
Dychtivě přijala jeho tvrdý penis a okamžitě vyvrcholila. 

Když utichly poslední vlny slasti, ucítila, jak se celý třese, 
nad ní i v ní. Chtěla mu říct, že se už nemusí ovládat, když 
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si uvědomila, že zdrženlivost s tím vůbec nesouvisí. Podle 
všeho  se  ho  zmocnil  jakýsi  záchvat,  protože  má  v  křeči 
všechny svaly v těle.

„Rhagi?“ Zadívala se mu do obličeje.
V očích mu plála bílá záře.
Ve snaze ho uklidnit ho pohladila po zádech, ale ucítila 

pod rukama… nějaké hrbolky… snad dokonce linie. „Rhagi, 
máš něco na –“

Vyskočil z postele a vrhl se rovnou ke dveřím.
„Rhagi?“ Shýbla se pro noční košili, v chůzi si ji oblékla 

a vyšla za ním.
Na chodbě se zastavil,  aby si  upravil  kalhoty.  Mary si 

přitiskla ruku na ústa, aby nevykřikla. Tetování na zádech 
obživlo  a  vystupovalo  z  pokožky.  Kresba bezmála  vrhala 
stíny.

A pohybovala se, i když on byl v klidu. Ten zvláštní drak 
se vzdouval, díval se přímo na ni, hlavu i oči natočené k ní, 
mohutné tělo divoce rozvlněné.

Snažil se osvobodit.
„Rhagi!“
Vystartoval jako závodní chrt, seběhl do haly a zmizel v 

tajných dveřích pod schodištěm.

Rhage pádil jako o život a zastavil se až hluboko v útrobách 
výcvikového střediska. Když došel k šatnám, prorazil dveře 
pěstí  a  zamířil  do  společných  sprch.  Pustil  vodu  z  jedné 
hlavice, sesunul se na dlaždičky a zůstal sedět pod proudem 
ledové vody.

Už je mu to jasné. Ty vibrace. Hučení. Objeví se vždycky 
v Maryině přítomnosti, a zvlášť když je vzrušená.

Nechápal,  proč  na  to  nepřišel  dřív.  Ale  možná  se  jen 
vyhýbal pravdě.

Když je s Mary, je to jiné, protože… on není jediný, kdo 
se s ní chce milovat. Touží po ní i netvor.

A chce se osvobodit, aby se jí mohl zmocnit.
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Kapitola čtyřicátá druhá

ella  se  vrátila  z  večírku  silně  rozrušená.  Přibližně 
hodinu  zapisovala  své  dojmy  do  deníku,  pak  se 

převlékla  do  džínsů  a  do  svetru  a  vklouzla  do  prošívané 
bundy. Z tmavého nebe se řídce snášely chomáčky sněhu a 
vířily v poryvech studeného vzduchu.

B

Zapnula si bundu až ke krku a zamířila po louce do míst, 
kde je vyšší a hustší tráva.

Zsadist. Pokaždé, když zavřela oči, viděla ho, jak leží v 
koupelně na zádech.

Zničený. Ne zlomený.
Zastavila se a pozorovala padající sníh.
Slíbila mu, že ho nebude obtěžovat,  jenomže své slovo 

nehodlá dodržet. Chce se s ním znovu setkat a…
Zahleděla se přes louku a zpozorovala, jak někdo obchází 

Maryin dům. Strnula strachem, ale pak si všimla tmavých 
vlasů a uklidnila se. Není to bezduchý.

Vishous  zřejmě  pracuje  na  instalaci  bezpečnostního 
systému. Zamávala mu a vydala se za ním.

Na večírku si s ním chvíli povídala a vysloveně ji nadchl. 
Je mimořádně inteligentní, což může leckomu způsobit pocit 
méněcennosti,  a  ani  po  ostatních  stránkách  mu  nelze  nic 
vytknout. Je přitažlivý, všestranně vzdělaný, urostlý, zkrátka 
muž, se kterým by žena ráda měla děti už jenom proto, aby 
jeho genetická výbava zůstala v oběhu.

Vrtalo jí hlavou, proč nosí černou koženou rukavici a co 
znamená to tetování na spánku. Možná se ho na to zeptá, až 
se naskytne vhodná příležitost.
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„Já myslela, že s tím nebudeš tolik spěchat,“ zavolala na 
něj, když vešla na terasu: „Teď když Mary –“

Muž s tmavovlasou hlavou, který se před ní objevil, není 
Vishous. A není živý.

„Jennifer?“ řekl bezduchý užasle.
Bella na zlomek vteřiny ztuhla. Pak se otočila a dala se 

do běhu, tryskem zpátky, odkud přišla. Bez klopýtnutí, bez 
zakopnutí. Hnala se přes louku jako s větrem o závod, jistě a 
zkušeně,  přestože  byla  vyděšená.  Jestli  se  jí  podaří 
doběhnout do domu včas, stačí se před ním zamknout. Než 
rozbije  sklo  v  některém  okně,  ona  dávno  bude  dole  ve 
sklepení,  kam se nikdo nedostane.  Zavolá  Rehvengeovi  a 
projde podzemním tunelem na opačný konec pozemku.

Bezduchý jí však byl v patách – slyšela dusot jeho nohou 
a  šustění  oděvu –,  ale  jak  pádila  přes  zmrzlou  trávu 
pokrytou jinovatkou,  držela  si  stále  stejný náskok. Upřela 
oči na povzbudivá světla za okny svého domu a sáhla až na 
dno svých sil.

První  bolestivé  píchnutí  ucítila  ve  stehně.  Druhé 
uprostřed zad, i přes bundu.

Nohy ji přestaly poslouchat a náhle jako by měla místo 
bot  potápěčské  ploutve.  Vzdálenost,  již  zbývalo  urazit  k 
domu, se zvětšovala a rozpínala donekonečna, ale ona se ani 
přesto nezastavila. Než doběhla k zadním dveřím, motala se 
jako opilá. Jakýmsi zázrakem se jí podařilo dostat dovnitř a 
hodnou  chvíli  zápolila  se  zámkem  prsty,  které 
nepochopitelně zvláčněly, jako by v nich neměla kosti.

Když se odpotácela  ode dveří  a vydala se ke sklepení, 
jako by z velké dálky uslyšela, jak se tříští sklo dvojitých 
dveří vedoucích na verandu.

Rameno jí sevřela těžká ruka.
Probudil  se v ní pud sebezáchovy.  Prudce  bezduchého 

odstrčila a udeřila ho pěstí do obličeje. Na okamžik ho to 
omráčilo, ale pak jí ránu oplatil, a to tak vehementně, že se 
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ve vývrtce zhroutila na podlahu. Otočil ji a znovu ji praštil, 
tentokrát otevřenou dlaní přes tvář, až jí nadskočila hlava.

Bolest necítila. Ani plesknutí, ani náraz do hlavy. Takže 
když  se  mu  zakousla  do  paže,  nerušily  ji  žádné  vedlejší 
vjemy.

Váleli  se  v  klubku  po  podlaze,  přitom  narazili  do 
kuchyňského  stolu  a  zporáželi  pár  židlí.  Duchapřítomně 
popadla jednu židli za nohu a z výšky mu zasadila ránu do 
prsou. Jen co ji pustil, mírně dezorientovaná se odplazila k 
průchodu do podzemí.

Pod schodištěm jí tělo vypovědělo službu.
Sesula  se  na  zem,  kde  zůstala  bezvládně  ležet. 

Nedokázala pohnout ani rukou, nicméně zůstala při vědomí. 
Měla neurčitý pocit, že jí něco stéká do očí. Pravděpodobně 
její vlastní krev, ale možná krev bezduchého.

Uvědomila si, jak se obrací na záda. Její zorné pole se 
pootočilo.

Dívala  se  do  tváře  bezduchého.  Tmavé  vlasy,  bledě 
hnědé oči.

Panebože…
Zabiják ji s pláčem zvedl ze země a kolébal v náručí. To 

poslední,  co  vnímala,  byly  jeho  slzy,  které  jí  smáčely 
obličej.

Necítila vůbec nic.

O opatrně vyndal ženu z kabinky svého náklaďáku. Trpce 
litoval, že souhlasil s tím, že se odstěhuje ze svého bytu a 
zabydlí se v přesvědčovacím zařízení. Byl by radši, kdyby o 
ní ostatní bezduší vůbec nevěděli, ale tady si ji aspoň ohlídá, 
aby mu neutekla.  A jestli  se k ní někdo z nich přiblíží… 
nejdřív si to bude muset vyřídit s ním.

Když vstoupil s bezvládným tělem do dveří,  zadíval se 
ženě do obličeje.  Je tolik  podobná jeho Jennifer.  Má sice 
jinou barvu očí, zato srdcovitý obličej má přesně jako ona. 
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Husté,  hnědé  vlasy.  A  tělo – štíhlé  a  s  dokonalými 
proporcemi.

Po pravdě je ještě krásnější, než byla Jennifer. A rozdává 
i pádnější rány.

Položil  ji  na  stůl  a  dotkl  se  její  pohmožděné  tváře, 
rozraženého rtu,  modřin na hrdle.  Ta rvačka byla  úžasná: 
nelítostná,  v plném nasazení,  do posledního dechu, dokud 
nezvítězil a nedržel ji vyčerpanou v náručí.

Pohled  na  upírku  v  něm  oživil  dávné  vzpomínky. 
Vždycky měl strach, že jednou večer zajde příliš daleko, že 
Jennifer zabije.  Ale místo toho zabil  opilého řidiče,  který 
prudce narazil do jejího auta. Ten hajzl byl na šrot už v pět 
odpoledne a ona se právě vracela z práce.

Byla to hračka. Zjistil, kde ten chlápek bydlí, a počkal si 
na něj  doma,  kam se vrátil  dočista  namol.  Pak mu rozbil 
hlavu montážní pákou na pneumatiky a shodil ho ze schodů. 
Zatímco  maníkovo  tělo  utěšeně  chladlo,  on  už  mířil  přes 
sever a východ země na druhý konec Spojených států.

A tam natrefil na Vyhlazovací společnost.
Venku zastavilo  auto.  Honem ženu zvedl  a odnesl ji  k 

jámám.  Přetáhl  jí  přes  hlavu  horolezecký  hrudní  úvaz, 
odsunul víko z jednoho otvoru a spustil ji dolů.

„Máš dalšího?“ zajímal se U, když vešel dovnitř.
„Jo.“ O se soustředil na sousední otvor, na muže, kterého 

měl  předešlý  večer  v  práci  pan  X.  Civilista  se  pohnul  a 
vyděšeně zakňučel.

„Tak  si  ten  novej  přírůstek  podáme,  ne?“  navrhl  U 
nedočkavě.

O dupl na kryt jámy, kam spustil ženu. „Tahle je moje. 
Jestli se jí někdo dotkne, stáhnu ho zaživa z kůže.“

„Ženská? Skvělý. Sensej bude v sedmým nebi.“
„Nic mu neřekneš, jasný?“
U se zamračil, ale pak pokrčil rameny. „Spolehni se. Jak 

si přeješ, kámo. Víš, že se to dřív nebo pozdějc stejně doví. 
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Tak až to rupne, chci, abys věděl, že jsem mu to nevyklopil 
já.“

O věděl,  že  se na pana U může spolehnout,  a v náhlé 
inspiraci  mu  prozradil  adresu  přestavěné  hospodářské 
budovy, do které vnikl. Drobná laskavost za jeho loajalitu.

„Ta lidská žena, co tam bydlí, se jmenuje Mary Luceová. 
Pár zabijáků ji vidělo s jedním z bratrů. Přivezl ji sem.“

U přikývl. „Jasná věc, ale co nevidět bude svítat a já se 
potřebuju  vyspat.  Už  dvě  noci  jsem  nezamhouřil  oči  a 
začíná to na mě doléhat.“

„Tak zítra. A teď nás tu nech o samotě.“
U se naklonil a nakoukl do roury. „Nás?“
„Padej, U.“
U nasedl do auta a odjel. O poslouchal, jak zvuk motoru 

postupně slábne.
S uspokojením se zadíval na mříž a široce se usmál.
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Kapitola čtyřicátá třetí

hage  se  vrátil  do  sídla  až  kolem  páté  odpoledne. 
Podzemními chodbami procházel jako myška. Boty si 

zul, protože byly propocené, a pak zapomněl, kde je nechal.
R

Byl jako pod elektrickým proudem, spalovaný vnitřním 
žárem,  který  by  nedokázal  uhasit,  ani  kdyby  vzpíral 
sebetěžší  činky,  uběhl  sebedelší  trať  a  byl  sebevíc 
vyčerpaný. V tuhle chvíli v sobě naopak cítil tolik síly, že 
by  ho neutahalo  ani  pět  tuctů  žen – a  ne  že  by o  takové 
možnosti vůbec uvažoval.

Uvědomoval si, že tahle situace nemá řešení, ale i přesto 
nebo  právě  proto  si  musí  promluvit  s  Mary.  Hrozil  se 
okamžiku,  kdy jí  oznámí,  že  před  sto lety ho  Stvořitelka 
proklela, a neměl ponětí, jak jí vysvětlí, že jeho netvor se s 
ní  chce milovat.  Ale Mary se  musí  dovědět,  proč byl  tak 
zdrženlivý.

Vzchopil se a otevřel dveře ložnice. Mary tam ale nebyla.
Seběhl do přízemí. Fritze zastihl v kuchyni.
„Viděl  jsi  Mary?“  zeptal  se a snažil  se,  aby se mu do 

hlasu nevloudila panika.
„Ano, pane. Odešla.“
Rhageovi ztuhla krev v žilách. „Kam měla namířeno?“
„To neříkala.“
„Vzala si s sebou něco? Kabelku? Tašku?“
„Knížku. Bejgl a bundu.“
Takže je venku. Rhage vběhl do podzemního tunelu a za 

půl minuty byl v Doupěti. Zabouchal na dveře.
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Vishous si dal zatraceně načas, než přišel otevřít. Na sobě 
měl boxerky a na hlavě vrabčí hnízdo. „Co se –“

„Mary šla ven. Sama. Musím ji najít.“
V si promnul oči, prohrábl vlasy a rázem vypadal zcela 

koncentrovaný.  Posadil  se  před  počítač,  zkontroloval 
záznamy všech venkovních  bezpečnostních  kamer  a  našel 
Mary přímo před hlavním vchodem do sídla, usazenou na 
schodech  vyhřívaných  sluncem.  Což  je  prozíravé.  Kdyby 
hrozilo nebezpečí, byla by vmžiku ve vstupní hale.

Rhage se zhluboka nadechl. „Můžeš tu kameru přiblížit?“
„Klikni  myší  na  zoom  v  pravým  horním  rohu 

obrazovky.“
Rhage zvětšil obraz do požadované velikosti. Krmila pár 

vrabců,  kterým házela  malinké  úlomky  bejglu.  Co  chvíli 
zvedla  hlavu  a  rozhlédla  se  kolem.  Sotva  znatelně  se 
usmívala, jenom nepatrně povytaženými koutky úst.

Dotkl se monitoru prsty a přejel jimi po jejím obličeji. 
„Neměl jsi pravdu, bratře.“

„Ne?“
„To ona je můj osud.“
„Řekl jsem snad, že ne?“
Rhage přelétl  zrakem počítačové vybavení a zadíval se 

Vishousovi  do  oka  vroubeného  tetováním.  „Nejsem  její 
první milenec. Řekl jsi, že mým osudem bude panna. Takže 
ses spletl.“

„Já se nikdy nepletu.“
Rhage svraštil  čelo a okamžitě  zavrhl představu,  že by 

pro něj nějaká jiná žena mohla znamenat víc než Mary nebo 
ji měla nahradit.

Osud neosud, nikdy nebude milovat jinou. A Vishous si 
může strčit to svoje proroctví za klobouk.

„Je  bezva  všechno  vědět,“  poznamenal.  „Nebo  si  jen 
myslet, že všechno víš.“

Když se otočil a chtěl vykročit k tunelu, V ho popadl za 
paži.
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Zářící  oči, jindy tak mírné, měl zúžené vztekem. „Když 
říkám,  že  se  nikdy  nemýlím,  nevytahuju  se.  Vidět  do 
budoucnosti je sakra nepříjemný, bratře. Myslíš, že mě těší 
vědět, jak kdo z nás zemře?“

Rhage couvl a Vishous se chladně usmál. „Jo. Přeber si 
to. A laskavě při tom vezmi v úvahu, že jediný, co nevím, je 
kdy,  a tak nemůžu nikoho z vás zachránit.  A pak mi sděl 
jedinej důvod, proč bych se tímhle prokletím měl chlubit.“

„Panebože… bratře, omlouvám se…“
V s funěním vydechl. „Nic se nestalo. Hele, co kdybys 

šel za ní? Myslí na tebe celý odpoledne. Nic ve zlým, ale už 
mě nebaví věčně slyšet její hlas.“

Mary se opřela o masivní mosazná vrata a zvedla hlavu. Po 
včerejším,  na tuhle  roční  dobu netypicky časném nočním 
sněžení  byla  obloha  jasně  modrá  a  bez  mráčku  a  vzduch 
průzračně čistý a svěží. Před západem slunce se chtěla projít 
po zahradě, ale v teplé bundě vyhřívané slunečními paprsky 
zmalátněla a cítila se ospalá. Anebo je jenom unavená. Po 
Rhageově odchodu už neusnula a celý den doufala,  že se 
vrátí.

Nemá ponětí, co se včera večer stalo. Vlastně si ani není 
jistá,  jestli  ji  nešálily  smysly.  Prokristapána,  tetování  se 
nevznáší ve vzduchu a rozhodně se nepohybuje – aspoň ne v 
jejím světě.

Ale Rhage není to jediné,  kvůli  čemu nemohla usnout. 
Nastal čas zjistit, co s ní doktoři chtějí provést. Schůzku s 
doktorkou Dellou Croceovou má už zítra, a tehdy se doví, 
jak nepříjemná bude léčba, kterou má podstoupit.

Bože… Potřebuje si o tom všem promluvit s Rhagem. A 
pokusí se ho na to připravit.

Když se slunce schovalo za koruny stromů, roztřásla ji 
zima. Vstala, protáhla se a vešla vnějšími dveřmi dovnitř. 
Jen  co  se  za  ní  zavřely  a  ukázala  se  kameře,  vpustily  ji 
vnitřní dvojité dveře do haly.
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Rhage seděl na zemi hned vedle vstupu. Pomalu se zvedl. 
„Ahoj. Čekám tady na tebe.“

Rozpačitě se usmála a přehazovala si knížku z ruky do 
ruky. „Chtěla jsem ti říct, kam jdu, ale ty jsi nechal mobil v 
pokoji –“

„Mary, to, co se stalo včera v noci –“
„Počkej.  To  má  čas.“  Zvedla  ruku  a  rozechvěle  se 

nadechla. „Zítra jdu do nemocnice na konzultaci. Než zahájí 
léčbu…“

Čelo  mu  zvlnily  tak  hluboké  vrásky,  že  se  mu  obočí 
spojilo nad kořenem nosu. „Do které nemocnice?“.

„Svatého Františka.“
„V kolik?“
„Odpoledne.“
„Chci, aby tam šel někdo s tebou.“
„Doggen?“
Zavrtěl  hlavou.  „Butch.  Polda  umí  skvěle  zacházet  s 

pistolí a já si nepřeju, abys byla bez ochrany. Nemůžeme si 
jít povídat nahoru?“

Přikývla. Vzal ji za ruku a odvedl do prvního patra. Když 
vešli do ložnice, ona se posadila na postel a on začal rázovat 
po místnosti.

Když začala hovořit o schůzce s doktorkou, jako by spíše 
než jeho připravovala sama sebe. Potom se rozhostilo ticho.

„Rhagi,  vysvětli  mi,  co  se  stalo  včera  večer.“  Když 
zaváhal,  pokračovala:  „Ať  je  to  cokoli,  nějak  se  s  tím 
vypořádáme. Mně můžeš říct všechno.“

Zastavil se a otočil se k ní. „Jsem nebezpečnej.“
Zakabonila se. „To teda nejsi.“
„Víš, co mám na zádech?“
Zamrazilo ji. Vybavila si, jak se tetování pohybovalo –
Přestaň,  okřikla  se  v  duchu.  Tím  to  nebylo.  Těžce 

oddychoval, a proto to vypadalo, jako by se ten drak hýbal a 
otáčel.
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„Mary,  ten  netvor  je  mou  součástí.  Mám  ho  uvnitř.“ 
Promasíroval  si  prsa,  pak  paže.  Přejel  si  rukama  po 
stehnech. „Snažím se to ovládat ze všech sil. Ale nechci… ti 
ublížit. Nevím, co mám dělat. I teď, když jsem s tebou… do 
háje… nedá se to vydržet.“

Zvedl ruce. Třásly se mu. Nepokojně se ošíval.
„Rvu se s bezduchými částečně proto, že si při tom vybiju 

energii. S ženami to bylo stejné. Spal jsem s nimi, protože to 
pomáhalo  držet  tu  obludu  na  uzdě.  Jenomže  teď,  když 
nemůžu mít sex, jsem nevyzpytatelný. Proto jsem to včera v 
noci málem nezvládl. Dvakrát.“

„Tak moment. O čem to mluvíš? Máš přece mě, miluj se 
se mnou.“

„To nesmím nikdy připustit,“ procedil skrz zaťaté zuby. 
„Už se s tebou nemůžu milovat.“

Chvíli na něj nechápavě civěla. „Chceš říct, že se mnou 
už nebudeš? Už nikdy?“

Zavrtěl hlavou. „Nikdy.“
„To  je  pitomost.  Vždyť  mě  chceš!“  Zrak  jí  padl  na 

vybouleninu v jeho klíně. „Vidím, jak jsi vzrušenej. Cítím, 
jak moc po mně toužíš.“

Najednou přestal mrkat a oči mu zbělely.
„Proč se ti mění oči?“ zašeptala.
„Protože… se to probouzí.“
Když zmlkla, začal podivně dýchat. Dva kratší nádechy, 

jeden  dlouhý  výdech.  Dvojí  křečovité  nadechnutí,  jedno 
pomalé vypuštění vzduchu.

Pokoušela si srovnat v hlavě, co jí právě řekl. Nemělo to 
hlavu ani  patu.  Možná mi chce  naznačit,  že  má sklony k  
násilí, napadlo ji.

„Mary,  nemůžu…  se  s  tebou  milovat…  protože  když 
jsem  s  tebou,  netvor  se  chce  osvobodit.“  Dva  rychlé 
nádechy. „Chce…“

„Co vlastně chce?“
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„Chce tebe.“ Začal před ní ustupovat. „Mary, chce… být 
v tobě. Chápeš, co říkám? Moje druhé já se tě chce zmocnit. 
A teď odtud musím vypadnout.“

„Počkej!“ Zastavil se u dveří. Jejich oči se setkaly. „Tak 
ho nech.“

Rhageovi klesla čelist. „Zbláznila ses?“
Ne,  nezbláznila.  Už  se  spolu  milovali  s  tak  zoufalou 

umanutostí,  až  to  hraničilo  s  násilím.  Jeho  drsné  výpady 
proti svému tělu už zažila. Jestli je to jeho „alter ego“ tak 
bezohledné, je přesvědčená, že to zvládne.

„Nemusíš se ovládat. Nic mi nehrozí.“
Dvojí krátké zalapání po dechu. Dlouhý vzdech. „Mary, 

ty vůbec nevíš… co říkáš.“
Snažila se to zlehčit. „A co mi jako uděláš? Sníš mě?“
Když na ni jen upřel ty zvláštní bílé oči, přeběhl jí mráz 

po zádech. Možná na tom něco je…
Ale nehodlá se vzdát.
„Tak tě přivážeme,“ rozhodla.
Zavrtěl hlavou, zakopl o vlastní nohu a hmátl po dveřním 

knoflíku. „Nechci riskovat.“
„Počkej! Víš jistě, co se stane?“
„Ne.“ Poškrábal se na zátylku a na ramenou, jako by ho 

něco svědilo.
„Je možnost, že při tom prostě jen uvolníš napětí?“
„Těžko říct. Možný to je.“
„Tak to zkusíme. Uteču, když… zkrátka když se začne 

dít něco divnýho. Rhagi,  musíme to zkusit. Co nám zbývá? 
Mám se odstěhovat? A už se neuvidíme? Už se spolu nikdy 
nebudeme milovat? Už teď jsi na tom tak mizerně, až hrozí, 
že vyletíš z kůže.“

Tvář mu zrůznil strach. Svázal mu jazyk, vkradl se mu do 
očí.  Vystřídalo  ho  zahanbení,  a  to  tak  strašlivé  a 
všestravující,  že  vyskočila  z  postele  a  vrhla  se  k  němu. 
Uchopila jeho třesoucí se ruce.
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„Nemůžu se na tebe dívat, Rhagi.“ Když chtěl něco říct, 
přerušila  ho.  „Ty  víš,  s  čím  máme  co  do  činění.  Já  ne. 
Udělej všechno pro to, abys měl pocit, že budeš dostatečně 
pojištěný a… uvidíme, co se bude dít.“

Díval se na ni. Chtěla ho ještě trochu popostrčit, ale měla 
dojem, že by to mohla spíš pokazit.

Konečně řekl: „Promluvím s Vishousem.“

„Řetězy,“ opakoval Rhage. Stál uprostřed místnosti a upřeně 
se díval na Vishouse.

V si ho změřil přes okraj počítačového monitoru. „Jaký 
máš na mysli?“

„Ty na odtahování aut.“
Butch vyšel z kuchyně, v jedné ruce plechovku piva, ve 

druhé sendvič. „Co se děje, Hromotluku?“
„Chci, abyste mě vy dva připoutali k posteli.“
„Ty máš ale divný choutky.“
„Myslíš, že je tady něco, co by se nám mohlo hodit, V?“
Vishous si posunul baseballovou čapku. „Řekl bych, že 

nějaký řetězy jsou v garáži. Až na to, že nechápu, co máš za 
lubem.“

„Chci… chci být s Mary. Ale nechci se –“ Odmlčel se. 
Vydechl: „Mám strach z proměny. Jsem šíleně nadrženej.“

Vishous přimhouřil světlé oči. „A ostatních ženských ses 
vzdal, co?“

Rhage přikývl. „Chci jenom Mary. Pochybuju o tom, že 
by mě nějaká jiná vůbec mohla vzrušit.“

„To je zlý, chlape,“ zahučel Vishous.
„Co je na monogamii zlýho?“ zeptal se Butch. Posadil se 

a otevřel plechovku s pivem. „Chci říct, že ta tvoje ženská je 
báječná. Mary je v pohodě.“

V potřásl hlavou. „Vzpomínáš si, cos viděl tenkrát na tý 
mýtině, poldo? Jak by se ti zamlouvalo, kdyby se to ocitlo 
nablízku ženský, kterou miluješ?“
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Butch  postavil  plechovku  na  stůl,  aniž  se  z  ní  napil. 
Přejel  pohledem  po  Rhageově  postavě  a  ucedil:  „V  tom 
případě budeme potřebovat  řetězy silný nejmíň jako moje 
stehno.“
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Kapitola čtyřicátá čtvrtá

 začínal  být  nervózní.  Ta  žena  se  pořád  úplně 
neprohrála a už je to déle než osmnáct hodin. Ty šipky 

byly sice kalibrované na upíří samce, ale i přesto už měla 
dávno přijít k sobě.

O
Měl  strach,  že  ji  udeřil  moc  tvrdě  a  způsobil  jí  otřes 

mozku.
Je to stejné, jako to bývalo kdysi. On a Jennifer se porvali 

a  potom  byl  úzkostí  celý  bez  sebe,  jestli  ji  nějak  vážně 
nezranil. Když jí omýval krev, vždycky jí úzkostlivě ošetřil 
rány  a  pátral  po  zlomeninách  a  hlubokých  poraněních. 
Jakmile se ujistil, že je v pořádku, pomiloval se s ní, i když 
byla ještě v bezvědomí. Vyvrcholení posílené vědomím, že 
to  ani  tentokrát  nepřehnal,  mu  vždycky  způsobilo  tu 
nejvyšší možnou slast.

Kéž by se mohl milovat s tou unesenou ženou.
Přistoupil k otvoru, do kterého ji spustil,  odsunul mříž, 

rozsvítil  baterku  a  podíval  se  dovnitř.  Ležela  na  dně, 
zhroucená u stěny.

Nejradši by ji vytáhl ven. Líbal ji a cítil její kůži na své. 
Chtěl  do  ní  vniknout.  Jenomže  všichni  bezduší  jsou 
pohlavně  impotentní.  Ten  mizera  Omega  je  zatraceně 
žárlivý vládce.

Vrátil kryt na místo a bezcílně bloumal po okolí. Myslel 
na noc a den strávený s Omegou a na tíseň, která ho od té 
doby provází. Ale teď, když se zmocnil té ženy, se mu jako 
zázrakem pročistila hlava a nové úkoly mu dodaly energii.

400 395



Ví, že v té díře není Jennifer, ale upírka se hodně podobá 
ženě,  kterou ztratil,  a nesmí  být zbytečně vybíravý.  Přijal 
nabytý dar a bude ho střežit jako oko v hlavě.

Tentokrát ho o jeho ženu nikdo nepřipraví. Nikdo.

Když se po západu slunce vytáhly žaluzie, Zsadist vstal z 
lůžka v rohu a nahý začal přecházet po místnosti.

Ta noční příhoda s Bellou mu vzala veškerý klid. Toužil 
ji vyhledat a omluvit se jí, ale neuměl si představit, jak by to 
mělo probíhat.

Promiň, že jsem se na tebe vrhl jako zvíře. A není mi z  
tebe zle. Na mou duši.

Dokonale to podělal.
Zavřel oči a vzpomněl si, jak stál u zdi vedle sprchového 

koutu a ona natáhla ruku k jeho obnažené hrudi. Má dlouhé 
a ladné prsty s pěstěnými, ale nenalakovanými nehty. Tušil, 
že jejich dotek by byl lehký. Lehký a hřejivý.

Měl se ovládnout.  Kdyby to dokázal,  aspoň jednou by 
jako  svobodný  muž  poznal,  jaké  je  cítit  na  kůži  hebkou 
ženskou ruku. Jako otrok si doteků užil až dost, ale pokaždé 
proti své vůli. Kdežto osvobozený…

A nebyla by to ledajaká ruka. Bellina ruka.
Položila by mu dlaň na hruď, mezi prsní svaly, a třeba by 

ho i pohladila. Možná by se mu to líbilo, kdyby to udělala 
citlivě. Čím usilovněji na to myslí, tím víc si je jistý, že by 
se mu to nejspíš líbilo –

Co ho to, proboha, popadlo? O schopnost snášet jakýkoli 
druh  fyzické  blízkosti  přišel  násilím  před  mnoha  lety.  A 
vůbec, nemá nárok zabývat se sněním o ženě, jakou je Bella. 
Nezaslouží si ani ty zlostné lidské prostitutky, od kterých je 
nucen se krmit.

Otevřel  oči  a  pustil  ty  nesmysly  z  hlavy.  Pokud  chce 
Belle prokázat laskavost a zároveň odčinit to, co jí udělal, 
postará  se  o  to,  aby  ho  už  nikdy  neviděla,  a  to  ani 
nedopatřením.
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On ji však uvidí. Každou noc navštíví její dům a ujistí se, 
že jí nic nehrozí. Pro řadové upíry je to nebezpečné období a 
ona potřebuje, aby ji někdo střežil.  Nedoví se, že ji hlídá. 
Zůstane skrytý ve tmě.

Při pomyšlení, že ji bude chránit, z něj spadlo napětí.
Nevěří si natolik, aby mohl být s ní. Ale je stoprocentně 

přesvědčený,  že  jí  dokáže  zajistit  bezpečí  nehledě  na  to, 
kolik bezduchých při tom bude muset sníst zaživa.
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Kapitola čtyřicátá pátá

ary chodila sem a tam po ochozu v prvním patře, aniž 
se však příliš vzdálila ode dveří ložnice. Nemohla se 

dívat  na to,  jak se Vishous a  Butch  činí  s  tou hromadou 
řetězů. Nadto se nemohla rozhodnout, jestli fakt, že ti dva 
připravují Rhage na sex s ní, je ohromně vzrušující anebo 
vysloveně děsivý.

M

Dveře se otevřely.
Butch  zatěkal  pohledem  po  chodbě,  ale  do  očí  se  jí 

nepodíval. „Hotovo.“
Za  ním  vyšel  Vishous  a  zapálil  si  ručně  ubalenou 

cigaretu. „Zůstaneme tady na chodbě pro případ, že… bys 
nás potřebovala.“

Nejdřív  ji  napadlo,  že  je  pošle  pryč.  Není  to  malinko 
úchylné, když budou stát za dveřmi, zatímco se s Rhagem 
bude milovat? Soukromí je koneckonců nejen duševní stav, 
ale jeho součástí je i odloučené, intimní místo.

Ale pak pomyslela na množství oceli, kterou nanosili do 
ložnice. Tolik řetězů nečekala. Nanejvýš silnější provazy. A 
pouta.  Ale  rozhodně ne  výbavu,  jakou by se  dala  zvedat 
parní lokomotiva.

„Myslíte, že je opravdu nutné, abyste tady čekali?“
Oba vážně přikývli.
„Neděláme to pro zábavu,“ zamumlal Butch.
Mary vešla  dovnitř  a  zavřela  dveře.  Na obou stranách 

postele hořely svíčky a Rhage ležel nahý na matraci, paže 
mírně zvednuté a natažené za hlavu, nohy od sebe. Zápěstí a 
kotníky měl omotané řetězy, které byly upevněné k silným 
dubovým sloupům.
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Zvedl  hlavu.  Jasné modrozelené  oči  zářily  v šeru jako 
tyrkysy. „Víš jistě, že to chceš zkusit?“

Ani ne. „Nepřipadá mi to nejpohodlnější.“
„Není to tak zlý.“ Položil hlavu na polštář. „Ale stejně 

jsem rád, že jsou to jenom sloupky postele a ne koně, co se 
chystají vyrazit každý jiným směrem.“

Prohlížela  si  jeho  mohutné  tělo  s  roztaženými 
končetinami.  Jako  by  to  byla  nějaká  sexuální  oběť, 
pomyslela si.

Prokristapána… To přece není možný. Vážně by měla –
Tak dost,  poručila  si  rázně.  Nenechávej  ho  tam ani  o  

minutu déle, než je nutné. A jen co bude po všem a on se  
ujistí, že se nemůže nic stát, už to nebudeme muset dělat.

Zula si boty, přetáhla přes hlavu mikinu a rolák a stáhla 
si džínsy.

Rhage zase nadzvedl hlavu. Když si svlékla podprsenku a 
kalhotky,  jeho penis se pohnul a prodloužil  se. Sledovala, 
jak  tvrdne,  sílí  a  mohutní.  Vzrušením mu zrudl  obličej  a 
nádherné tělo bez jediného chloupku se orosilo potem.

„Mary…“ Zřítelnice mu zbělely.  Začal  jakoby tlumeně 
vrčet a kroužit boky. Erekce se mu prodloužila až na břicho 
a dosahovala k pupíku. Náhle mocně zvedl paže a trhl za 
pouta. Řetězy zarachotily a pohnuly se.

„Jsi v pořádku?“ zjišťovala.
„Panebože…  Mary.  Toužím  po  tobě.  Toužíme…  po 

tobě.“
Mary  posílila  svou  odvahu  a  přistoupila  k  posteli. 

Sklonila  se,  políbila  ho  na  rty  a  vylezla  na  matraci. 
Vyhoupla se na něj.

Když mu obkročmo usedla na boky, zazmítal se pod ní.
Uchopila  jeho  penis  do  ruky  a  pokusila  se  na  něj 

nasednout. Napoprvé se jí to nepovedlo. Byl příliš velký a 
ona  nebyla  připravená  a  bylo  to  nepříjemné.  Při  druhém 
pokusu zkřivila obličej bolestí.
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„Nejsi  dostatečně  vzrušená,“  řekl  Rhage a  prohnul  se, 
když se znovu snažila zavést jeho erekci do pochvy. Vydal 
jakýsi zvláštní, bzučivý zvuk.

„Půjde to, neboj. Jen musím –“
„Pojď ke mně.“ Náhle se mu změnil  a prohloubil  hlas. 

„Polib mě, Mary.“
Klesla mu na hruď a přitiskla rty na jeho ústa. Nutila se 

do vzrušení, ale marně.
Odtáhl se, jako by cítil, že to s ní ani nehne.
„Posuň se. Posaď se na mě.“ Řetězy zalomozily. Kovový 

zvuk  vzdáleně  připomínal  zvonění.  „Budu  ti  dráždit 
bradavky. Ale musíš blíž.“

Přemístila  se  výš  a  přiblížila  ňadro  k  jeho  rtům.  V 
okamžiku,  kdy  ji  začal  jemně  sát,  dostavila  se  kýžená 
reakce. Zavřela oči a s úlevou uvítala narůstající slast.

Rhage změnu zřejmě poznal, protože vrnivý zvuk zesílil 
a nabil vzduch elektrizujícími vibracemi. Zatímco jí laskal 
rty, jeho tělo se pod ní mocně vlnilo a vzdouvalo, hruď se 
mu dmula, napínal krk a zakláněl hlavu. Na pokožce se mu 
znovu zaperlil pot a ložnici prosytila silně aromatická vůně 
jeho touhy.

„Mary, chci tě ochutnat.“ Teď měl hlas tak hluboký, že 
mu zkresloval slova. „Chci vědět, jak jsi líbezná. Dovol mi 
to.“

Zadívala  se  mu  do  obličeje.  Hleděly  na  ni  dvě  bílé, 
žhnoucí bulvy. Měly mírně hypnotický účinek a erotickou 
vemlouvavost,  jíž  nedokázala  odolat,  ačkoli  věděla,  že  to 
není jenom Rhage, kdo se na ni dívá.

Vylezla po jeho těle a usadila se mu na prsou. Taková 
míra intimity jí připadala poněkud šokující, zvlášť když je 
připoutaný.

„Blíž,  Mary.“  I  její  jméno teď znělo z  jeho úst  docela 
jinak než předtím. „Až k ústům.“

Neobratně se snažila přizpůsobit poloze, v níž se nalézal. 
Nakonec  mu  položila  jedno  koleno  na  hruď  a  druhé  na 
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opačné rameno. Natahoval krk a kroutil hlavou, až se dostal 
k jejímu klínu a zmocnil se ho rty.

Jeho  sten  jí  rozechvěl  nitro.  Opřela  se  rukou  o  stěnu. 
Rozkoš ji zbavila  veškerých zábran a podvolila se čirému 
sexu,  který  jí  obestíral  všechny  smysly.  Sotva  její  tělo 
odpovědělo  na  jeho laskání  sladkým výronem pohlavních 
šťáv,  Rhageovi  se  vydral  z  hrdla  ostrý  zvuk následovaný 
hlasitým stenem, to když zalomcoval řetězy,  které mu ale 
nedovolily víc. Masivní sloupky zaskřípěly a zaprotestovaly. 
Jeho mohutné paže byly k prasknutí napnuté, jak se snažily 
osvobodit,  svaly  ztvrdlé  jako  kámen,  prsty  roztažené  a 
zahnuté jako pařáty.

„To je ono,“ vydechl proti jejímu klínu. „Cítím… že už 
budeš.“

Hlas se mu vytratil a přešel v hrdelní zavrčení.
Vlny  vrcholné  slasti  jí  zachvátily  celé  tělo.  Přepadla 

dozadu a skulila se na postel a při tom jí jedna noha sklouzla 
přes jeho obličej a kotníkem se mu zahákla za krk. Jakmile 
se trochu vzpamatovala, zadívala se na něj. Bílé nehybné oči 
byly naplněné úžasem a vážností. Byl jí naprosto uchvácený 
a dýchal v tom podivném rytmu dvou nádechů a jediného 
dlouhého výdechu.

„Vezmi si  mě,  Mary.“  Znělo to jako rachocení  hromu. 
Tak tohle už určitě není Rhage, blesklo jí myslí.

Ale neměla strach, ani pocit, že by ho zrazovala.
Ať se v něm probudilo  cokoli,  nebylo  to  zlovolné  ani 

naprosto neznámé. Tu věc v něm cítila celou dobu a věděla, 
že je to něco, čeho se nemusí bát. A když se mu teď dívala 
do očí, bylo to stejné jako v biliárové herně. Dvě izolované 
bytosti, ale v jednom těle.

Vztyčila se nad ním a pojala ho do sebe. Vyrazil proti ní 
boky a vydal pronikavý výkřik. Jeho pohyby se zrychlovaly, 
nabývaly  na  intenzitě  a  prudkosti.  Aby  z  něho  nespadla, 
klesla na všechny čtyři a zapřela se do matrace.
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Jak do ní urputně pronikal, pleskavě narážel svými boky 
do jejích a třásl  se po celém těle.  Dychtivá naléhavost  se 
stupňovala a  sílila,  až  se změnila  v  prudkou nespoutanou 
smršť.  Najednou se vzepjal  do oblouku. Pouta zaskřípěla, 
dřevo  postele  sténavě  zaúpělo.  Otevřel  víčka  a  místnost 
ozářilo bílé světlo, takřka stejně ostré jako polední slunce. 
Hluboko v lůně ucítila pravidelné pulzování jeho orgasmu a 
ten vjem jí navodil další vyvrcholení.

Když bylo po všem, svezla se na jeho hruď. Leželi bez 
hnutí a byl slyšet jen jejich dech. Její normální, jeho v tom 
podivném, jakoby dvoučtvrťovém taktu.

Zvedla hlavu a podívala se na něj. Spočívaly na ní bílé 
oči, naplněné hlubokou láskou.

„Moje Mary,“ pronesl ten druhý hlas.
Nato  jí  tělem  projel  slabý  elektrický  proud  a  nabil 

vzduch.  Rozsvítila  se  všechna  světla  v  ložnici  a  zalila  je 
ostrou září. Vyjekla a rozhlédla se, ale záchvěv opadl stejně 
rychle, jako přišel, a energie z ní vyprchala. Sklopila pohled.

Rhage  měl  oči  zase  jako  dřív,  modrozelené,  barvy 
Karibského moře.

„Mary?“ oslovil ji omámeným, nezvučným hlasem.
Než  ze  sebe  cokoli  vypravila,  musela  se  několikrát 

nadechnout. „Jsi to zase ty.“
„A ty jsi v pořádku.“ Zvedl paže, ohnul prsty. „A já jsem 

se neproměnil.“
„Jak to myslíš?“
„Prostě…  Celou  tu  dobu  jsem  tě  viděl.  Sice  trochu 

nejasně, ale věděl jsem, že ti to neubližuje. Je to poprvé, co 
si vůbec něco pamatuju.“

Nevěděla,  jak tomu má rozumět,  ale  všimla  si,  že  mu 
řetězy rozedřely kůži. „Už tě můžu pustit?“

„Ano. Buď tak hodná.“
Chvíli  jí  trvalo,  než  ho  osvobodila.  Když  byl  volný, 

promnul si zápěstí a kotníky a při tom ji pozoroval, jako by 
se potřeboval ujistit, že je opravdu v pořádku.
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Očima  zapátrala  po  županu.  „Řeknu  Butchovi  a 
Vishousovi, že můžou klidně odejít.“

„Nech  to  na  mně.“  Šel  ke  dveřím a  vystrčil  hlavu  na 
chodbu.

Mary zatím upřela pohled na jeho záda. Přísahala by, že 
vytetovaný drak se usmívá.

Jsem cvok, pomyslela si. Totální cvok.
Vyskočila a zavinula se do přikrývky.
Rhage zavřel dveře a opřel se o ně zády. I přes uvolnění 

se zdál našponovaný. „Ty ze mě nemáš strach… ani po tom 
všem, co se teď sběhlo?“

„Ne.“
„Ty se toho nebojíš?“
Otevřela náruč. „Pojď sem. Chci tě obejmout. Tváříš se, 

jako by ses měl každou chvíli sesypat.“
Pomalu se vrátil k posteli, jako by nechtěl, aby snad měla 

pocit,  že  ji  ohrožuje.  Netrpělivě  zagestikulovala,  aby  si 
pospíšil.

Lehl si vedle ní, ale nedotkl se jí.
Zato ona se k němu přitiskla a přejížděla mu rukama po 

těle. Když jí ruka zabloudila k jeho boku a dotkla se dračího 
ocasu, Rhage sebou trhl a strnul.

Asi nechce, abych na to tetování sahala, napadlo ji.
„Otoč se na břicho,“ poručila.
Zavrtěl hlavou. Opřela se mu do ramene. Ale jako by se 

snažila pohnout skálou.
„Hrome, otoč se, Rhagi.“
Neochotně  poslechl  a  se  sakrováním  se  převalil  na 

břicho.
Přejela mu rukou po zádech, přímo po kresbě draka.
Rhageovy svaly se náhodně stahovaly.  Ne náhodně.  V 

těch částech těla, odpovídajících jejím dotekům na tetování.
Ještě chvíli ho hladila a měla dojem, že barevné linie se 

zvedají proti její dlani jako kočičí hřbet.
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„Budeš  mě  ještě  někdy  chtít?“  zeptal  se  Rhage 
bezbarvým hlasem. Otočil  hlavu, aby jí  viděl  do obličeje. 
Ale oči nepozvedl.

Položila prsty na netvorovu tlamu a špičkou ukazováčku 
obkreslila linii pysků. Rhage pootevřel ústa, jako by to cítil.

„Proč bych tě neměla chtít?“ podivila se.
„Nebylo to trochu divné?“
Zasmála  se.  „Divné?  Bydlím  v  domě  plném  upírů. 

Zamilovala jsem se do –“
Zmlkla. Bože můj. Co jsem to řekla?
Rhage se nadzvedl a natočil se tak, aby na ni viděl. „Cos 

to řekla?“
Nechtěla, aby to tak dopadlo. Aby se zamilovala a řekla 

mu to.
Ale nelituje toho. Ani že se to stalo, ani že jí to takhle 

uklouzlo.
„Já  nevím,“  zašeptala  a  upřela  zrak  na  jeho  ramena  a 

paže vyzařující  nespoutanou sílu. „Ale myslím,  že něco v 
tom smyslu, že tě miluju. Tak nějak. Jo. Miluju tě.“

To teda byla ubohost. Taky se k tomu mohla postavit s 
větší odvahou.

Popadla jeho obličej, políbila ho na ústa a upřeně se mu 
zadívala do očí.

„Miluju tě, Rhagi. A moc.“
Pevně ji objal a zabořil hlavu do jejího krku. „Už jsem 

měl strach, že se toho nedočkám.“
„To jsem tak tvrdohlavá?“
„Ne. Já si to nezasloužím.“
Mary se odtáhla a zaškaredila  se na něj. „To už nikdy 

nechci slyšet. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo.“
„A co ta obluda?“
Obluda? Cítila, že má v sobě ještě něco. Ale že by to byla 

obluda?  Rhage  vypadal  tak  nešťastně,  že  jí  to  nedalo  a 
rozesmála se.
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„Má svoje kouzlo. Ale co kdybychom pro příště oželeli 
ty řetězy? Vím na beton, že mi neublížíš.“

„Myslím, že je můžeme malinko povolit.“
Zatlačila mu hlavu zpátky do ohbí svého krku a přistihla 

se, jak se dívá na Madonu s dítětem na protější stěně.
„Jsi hotovej zázrak,“ zašeptala s pohledem upřeným na 

obraz.
„Cože?“ zeptal se přidušeně, s ústy zabořenými do jejího 

hrdla.
„Ale nic.“ Políbila ho do vlasů a znovu se zadívala na 

Panenku Marii.
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Kapitola čtyřicátá šestá

Bella se dlouze nadechla. Ucítila pach špíny.
Hlavu  má  jako  střep.  A  bolestivě  zdřevěnělá  kolena, 
naražená na něco tvrdého. A studeného.

Otevřela oči. Nic. Jen neproniknutelná tma.
Zkusila  zvednout  ruku,  ale  loktem vrazila  do  hrbolaté 

stěny.  Stěnu  má  i  za  zády  a  před  sebou…  Všude. 
Zpanikařila  a  začala  kolem sebe tlouct.  Otevřela  ústa,  ale 
nemohla  se  nadechnout.  Není  tady žádný  vzduch.  Nos  jí 
ucpává pach vlhké země… a –

Rozječela se.
Někde  nahoře  se  něco  pohnulo.  Vzhlédla.  Oslepilo  ji 

světlo.
„Mám tě vytáhnout?“ zeptal se tichý mužský hlas.
Vtom si  vzpomněla:  úprk přes  louku ke  svému domu, 

rvačka s bezduchým. Pak omdlela.
S trhnutím byla vytažená za hrudní úvazek a uvědomila 

si,  že  byla  zavřená  v  jakési  rouře  zapuštěné  do  země.  V 
hrůze  se  rozhlédla,  ale  netušila,  kde  je.  Místnost  nebyla 
velká a zdi se zdály nedokončené. Žádná okna, jen světlíky 
ve  stropě,  oba  zakryté  černou  látkou.  Tři  holé  žárovky 
zavěšené  na  drátu.  Vzduch  prosycený  příjemnou  vůní 
čerstvých borových fošen smíšenou s přeslazeným pachem 
kojeneckého zásypu.

Když  uviděla  nerezový  stůl  a  sadu  nožů  a  kladiv, 
roztřásla se tak silně, až se rozkašlala.

„Toho si nevšímej,“ řekl  bezduchý.  „Nejsou určený pro 
tebe – pokud budeš sekat dobrotu.“
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Zabořil jí ruce do vlasů a rozprostřel jí je po ramenou. 
„Teď se osprchuješ a pak tohle vypereš. Na moje přání.“

Natáhl se a sebral hromádku oblečení. Když jí ho vtiskl 
do náruče, zjistila, že šatstvo je její.

„Když budeš hodná, smíš si to oblíknout. Ale nejdřív se 
umyješ.“  Postrčil  ji  k  otevřeným  dveřím.  V  tu  chvíli 
zazvonil mobilní telefon. „Běž dovnitř. Pohyb.“

Byla  příliš  dezorientovaná  a  zděšená,  než  aby  se 
vzpouzela.  Vklopýtala  do  nezařízené  koupelny  bez 
záchodové  mísy.  Mechanicky  za  sebou  zavřela  dveře  a 
třesoucíma  se  rukama  pustila  vodu.  Když  se  otočila, 
shledala, že bezduchý dveře zase otevřel a pozoruje ji.

Rukou zakryl dolní část telefonu. „Svlíkni se. Rychle.“
Vrhla pohled na nože. Při svlékání se jí zvedl žaludek. 

Když  byla  nahá,  zakryla  se  rukama,  jak nejlépe  to  šlo,  a 
zachvěla se zimou.

Bezduchý ukončil hovor a odložil mobil. „Nezakrývej se 
přede mnou. Dej paže podél těla.“

Ustoupila a otupěle zavrtěla hlavou.
„Dělej.“
„Prosím, ne –“
Dvěma kroky překonal vzdálenost, která ho od ní dělila. 

Udeřil ji přes obličej tak prudce, že narazila na zeď. Popadl 
ji za paže.

„Podívej se na mě. Podívej se na mě.“ Poslechla. Oči se 
mu leskly vzrušením. „Jsem tak rád, že jsi zase se mnou.“

Takového  osobního  strážce  by  mi  záviděl  i  prezident, 
pomyslela  si  Mary,  když  vycházeli  z  onkologického 
oddělení  nemocnice  sv.  Františka.  V  černém  vlněném 
kabátě,  klobouku ve stylu  40.  let  20.  století  a  senzačních 
zrcadlových brýlích vypadal Butch jako elegantní nájemný 
vrah.

412 395



A nebylo  to  pouhé zdání.  Mary věděla,  že je po zuby 
ozbrojený,  protože  Rhage  mu  kontroloval  zbraně  těsně 
předtím, než vyšli z domu.

„Potřebuješ  si  něco  zařídit,  než  vyrazíme  na  zpáteční 
cestu?“ zjišťoval Butch, když se ocitli na ulici.

„Ne. Pojedeme domů.“
Má za  sebou úmorné  a  neplodné  odpoledne.  Doktorka 

Croceová  se  pořád  dohadovala  se  svými  kolegy,  poslala 
Mary na magnetickou rezonanci a nařídila další prohlídku. 
Nutný  byl  taky  odběr  krve,  protože  lékaři  chtějí  ještě 
zkontrolovat  určité  jaterní  funkce.  Měla  zlost,  že  se  musí 
vrátit do nemocnice zítra a stráví další noc, aniž bude vědět, 
co ji čeká.

Zamířili na otevřené parkoviště a nasedli do mercedesu, 
Mary  v  onom  nepříjemném  stavu  mezi  vyčerpáním  a 
rozčilením.  Udělala by nejlíp, kdyby si šla lehnout,  ale je 
natolik rozrušená, že spánek stejně nepřipadá v úvahu.

„Butchi,  napadlo  mě,  že  bychom  se  na  zpáteční  cestě 
mohli  zastavit  u  mě doma.  Potřebuju si  vzít  nějaké léky, 
které jsem tam nechala.“ Ty slabé prášky na spaní se jí teď 
budou hodit.

„Radši bych tam nejezdil, pokud je to možný. Nemůžeš 
si ty léky koupit v lékárně?“

„Jsou jenom na předpis.“
Zachmuřil  se.  „Tak dobře.  Ale musíš  sebou hodit  a  já 

půjdu s tebou.“
Patnáct minut nato zaparkovali  na příjezdové cestě. Ve 

zlatavé  záři  zapadajícího  slunce  vypadal  dům  smutný  a 
pustý.  U  hlavních  dveří  se  kupily  naváté  spadané  listy, 
chryzantémy  byly  polosuché  a  na  dvorku ležela  ulomená 
větev.

Doufala,  že  novému  majiteli  se  tady  bude  líbit 
přinejmenším stejně jako jí.

Když vešla do domu a vstoupila  do obývacího pokoje, 
ucítila  průvan.  Vzápětí  zjistila,  že  okno  nad  kuchyňským 
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dřezem  je  pootevřené.  Usoudila,  že  ho  nejspíš  zapomněl 
zavřít  Vishous,  když  tady  pracoval  na  bezpečnostním 
systému předtím, než se odstěhovala. Zajistila ho a vyšla do 
ložnice, kde má uložené léky.

Před odchodem se zastavila u zadních posuvných dveří a 
zadívala  se  na  zahradu.  Bazén  s  kalnou  vodou  se  téměř 
ztrácel pod vrstvou listí, tráva na louce je uschlá a zmrzlá –

U Bellina domu zpozorovala jakési záblesky.
Zamrazilo ji v zádech zlou předtuchou. „Butchi, nevadilo 

by ti, kdybychom se tam šli podívat?“
„Ani náhodou. Musím tě dopravit domů.“
Zasunula dveře.
„Není to tam bezpečný.“
„Ale to je Bellin dům. V tuhle denní dobu tam má být 

absolutní klid.“
„Můžeš jí zatelefonovat z auta.“
„Zavolám jí ihned.“ Chvíli poté zavěsila a vykročila ke 

dveřím. „Nebere to. Jdu tam.“
„Nikam  nejdeš – Mary,  stůj!  Prokristapána,  nenuť  mě, 

abych si tě hodil přes rameno a odnesl tě odtud.“
„Jen  to  zkus  a  povím  Rhageovi,  že  ses  mě  pokoušel 

políbit.“
Butch  vykulil  oči.  „To  se  mi  snad  jen  zdá.  Jsi  stejně 

dobrej manipulátor jako on.“
„Ne tak dobrej, ale učím se rychle. Tak jdeš, nebo tam 

mám jít sama?“
Procítěně zaklel a připravil si pistoli. „Ani trochu se mi to 

nelíbí.“
„Trefná poznámka. Jenom se ujistíme, že je v pořádku. 

Nezdržíme se déle než pár minut.“
Vykročili po louce. Butch se neustále rozhlížel. Když se 

přiblížili  k  hospodářskému stavení,  Mary  zpozorovala,  že 
dvojité dveře na verandu jsou otevřené, cloumá jimi vítr a 
ve skle se odrážejí poslední sluneční paprsky.
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„Zůstaň  u  mě.  Jasný?“  poručil  Butch,  když  vešli  na 
udržovaný trávník.

Do dveří se znovu opřel poryv větru.
„Do prdele,“ zahučel.
Mosazný zámek byl vypáčený a z několika tabulek zbyly 

jen střepy.
Opatrně vešli do domu.
„Panebože,“ vydechla Mary.
V  kuchyni  na  zemi  ležely  povalené  židle,  mezi  nimi 

střepy  z  talířů  a  rozbitá  stolní  lampa.  Na  podlaze  bylo 
několik  vypálených  skvrn  a  jakési  černé  šmouhy jako od 
inkoustu.

Když  se  sklonila,  aby  si  nezvyklé  skvrny  prohlédla, 
Butch  ji  varoval:  „Nepřibližuj  se  k  tomu.  To  je  krev 
bezduchýho.“ Zavřela oči. Ty… věci, které viděla v parku, 
se zmocnily Belly.

„Je v suterénu ložnice?“ zeptal se.
„Bella říkala, že je.“
Seběhli do sklepení. Dvojité dveře do jejího pokoje byly 

otevřené a zásuvky prádelníku zotvírané a vypadalo to, že 
některé její oblečení chybí. Což nedává smysl.

Když se vrátili do kuchyně, Butch odklopil kryt mobilu.
„Vishousi? Hlásím únos. Jde o Bellu.“ Upřel oči na černé 

skvrny na pochroumané židli. „Podle všeho se vehementně 
bránila. Ale obávám se, že jí to nebylo moc platný.“

Rhage si oblékal kožené kalhoty a ramenem si tiskl k uchu 
mobil. „Poldo? Dej mi Mary.“

V  přístroji  to  zašustilo  a  potom  se  ozvalo:  „Haló? 
Rhagi?“

„Mary, jsi v pořádku?“
„Jasně, Rhagi.“ Hlas se jí třese, ale díkybohu, že ji slyší.
„Jdu si pro tebe.“ Popadl opasek s pouzdrem a nazul si 

těžké boty. „Slunce právě zapadá. Za chvíli jsem tam.“
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Už aby byla doma, v bezpečí. A on a jeho bratři zahájí 
hon na ty prevíty.

„Rhagi… Bože, Rhagi, co s ní udělají?“
„Nevím.“  To  je  lež,  protože  moc  dobře  ví,  co  Belle 

udělají. „Mary, je mi jasný, že o ni máš strach, ale teď se 
musíš postarat především sama o sebe. Chci, aby ses držela 
Butche jako klíště. Rozumíš?“

Protože je snazší, aby se dematerializoval, než čekal, až ji 
Butch přiveze. Přesto se mu příčí, že je zbytečně vystavená 
nebezpečí.

Vsunul dýky do pouzdra, když si uvědomil, že v telefonu 
je ticho. „Mary? Slyšelas, co jsem říkal? Mysli na sebe. Drž 
se Butche.“

„Stojím vedle něj.“
„To je dobře.  Tak tam zůstaň.  A netrap se.  Dřív nebo 

později  Bellu  osvobodíme.  Miluju  tě.“  Ukončil  hovor  a 
oblékl si plášť obtížený zbraněmi.

Vyběhl  na chodbu,  kde málem srazil  Phuryho.  Měl na 
sobě kožený oděv a byl plně ozbrojený.

„Co  se,  sakra,  děje?“  Chodbou  k  nim  mířil  Zsadist. 
„Vishous  vyhlásil  pohotovost.  Prej  unesli  nějakou 
civilistku –“

„Ty  parchanti  dostali  Bellu,“  vysvětlil  mu  Rhage  a 
zkontroloval pistoli.

Od Zsadista  k  němu zavanul  proud ledového vzduchu. 
„Cos to řekl?“

Rhage jeho zuřivá reakce překvapila.  „Že unesli  Bellu, 
Maryinu přítelkyni.“

„Kdy?“
„To nevím. Butch a Mary jsou teď u ní –“
V příští vteřině Zsadist zmizel.
Rhage a  Phury ho okamžitě  následovali.  Všichni  tři  se 

zhmotnili  na  trávníku  u  domu  a  společně  vyběhli  po 
schůdcích přede dveřmi.
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Mary byla v kuchyni s Butchem, který zkoumal něco na 
podlaze.  Rhage vpadl  dovnitř,  uchvátil  ji  do své medvědí 
náruče a sevřel tak pevně, až jí zapraskalo v zádech.

„Odvezu tě domů,“ pošeptal jí do vlasů.
„Mercedes stojí u jejího domu,“ oznámil Butch a odtrhl 

oči od černých skvrn, které si prohlížel,  a hodil  Rhageovi 
klíče.

Phury s klením zvedal židle. „Co jsi zjistil?“
Butch  zavrtěl  hlavou.  „Soudě  podle  těch  spálených 

šmouh, které vedou ke dveřím, myslím, že ji odvezli živou. 
Když vyšlo slunce, stopy po její krvi vypálilo –“

Butch se zarazil a zalétl očima k Mary, ale to už ji Rhage 
táhl ke dveřím. Ty nechutné podrobnosti slyšet nemusí.

Policista  pokračoval:  „Mrtvá  by  jim  k  ničemu 
nebyla. – Zsadiste? Co je s tebou?“

Když ho Rhage míjel, zadíval se na něj přes rameno.
Z se třásl vzteky a v jizvě pod levým okem mu zběsile 

pocukávalo.  Vypadalo  to,  že  se  neovládne  a  povolí  mu 
nervy, jen nebylo jasné, proč mu únos řadové upírky tolik 
zvedl mandle.

Rhage se zastavil. „Zsadiste, co se děje?“
Bratr  se  odvrátil,  jako  by  nechtěl,  aby  mu  viděl  do 

obličeje,  a  pak  se  naklonil  k  oknu,  u  kterého  stál.  A  s 
tlumeným zavrčením se dematerializoval.

Rhage vyhlédl ven. Viděl jen louku a za ní Maryin dům.
„Jdeme,“  prohodil  k  ní.  „Chci  tě  dostat  co  nejdřív  do 

bezpečí.“
Přikývla.  Stiskl  jí  ruku  a  odvedl  ji  z  domu.  Mlčky 

rázovali nízkou trávou.
Sotva vkročili na dvorek, zaslechli tříštění skla.
Něco – někdo – vylétlo  oknem  Maryina  domu.  Přímo 

skrz prosklené posuvné dveře.
Když  tělo  dopadlo  na terasu,  Zsadist  vyskočil  za  ním. 

Tvář  měl  zkřivenou  zuřivostí,  tesáky zlověstně  vyceněné. 
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Vrhl se na bezduchého, popadl ho za vlasy a zvedl ho za ně 
ze země.

„Kde je?“ vyštěkl. Když zabiják neodpověděl, pustil jeho 
vlasy, chňapl mu po rameni a přes koženou bundu se do něj 
zakousl. Bezduchý zavyl bolestí.

Rhage  nehodlal  tu  podívanou  sledovat.  Vzal  Mary  za 
ruku a oběhl s ní dům – kde narazili na další dva bezduché.  
Stáhl ji za sebe, aby ji chránil vlastním tělem, a hmátl pro 
pistoli.  Ve  chvíli,  kdy  ji  zacílil,  zaslechl  zprava  výstřel. 
Kolem uší mu prosvištěly kulky a zakously se do omítky, 
zasáhly ho do paže a do stehna a…

Proměna v netvora ho ještě nikdy nepotěšila  tolik jako 
teď. Uvítal ji mocným řevem, opojený náporem sálajícího 
žáru, bobtnáním svalů a mohutněním kostry.

Mocný poryv energie, který vyslal Rhage do okolí, odhodil 
Mary ke zdi domu. Narazila hlavou do prkenného obití tak 
prudce, až jí zacvakaly zuby. Svezla se na zem a jen nejasně 
si  uvědomovala  obrovitou  bytost,  která  se  objevila  místo 
Rhage.

Následovaly  další  výstřely,  výkřiky  a  ohlušující  řev. 
Odplížila se po trávě stranou a schovala se za jalovec zrovna 
ve chvíli, kdy někdo rozsvítil venkovní osvětlení.

Pane… bože…
Tetování  obživlo.  Tvor  připomínající  draka  měl  tělo 

pokryté  měňavými  purpurovými  a  jedovatě  zelenými 
šupinami,  dlouhé žluté drápy a rozcuchanou černou hřívu. 
Sekal kolem sebe ocasem zakončeným ostny. Do tváře mu 
neviděla, ale z jeho řevu jí naskakovala husí kůže.

Bezduší proti němu neměli sebemenší šanci – a ne že by 
jim nějakou poskytl.

Na tohle se nedokáže dívat. Zakryla si hlavu pažemi a 
úpěnlivě doufala, že ji ta příšera nezahlédne, a pokud ano, 
vzpomene si, kdo je.

Zase řev. Pak zaječení. A strašlivé drtivé křupnutí.
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Zpoza domu k ní dolehla salva výstřelů.
Někdo zařval: „Zsadiste! Přestaň! Potřebujeme je živý!“
Bitva  pokračovala  a  pravděpodobně  netrvala  déle  než 

pět,  nanejvýš  deset  minut.  Potom slyšela  jenom dýchání. 
Dva nádechy. Pomalý výdech.

Zvedla  hlavu.  Netvor  se  tyčil  nad  keřem,  za  nímž  se 
schovávala,  a upíral  na ni bílé oči.  Měl obrovskou hlavu, 
mohutné čelisti osazené žraločími zuby, ostrými jako jehly. 
Hustá hříva mu spadala do čela. Po hrudi se mu řinula černá 
hustá krev.

„Kde je? Kde je Mary?“ zazněl za rohem Vishousův hlas. 
„Mary? Proboha…“

Drak trhl hlavou a Vishous se Zsadistem se zarazili.
„Já ho odlákám,“ řekl Zsadist. „Ty ji odveď pryč.“
Zvíře se otočilo k bratrům a zaujalo útočnou pozici  se 

vztyčenými  drápy,  s  hlavou  nachýlenou  dopředu  a 
pomrskávajícím  ocasem.  Svaly  na  zadních  nohou  se  mu 
chvěly.

Zsadist zvolna postupoval a Vishous se pomalu kradl k 
místu, kde se choulila na zemi.

Drak zavrčel a scvakl čelisti.
Zsadist ho počastoval šťavnatou nadávkou. „Nemůžeš mi 

udělat nic, co bych už nevyzkoušel.“
Mary se vyškrábala na nohy. „Zsadiste! Stůj!“
Při  zvuku  jejího  hlasu  všichni  znehybněli.  Zsadist  se 

zastavil. Netvor strnul, připravený ke skoku. Vishous držel 
nakročenou nohu ve vzduchu. Všichni tři po ní na zlomek 
vteřiny  střelili  pohledem.  Pak  se  zase  věnovali  jeden 
druhému, odhodlaní pokračovat v přerušeném střetu.

„Vy dva se seberte a koukejte odtud zmizet!“ sykla na ně. 
„Nebo někdo přijde k úrazu. Jen ho dráždíte.“

„Mary, neblázni. Musíme tě dostat do bezpečí.“ Vishous 
hovořil  tím  rozumným,  klidným  tónem,  jakým  policista 
uklidňuje rozzuřené řidiče, kteří do sebe ťukli na křižovatce.

„Mně neublíží, zato vás dva roztrhá na kusy. Jděte pryč!“
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Nikdo ji neposlouchal.
„Copak  jste  ohluchli?  Nedělejte  hrdiny  a  padejte  do 

hajzlu!“
To zabralo. Oba bratři se zastavili. Zvíře se ohlédlo.
„Ahoj,“ oslovila ho tiše a vystoupila z úkrytu. „To jsem 

já, Mary.“
Netvor  pohodil  hlavou nahoru  a  dolů  jako kůň.  Černá 

hříva se zaleskla. Obří tělo se pootočilo k ní.
Je krásný, pomyslela si. Stejným způsobem jako kobra, 

jejíž  ošklivost  zastiňují  ladné,  plavé  pohyby  a  bystrost 
šelmy, kterou nelze než obdivovat.

„Je tě  vážně pořádnej  kus,  víš  to  vůbec?“ pokračovala 
tlumeným  hlasem  a  pomalinku  se  k  němu  blížila. 
Vzpomněla si, jak má Rhage rád, když na něj mluví. „A s 
těmi bezduchými jsi zatočil jedna radost. Děkuju.“

Když stanula přímo před ním, otevřel tlamu a vyslal  k 
obloze mocný řev, aniž z Mary spustil oči. Pak náhle sklonil 
hlavu, jako by ji vybízel, aby se ho dotkla. Natáhla ruku a 
pohladila hladké šupiny na krku; cítila pod nimi zadržované 
napětí a dřímající sílu.

„Takhle zblízka z tebe jde docela strach. Ale na dotek jsi 
příjemný. Netušila jsem, že máš tak měkkou a teplou kůži.“

Střelil  bílýma  očima  do  strany  a  zúžil  je,  výhružně 
odhrnul pysky a zavrčel.

„Snad mi  nechceš  naznačit,  že  se  k nám někdo blíží.“ 
Mluvila  stále  stejným,  monotónním hlasem a  nespouštěla 
oči z jeho tváře.

„Butchi, zůstaň, kde jsi,“ zamumlal Vishous. „Mary ho 
uklidňuje.“

Netvorovi zarachotilo hluboko v hrdle.
„Těch si nevšímej,“ řekla. „Nic nám neudělají. Copak už 

pro dnešek nemáš dost?“
Dlouze vydechl.
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„Já vím, že ti to stačilo,“ šeptala a drbala ho v hřívě. Pod 
kůží ubíhaly mocné provazce svalstva. Ani gram tuku, jen 
obrovská síla.

Znovu se zaměřil na upíry.
„Říkám ti,  že pro mě ani pro tebe nepředstavují  žádné 

nebezpečí. Klidně tady se mnou stůj a –“
Netvor se bez varování bleskurychle otočil  a ocasem ji 

smetl na zem. Odrazil se, skočil proti domu a přední částí 
těla prorazil okno.

Vytáhl  ven  bezduchého.  Zlostný  burácivý  řev  utichl, 
jakmile ho sevřel v čelistech.

Mary se schoulila do klubíčka a chránila  si hlavu před 
ostnatou oháňkou. Zakryla si uši a zavřela oči, aby neslyšela 
čvachtavé zvuky provázející likvidaci bezduchého.

Chvíli nato cítila, že do ní něco žduchá. Otevřela oči a 
zjistila, že zvíře do ní dloube čenichem.

Překulila  se  a  zadívala  se  mu  do  bílých  očí.  „Jsem v 
pořádku.  Ale  budeme muset  zapracovat  na  tvém způsobu 
stolování.“

Netvor zavrněl, natáhl se na zem vedle ní a složil velkou 
hlavu  na  přední  nohy.  Oslnivě  se  zablesklo  a  objevil  se 
Rhage  ve  stejné  poloze.  Byl  potřísněný  černou  krví  a 
zimničně se třásl.

Vyprostila  se  z  kabátu  a  přehodila  mu  ho  přes  záda. 
Seběhli se k nim bratři.  Každý si svlékl bundu a jemně ji 
položil na jeho ztrápené tělo.

„Mary?“ zachroptěl.
„Tady jsem. Všechno je v nejlepším pořádku. Díky vám 

dvěma.“
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Kapitola čtyřicátá sedmá

dyby to neviděl na vlastní oči, Butch by tomu neuvěřil. 
Mary si tu zuřící bestii jednoduše ochočila.K

Ta ženská zaslouží obdiv, to se musí nechat. A má kuráž, 
jakou  by  jí  mohl  závidět  leckterý  chlap.  Přestože  byla 
svědkem toho, jak Rhageova potvora spolykala ty zabijáky, 
klidně  si  s  ní  pokecala  a  dokonce  ji  podrbala  za  ušima. 
Sebekriticky přiznal, že on by do toho nešel za nic na světě.

Mary  vzhlédla  od  Rhageova  těla.  „Pomůžete  mi  ho 
odnést do auta?“

Butch přiskočil, chopil se Rhageových nohou, Vishous a 
Zsadist ho popadli každý za jednu paži. Společně ho donesli 
k mercedesu a opatrně složili na zadní sedadlo.

„Já  ho  nemůžu  odvézt  domů,“  připomněla  jim  Mary. 
„Neznám cestu.“

Vishous otevřel dveře řidiče. „Já vás odvezu. Poldo, za 
dvacet minut jsem zpátky.“

„Jeď  opatrně.  Vezeš  vzácnej  náklad,“  upozornil  ho 
Butch.  Když  se  otočil,  Phury  a  Tohr  na  něj  hleděli  s 
očekáváním, na které si už zvykl.

Aniž  si  toho  všiml,  zcela  přirozeně  se  ujal  funkce 
vyšetřovatele vražd a převzal velení.

„Povím vám, co všechno jsem se zatím dověděl.“ Odvedl 
oba  upíry  zpátky  k  Maryinu  domu  a  ukázal  na  černé 
stříkance  na  zemi.  „Vidíte  ty  spálený  fleky  na  trávníku? 
Bezduchej odnesl Bellu z jejího domu přes louku až sem. 
Byla zraněná a krvácela a po východu slunce se stopy její 
krve seškvařily a zanechaly po sobě tyhle stopy. Ptáte se, 
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proč  ji  vlekl  přes  pole  sem?  Myslím,  že  hledal  Mary,  a 
kdovíproč  se  střetl  na  tomhle  pozemku  s  Bellou.  Bella 
sprintovala  zpátky  domů  a  on  se  s  ní  musel  vrátit  sem, 
protože  tady  nejspíš  měl  zaparkovaný  auto.  Pojďte  za 
mnou.“

Obešel  dům  z  boku  a  zamířil  na  cestu,  kde  stál  u 
chodníku Ford Explorer.

„Belly se zmocnili čirou náhodou a dneska večer se sem 
vrátili pro Mary. Vishousi, proklepni tu poznávací značku, 
ano?“ Vzhlédl k obloze. Z nízkých mračen se začaly snášet 
nadýchané  sněhové  vločky.  „Kvůli  tomuhle  zatracenýmu 
svinstvu  toho  venku  moc  nezjistím,  protože  sníh  naruší 
stopy,  ale domnívám se, že z terénu jsme se dověděli,  co 
jsme mohli. Já prohlídnu auto a vy se postarejte o těla těch 
zabijáků.  Určitě  vám  nemusím  připomínat,  abyste  jim 
sebrali  všechno,  co  u  nich  najdete,  včetně  peněženek, 
náprsních tašek, mobilů a další elektroniky.  Odevzdejte to 
Vishousovi, až se vrátí, a on to odveze s sebou do Doupěte k 
expertize.  A nevstupujte  do  domu,  dokud neprozkoumám 
místo činu.“

Bratři  se  ujali  svěřeného  úkolu  a  Butch  přepečlivě 
prohledal  vnitřek  SUV  jemným  hřebínkem.  Než  skončil, 
měli upíři odklizené zbytky bezduchých.

„V  autě  není  ani  smítko,  ale  je  napsaný  na  chlapíka 
jménem Ustead.“ Podal Phurymu evidenční list. „To jméno 
je pravděpodobně nepravé, ale přesto bych uvítal, kdybyste 
na  tu  adresu  zašli.  Teď  se  vrátím  do  Bellina  domu  a 
dokončím prohlídku.“

Tohr se podíval na hodinky. „Nejdřív se mrkneme na tu 
adresu  a  pak  zkontrolujeme  civilisty.  Pokud  ovšem 
nepotřebuješ s něčím pomoct.“

„Ne. Bude lepší, když to udělám sám.“
Bratr  přešlápl.  „Nechceš  ochranku?  Bezduší  se  tam 

můžou  vrátit.  Z těch,  co  jsme načapali  tady,  se  žádnému 
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nepodařilo  utéct,  ale  když  se  neohlásí,  pár  jejich  kámošů 
možná bude chtít zjistit, co s nima je.“

„Já se o sebe postarám.“ Vyndal pistoli a zkontroloval ji. 
„Sakra, došly mi náboje. Půjčí mi někdo novej zásobník?“

Phury mu podal berettu. „Mám jednu rezervní.“
A Tohr se odtud nehnul, dokud si Butch nevzal jeden z 

jeho glocků.
Butch  si  jednu  pistoli  vsunul  do  pouzdra  a  s  druhou 

připravenou v ruce vyrazil sprintem přes zmrzlou louku. Byl 
ve výborné kondici a nabitý energií a co nevidět doběhl k 
cíli,  aniž  se  stačil  zapotit.  Rychlý  pohyb  na  čerstvém 
vzduchu mu rozproudil krev a pročistil  hlavu. V duchu si 
prošel  seznam  toho,  čemu  má  věnovat  pozornost,  a 
spekuloval o možných teoriích Bellina únosu a o místě, kde 
ji ta banda vězní.

Když zamířil k zadní části domu, zahlédl uvnitř záblesk 
pohybu. Přitiskl se na zeď hned vedle rozbitých dvojitých 
dveří a odjistil berettu. Z kuchyně k němu dolehlo tlumené 
chroustání, jako by se někdo procházel po střepech. Někdo 
hodně velký…

Počkal,  až  se  k  němu  dotyčný  přiblíží.  Pak  skočil  do 
dveří s namířenou pistolí v úrovni hrudi.

„To jsem jenom já, poldo,“ zamumlal Zsadist.
Butch obrátil hlaveň ke stropu. „Kristepane, vždyť jsem 

tě mohl zastřelit.“
Zsadistovi  bylo  zřejmě  lhostejné,  že  to  málem koupil. 

Sklonil se a prstem po něčem pátral mezi troskami z talířů.
Butch si svlékl kabát a vyhrnul rukávy.  Rozhodl se, že 

odtud  Zsadista  vyhánět  nebude.  Nemá  smysl  se  s  ním 
dohadovat, nehledě na to, že se chová moc divně, jako by 
byl v transu. Ta jeho chladnokrevná rozvaha je strašidelná.

Teď něco zvedl ze země.
„Co je to?“ zeptal se Butch.
„Nic.“
„Snaž se co nejmíň narušit místo činu.“
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Butch se rozhlédl a polohlasně zaklel. Kéž by tu s ním 
byl jeho dávný parťák z oddělení, José. Nebo někdo jiný z 
jeho vyšetřovacího týmu. A hoši z kriminální laboratoře.

Na  okamžik  podlehl  zlostné  nespokojenosti  a  pak  se 
pustil  do  práce.  Začal  u  rozbitých  dvojitých  dveří  na 
verandu a měl v úmyslu prohlédnout každičký milimetr v 
domě, i kdyby mu to mělo trvat až do svítání.

Mary přinesla z koupelny další sklenici s rozpuštěným Alka-
Seltzerem. Rhage ležel v posteli, pomalu dýchal a bylo mu 
prachmizerně.

Když  vypil  celou  dávku,  vzhlédl  k  Mary.  Obličej  měl 
napjatý, v očích ustaraný výraz.

„Mary… mrzí mě, že jsi byla při tom.“
„Tiše. Odpočívej a na nic nemysli. Popovídáme si o tom 

později.“
Svlékla se a vklouzla pod přikrývku vedle něj. Ihned se k 

ní otočil a přitiskl se k ní se zoufalým odhodláním, jako by 
byla jediným pevným bodem ve vesmíru.

Pocit bezpečí, který cítila v jeho přítomnosti, ji inspiroval 
k myšlenkám na Bellu.

Stáhlo se jí hrdlo a křečovitě zavřela víčka. Kdyby věřila 
v Boha, pomodlila  by se.  Místo toho doufala,  že ji  bratři 
najdou včas.

Konečně usnula. Ale už za pár hodin ji probudil Rhageův 
hlasitý křik.

„Mary! Mary, uteč!“
Zmítal sebou a mlátil kolem sebe pažemi. Skočila mu do 

náruče,  přitiskla  se  mu  na  prsa  a  konejšivě  k  němu 
promlouvala. Když nepřestával pohybovat rukama, popadla 
je a přiložila si je dlaněmi na obličej.

„Tady jsem. S tebou. Všechno je v pořádku.“
„Díkybohu…  Mary.“  Hladil  jí  tváře.  „Pořád  špatně 

vidím.“
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V ložnici  hořelo několik svíček.  V jejich světle  se mu 
zadívala do pomžikávajících očí.

„Jak dlouho trvá, než se z toho dostaneš?“ zeptala se.
„Jeden den,  možná dva.“  Zamračil  se  a  pak si  protáhl 

nohy. „Vlastně nejsem tak ztuhlý jako jindy. Žaludek je na 
tom zle, ale křeče nejsou tak hrozný. Po proměně –“

Zarazil se a semkl rty. Pak ji pustil, jako by nechtěl, aby 
se cítila omezovaná.

„Jen klid,“ konejšila ho. „Nebojím se tě, i když vím, co v 
tobě dřímá.“

„Víš, Mary, nechtěl jsem, abys to vůbec někdy spatřila.“ 
Potřásl hlavou. „Je to děsivý. Celá ta záležitost je ohavná.“

„Mně to tak nepřipadá. Stála jsem přímo u něj. U toho 
draka. Byla jsem tak blízko, jako jsem teď u tebe.“

Rhage zavřel oči. „Proboha, Mary, nemělas to dělat.“
„To  je  těžký.  Kdybych  to  neudělala,  nejspíš  by  sežral 

Vishouse a Zsadista. Doslova. Ale žádné obavy. Já a ta tvoje 
nestvůra jsme si docela rozuměly.“

„Už to nedělej.“
„Nesmysl. Ty ho nedokážeš ovládnout. Bratři jsou vůči 

němu bezmocní. Ale mě poslouchá. Ať se ti to líbí nebo ne, 
on mě potřebuje.“

„A není… šerednej?“
„Ne. V mých očích ne.“ Vtiskla mu polibek na hruď. „Je 

děsivý a strašidelný, silný a vzbuzuje respekt. A kdyby se 
mi někdo někdy pokusil ublížit, ubránil by mě i před celou 
armádou. To zabere na každou ženskou. A vůbec. Potom, co 
jsem měla možnost vidět ty bezduchý v akci, jsem mu za to 
vděčná.  Cítím  se  s  ním  v  bezpečí.  S  vámi  dvěma  se 
nemusím ničeho bát.“

Když  k  němu  s  úsměvem  vzhlédla,  Rhage  usilovně 
mrkal.

„Ach, Rhagi… no tak. Nebuď z toho naměkko –“
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„Já myslel,“ přerušil ji zastřeným hlasem, „že až zjistíš, 
jak vypadá,  už mě nebudeš chtít  víckrát vidět. Že ti budu 
připomínat jen ohyzdnou příšeru.“

Políbila ho a otřela mu slzu z tváře. „Je tvojí součástí, 
nejsi to  ty, ani necharakterizuje tvoji osobnost. Ale patří k 
tobě. A já tě miluju. S ním nebo bez něj.“

Pevně  ji  objal,  přitáhl  si  její  hlavu  na  prsa  a  hluboce 
vzdychl.

„Už ses s tím narodil?“ zeptala se.
„Ne. Je to trest.“
„Za co?“
„Zabil jsem sovu.“
Mary  nadzvedla  hlavu  a  obdařila  ho  nevěřícným 

pohledem. Poněkud přísný trest…
Rhage jí odhrnul vlasy z čela. „Provinil jsem se mnoha 

jinými věcmi, ale ta sova byla poslední kapka.“
„Chceš mi o tom říct?“
Dlouze  se  odmlčel.  „Když  jsem  byl  hodně  mladý, 

bezprostředně před proměnou v dospělého upíra, jsem byl… 
jako utržený z řetězu. Získal jsem obrovskou sílu a energii a 
využíval  jsem  ji  velmi  neuváženě.  Ne  ve  zlém  úmyslu, 
prostě… hloupě. Předváděl jsem se, vyhledával rvačky. A… 
vyspal jsem se se spoustou žen. I se ženami, na které jsem 
neměl právo, protože to byly  shellan  jiných mužů.  Nikdy 
jsem to  neudělal  proto,  abych  naštval  jejich  partnera,  jen 
jsem si vzal to, co mi nabízely. Nic jsem si neodepřel. Pil 
jsem, kouřil opium, polykal laudánum… Jsem rád, žes mě 
tenkrát neznala.

Tak  to  šlo  dvacet,  třicet  let.  Byl  jsem nezvládnutelný, 
nepoučitelný. Koledoval jsem si o průšvih. Seznámil jsem se 
s jednou ženou. Chtěl jsem ji, ale ona byla opatrná, a čím 
víc mě provokovala, tím víc jsem po ní toužil. Když jsem se 
stal členem Bratrstva, projevila o mě zájem. Vzrušovaly ji 
zbraně.  A  válečníci.  Nad  řadovými  upíry  ohrnovala  nos. 
Jednou v noci jsem ji odvedl do lesa a ukázal jsem jí své 
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nože a pistole. Zalíbila se jí moje puška. Dodnes vím, jak se 
tvářila, když ji potěžkávala v rukou. Byla to mušketa, jaké 
se vyráběly počátkem devatenáctého století.“

Počátek devatenáctého století? Bože, kolik je mu vlastně 
let, mudrovala Mary.

„Zkrátka a dobře, jak si s ní pohrávala, vyšla z ní rána a 
já  uslyšel,  jak  něco spadlo  na  zem.  Byla  to  sova  pálená. 
Překrásnej důstojnej dravec. Ještě vidím, jak se jí hebké peří 
zbarvilo  krví.  Když jsem ji  zvedl  a  cítil,  jak je lehoučká, 
došlo mi, že lehkovážnost je forma krutosti. Odjakživa jsem 
byl  přesvědčený,  že  protože  to  nemyslím  zle  a  nechci 
nikomu ublížit, v podstatě nemůžu za to, co se stane. Ale v 
tu chvíli jsem pochopil, že jsem se mýlil. Kdybych té ženě 
nepůjčil pušku, ten pták by zůstal naživu. Byl jsem za jeho 
smrt odpovědný, ačkoli jsem nestiskl spoušť.“

Odkašlal si. „Ta sova byla úplně nevinná. Ve srovnání se 
mnou  tak  křehká  a  drobná.  Vykrvácela  a  zemřela  mi  v 
rukou.  Byl  jsem…  zdrcený  a  přemýšlel  jsem,  kde  ji 
pohřbím, když se přede mnou objevila Stvořitelka. Soptila 
vzteky.  Zuřila.  Za prvé  ptáky  zbožňuje  a  sova  pálená  je 
jejím posvátným symbolem, ale její zabití byl jen nepatrný 
zlomek  toho,  co  jsem  napáchal.  Vzala  mi  z  rukou  její 
bezvládné, ještě teplé tělo, vdechla do něj život a vypustila 
sovu směrem k noční obloze. Když jsem viděl, jak odlétá, 
nesmírně se mi ulevilo. Měl jsem dojem, že můžu začít  s 
čistým štítem. Ale Stvořitelka to nenechala jen tak. Proklela 
mě  a  od  té  doby,  pokaždé,  když  se  přestanu  ovládat,  se 
proměním v netvora.  Svým způsobem je to mazaný trest. 
Naučil  mě  usměrňovat  energii  i  náladovost  a  respektovat 
důsledky svého chování. Pomohl mi porozumět síle ukryté v 
mém  těle  ze  všech  možných  hledisek,  která  bych  jinak 
neměl možnost vzít v úvahu.“

Zasmál  se.  „Stvořitelka  mě  nenávidí,  ale  vlastně  mi 
prokázala  obrovskou službu.  A to je  všechno.  Zabil  jsem 
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sovu  a  vykoledoval  si  nestvůru.  Za  jednoznačný  zločin 
zasloužený trest.“

Rhage  dlouze  nabral  dech  do  plic,  až  se  mu  rozšířil 
hrudník. Dokázala se vcítit do jeho výčitek svědomí, jako by 
byly její vlastní.

„Ale  aspoň  jedna  dobrá  zpráva.  Zhruba  za 
jednadevadesát  let  to  skončí.“  Svraštil  čelo,  jako  by 
zvažoval své vyhlídky. „Zbavím se netvora.“

To je zvláštní, napadlo ji. Tváří se nějak znepokojeně.
„Bude ti chybět, viď?“ řekla.
„Ne. Já… Bude to úleva. Vážně.“
Ustaraný výraz mu však zůstal.
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Kapitola čtyřicátá osmá

azítří kolem deváté, když se Rhage probudil a protáhl 
se  na  posteli,  s  úžasem  zjistil,  že  se  cítí  úplně 

normálně. Ještě nikdy se tak rychle nezotavil a měl dojem, 
že je to tím, že se proměně nebránil.  Možná by přesně to 
měl dělat pokaždé. Prostě se jí podvolit.

N

Mary vyšla z koupelny s hromadou ručníků, odnesla je 
do  průchozí  šatny  a  hodila  do  šachty  na  špinavé  prádlo. 
Vypadala  unavená  a  zachmuřená.  Není  divu.  Celé 
dopoledne  spolu  mluvili  o  Belle,  ale  i  přes  veškeré  jeho 
ujišťování oba vědí, že je to zlé.

Hlavním důvodem její úzkosti však bylo něco jiného.
„Dneska chci jít k doktorce s tebou,“ prohlásil.
Vrátila se do ložnice. „Ty jsi vzhůru?“
„Jo. A chci jít s tebou.“
Blížila se k posteli s výrazem, který se jí objeví ve tváři 

pokaždé, když mu chce odporovat.
Ale  než  mohla  cokoli  říct,  zareagoval  na  zásadní 

námitku, již se nepochybně chystala vznést. „Přesuň to na 
pozdní odpoledne. Slunce zapadá už v půl šesté.“

„Rhagi –“
Hlas mu zpřísněl. „Udělej to.“
Založila  ruce  v  bok.  „Nelíbí  se  mi,  když  mě 

komanduješ.“
„Řeknu to teda jinak. Změň, prosím, hodinu návštěvy u 

lékařky.“
Strohý tón však nezměkl. Až jí oznámí výsledek, ať bude 

jakýkoli, chce být u toho.
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Vzala telefon a při volbě čísla polohlasně nadávala. Když 
ukončila hovor, tvářila se překvapeně. „Doktorka Croceová 
mě… nás… přijme v šest večer.“

„Výborně. A nezlob se, že jsem na tebe tlačil. Jen musím 
být s tebou, až se dovíš, co bude dál. Chci být součástí tvého 
života, jak nejvíc to půjde.“

Zavrtěla  hlavou  a  sklonila  se  pro  tričko  pohozené  na 
koberci. „Jsi ten nejmilejší rváč, jakýho jsem kdy poznala.“

Její pohyby ho silně vzrušily.
Tvor v jeho nitru se ozval také, ale ten vjem provázela 

kupodivu  rozvaha.  Žádný  nápor  energie,  jen  zvolna  se 
rozlévající teplo, jako by ta potvora byla spokojená, že s ním 
sdílí  jeho  tělo  a  nesnaží  se  převzít  nad  ním  moc.  Je  to 
splynutí, ne přesilovka.

Nejspíš proto, že ví, že jediný způsob, jak být s Mary, mu 
může zprostředkovat jenom Rhage.

Mary se pustila do uklízení. „Na co se díváš?“
„Na tebe.“
Odhrnula  si  vlasy  z  čela  a  zasmála  se.  „Takže  se  ti 

zlepšuje zrak.“
„Kromě jiného. Pojď ke mně, Mary. Chci ti dát pusu.“
„No jasně. Chceš si mě udobřit, protože jsi na mě před 

chvílí byl zlej.“
„A použiju veškeré dostupné prostředky.“
Odhodil přikrývky, přejel si rukou po hrudi a po břiše a 

ještě o chlup níž. Když potěžkal v dlani svůj vztyčený penis, 
vykulila oči. Jakmile ho obemkl prsty,  místností se rozlila 
líbezná vůně jejího vzrušení.

„Pojď  sem,  Mary.“  Zakroužil  boky.  „Nevím,  jestli  to 
dělám správně. Rozhodně mi je mnohem příjemnější, když 
se mě dotýkáš ty.“

„Ty jsi ztracenej případ.“
„Jen toužím po instruktáži.“
„Jako  bys  nějakou  potřeboval,“  zašeptala  a  svlékla  si 

svetr.
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Milovali se něžně a beze spěchu. Když ji později držel v 
náruči, ani jeden nedokázal usnout.

Mary se  snažila  dýchat  pravidelně,  zatímco  s  nimi  výtah 
stoupal do sedmého patra, kde sídlí onkologické oddělení. V 
nemocnici sv. Františka byl večer větší klid, přesto vládl na 
chodbách čilý ruch.

Recepční  jim  bzučákem  otevřela  prosklené  dveře,  z 
věšáku  vzala  třešňově  červený  kabát,  vyšla  na  chodbu  a 
dveře za sebou zamkla. Pět minut nato se v čekárně objevila 
doktorka Della Croceová.

Když uviděla Rhage, bezmála se jí podařilo skrýt úžas. I 
když  měl  na  sobě  normální  oděv,  černé  kalhoty  a  černý 
pletený rolák, jeho dlouhý kožený plášť spadající téměř na 
paty na ni nepochybně udělal dojem.

A navíc je to nestydatě krásný kus chlapa.
Doktorka se usmála.  „Ahoj, Mary.  Půjdete se mnou do 

mé kanceláře? Nebo chcete jít oba dva?“
„Oba dva. To je Rhage. Můj –“
„Partner,“ doplnil ji nahlas a zřetelně.
Della  Croceová  povytáhla  obočí.  Mary  se  neubránila 

úsměvu, ačkoli měla nervy napjaté k prasknutí.
Společně  se  vydali  chodbou,  kolem  otevřených  dveří 

vyšetřoven, osobních vah ve výklencích stěny a místností s 
počítači.  Kráčeli  mlčky.  Nikdo  neutrousil  bezobsažnou 
poznámku o počasí nebo o blížících se vánočních svátcích. 
Doktorka ví, že Mary zbytečné řeči nesnáší.

Jak  ostatně  zjistil  i  Rhage  ten  večer,  co  ji  pozval  na 
večeři do TGF’s Friday.

Jako by to bylo před lety, pomyslela si. Kdo by tenkrát 
řekl, že se spolu jednou ocitnou tady?

Kancelář  doktorky  Croceové  byla  jako  vždy  zavalená 
stohy dokumentů,  spisů a  knih.  Na stěně visí  diplomy ze 
Smithovy  akademie  a  Harvardovy  univerzity,  ale  to,  co 
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Mary  pokaždé  nejvíc  uklidní,  je  řada  květináčů  s  bujně 
kvetoucími africkými fialkami na okně.

Ona a Rhage se posadili  na čalouněnou židli,  doktorka 
zamířila ke křeslu za svým stolem.

Než stačila dosednout, Mary už to nevydržela a vyhrkla: 
„Tak jak jste se rozhodla a kolik toho snesu?“

Doktorka  zvedla  hlavu  přes  kupu  zdravotních  karet, 
bloků, psacích potřeb a šanonů před sebou.

„Hovořila jsem nejen s kolegy z nemocnice, ale také se 
dvěma dalšími odborníky. Prostudovali jsme vaši zdravotní 
dokumentaci i výsledky včerejších rozborů –“

„Já vím, ale povězte mi, k čemu jste dospěli.“
Lékařka odložila brýle a zhluboka se nadechla. „Myslím, 

že byste si měla dát do pořádku své osobní záležitosti. Už 
pro vás nemůžeme nic udělat.“

V půl  páté  ráno odcházel  Rhage z nemocnice,  otřesený a 
mimo sebe. Ani mu nepřišlo na mysl, že by mohl odejít bez 
Mary.

Čeká ji transfuze krve. Hospitalizovali  ji také proto, že 
noční horečky a únavu způsobil podle všeho počínající zánět 
slinivky.  Pokud se její stav zlepší,  druhý den ji  pustí,  ale 
nikdo nic nezaručil.

Rakovina dosáhla kritického stadia. Výsledky včerejších 
rozborů krve byly výrazně horší než ty,  které zjistili  před 
týdnem  při  Maryině  pravidelné  čtvrtletní  kontrole.  Její 
ošetřující  lékařka  i  oba  další  specialisté  jsou  zajedno: 
vzhledem  k  léčbě,  kterou  prošla  předtím,  nemůžou 
doporučit  další  chemoterapii.  Má zasažená  játra,  která  by 
vyšší dávku chemikálií nedokázala odbourat.

Bože. Byl připravený na leccos. Na bolest a utrpení, a to 
především její. Ale na smrt ne. Natož na tak rychlou.

Zbývají  jim pouhé měsíce.  Možná  ještě  jaro.  Možná  i 
léto.
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Rhage se  objevil  na  nádvoří  před  sídlem a  zamířil  do 
Doupěte. Do jejich ložnice se nemůže vrátit sám.

Stál přede dveřmi Vishousovy a Butchovy svatyně,  ale 
nezaklepal.  Místo  toho  se  ohlédl  přes  rameno  k  průčelí 
domu a vzpomněl si, jak tam Mary krmila vrabce. Představil 
si, jak sedí na schodech, ve tváři líbezný úsměv, ve vlasech 
slunce.

Kristepane… Co si bez ní počne?
Vybavila  se  mu síla  a  odhodlání,  které  jí  zářilo  z  očí 

potom,  co  se  nakrmil  od  Vyvolené.  Fakt,  že  ho  miluje, 
přestože viděla netvora. Její nenápadný, odzbrojující půvab, 
její smích, její ocelově šedé oči.

Nejvíc ale vzpomínal na tu noc, kdy vyběhla z Bellina 
domu bosá do mrazu a chladu, vrhla se mu do náruče a mezi 
vzlyky  mu  řekla,  že  není  v  pohodě…  Kdy  ho  konečně 
požádala o pomoc.

Ucítil něco na tváři.
Do hajzlu. Snad nebrečí?
Už je to tak.
A je mu to jedno.
Zadíval  se  na  oblázky  na  příjezdové  cestě  a  zcela 

nesmyslně ho udivilo, jak jsou v záři venkovního osvětlení 
bělostné.  A  stejně  tak  omítka  na  zdi  lemující  nádvoří.  I 
kašna  uprostřed  prostranství,  která  přes  zimu  zůstane 
vypuštěná –

Strnul. Pak doširoka otevřel oči.
Pomalu se otočil k hlavní budově a zvedl hlavu k oknům 

jejich ložnice.
Náhlý nápad mu vlil do žil sílu a do nohou rychlost, díky 

níž už v příští vteřině uháněl vstupní síní.

Mary ležela  na  nemocniční  posteli  a  snažila  se  usmát  na 
Butche, který seděl na židli v rohu pokoje s kloboukem na 
hlavě  a  brýlemi  na  očích.  Přišel  vzápětí  po  Rhageově 
odchodu, aby ji střežil a zajistil jí bezpečí až do setmění.
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„Mě si nevšímej,“ řekl Butch mírně, jako by věděl, že se 
nutí do zdvořilých gest. „Jako bych tady nebyl.“

Přikývla a zadívala  se oknem na podmračenou oblohu. 
Infuzní jehla  v ruce jí nevadí.  Vpich není bolestivý a ani 
jinak ji neobtěžuje. Na druhou stranu je tak otupělá, že by jí 
mohli prošpikovat jehlami celé tělo, a pravděpodobně by nic 
necítila.

Do  prdele.  Takže  je  to  vážně  konec.  Nakonec  ji 
nevyhnutelná  realita  umírání  přece jen dostihla.  Tentokrát 
tomu neunikne.  Nedá se nic dělat,  nemá se s čím porvat. 
Smrt  už  není  abstraktním  pojmem,  ale  zcela  konkrétní 
hrozbou.

Necítí klid. Ani smíření. Má jen… vztek.
Nechce  umřít.  Nechce  opustit  muže,  kterého  miluje. 

Nechce  se  vzdát  nevyzpytatelností  života,  zrovna  když  jí 
začal tolik bavit.

Zastavte to, prolétlo jí myslí. Ať to… někdo zastaví.
Zavřela oči.
Když  se  okolní  svět  potopil  do  tmy,  spatřila  Rhageův 

obličej.  V duchu se dotkla  rukou jeho tváře a  cítila  teplo 
jeho pokožky i silné kosti pod ní. Hlavou jí začala proudit 
slova, přicházela, aniž věděla odkud, a ztrácela se… nejspíš 
v nicotě.

Nenech mě odejít. Nedovol, abych ho opustila. Prosím…
Bože, nech mě tady s ním ještě o něco déle, ať ho můžu  

milovat. Slibuju, že nepromarním jedinou minutu. Budu ho  
držet v náruči a nikdy, nikdy ho nepustím… Bože, prosím,  
jen to nějak zastav…

Mary  se  rozplakala,  když  si  uvědomila,  že  se  modlí. 
Úpěnlivě,  vroucně  a  celým  srdcem,  žadoní  a  prosí.  Jak 
zoufale  vzývala někoho, v koho nikdy nevěřila,  hlubokou 
beznaděj zčeřilo šokující zjištění.

Konečně ví, proč její matka věřila. Cissy nechtěla, aby se 
ten  bláznivý  kolotoč  zastavil,  protože  nechtěla  opustit… 
svou dceru. Hlubokou víru v ní nezažehla vidina končícího 
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života,  ale  nadcházející  odloučení  od  lásky.  Právě  ta 
nepatrná naděje, že bude moct dál milovat, ji přiměla svírat 
v ruce kříž, hledět do tváře svatých a posílat  modlitby po 
větru.

A proč všechny ty modlitby směřují k nebi? To je přece 
jasné.  I  když  tělo už nemá žádnou šanci,  niterná přání  si 
najdou východisko a ze vší té vášnivosti povstane láska. A 
navíc ochota vzlétnout  je další  přirozeností  lidské duše,  a 
proto je její příští domov někde tam nahoře. A dary přece 
přicházejí  z  nebes,  stejně  jako  jarní  déšť  a  letní  vánek, 
zářivé podzimní slunce i prosincový sníh.

Otevřela  oči.  Usilovně  zamrkala,  aby  se  zbavila  slz  a 
upřela  zrak  na  rodící  se  rozbřesk  na  východní  obloze 
klenoucí se nad střechami města.

Prosím… Bože.
Nech mě tady s ním.
Nedovol, abych odešla.
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Kapitola čtyřicátá devátá

hage  se  vřítil  do  domu,  v  běhu  ze  sebe  strhl  plášť, 
prohnal  se  dvoranou  a  schody  bral  po  čtyřech.  V 

ložnici  si  stáhl  z  ruky  hodinky  a  převlékl  se  do  bílé 
hedvábné  košile  a  volných  kalhot.  Z  horní  police  šatní 
skříně strhl lakovanou kazetu, stoupl si doprostřed místnosti 
a padl na kolena.  Otevřel kazetu,  vyndal  z ní  šňůru perel 
velikosti kuliček na hraní a dal si náhrdelník na krk.

R

Posadil se na paty, položil dlaně na stehna a zavřel oči.
Zpomalil  dech  a  zcela  se  uvolnil,  takže  tíhu  jeho  těla 

nepodpíraly svaly, ale pouze kosti. Vyhnal z hlavy veškeré 
myšlenky a čekal a prosil, aby si ho všimla jediná bytost, 
která může Mary zachránit.

Perly na krku se rozehřívaly.
Když otevřel oči, byl  v nádherné dvoraně z bělostného 

mramoru. Tady kašna s vodotryskem fungovala, jak měla. 
Proud vody jiskřivě stoupal do vzduchu a sprškou spadal do 
nádrže. V koutě bílý strom s bílými květy, trylkující ptáci ve 
větvích jako jediná barevná ozdoba scény.

„Čemu vděčím za to potěšení?“ ozval se hlas Stvořitelky 
za jeho zády. „Určitě tady nejsi kvůli svému netvorovi. To 
má ještě dost času, pokud si dobře vzpomínám.“

Rhage  zůstal  klečet,  hlavu  nechal  skloněnou  a  jazyk 
svázaný. Zjistil, že neví, jak má začít.

„Mlčíš?“  pokračovala  Stvořitelka.  „To  je  u  tebe 
neobvyklé.“

„Chci svá slova volit opatrně.“
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„To je moudré,  válečníku.  Velmi moudré.  Vzhledem k 
tomu, kvůli čemu jsi tady.“

„Ty víš?“
„Žádné  otázky,“  okřikla  ho.  „Už mě  obtěžuje  neustále 

Bratrstvu připomínat tuto zásadu. Až se vrátíš, možná bys 
na to mohl upozornit i ostatní.“

„Omlouvám se.“
V zorném poli se mu objevil cíp jejího černého roucha. 

„Zvedni hlavu, válečníku. Podívej se na mě.“
Nadechl se a poslechl.
„Trápíš se,“ řekla tiše. „Cítím tvůj žal.“
„Puká mi srdce.“
„Kvůli ženě, kterou miluješ.“
Přikývl. „Dovoluji si tě požádat o její záchranu, pokud to 

není příliš troufalé.“
Stvořitelka  se  od  něj  odvrátila.  Pomalu  odplula  nad 

mramorovými dlaždicemi a obkroužila prostranství.
Neměl ponětí, co si myslí. Nebo jestli vůbec zvažuje, o 

co ji požádal. Třeba se potřebovala projít. Anebo ho nechá 
na holičkách a už se nevrátí.

„To  bych  neudělala,  válečníku,“  ujistila  ho.  Dočista 
zapomněl, že Stvořitelka umí mimo jiné číst myšlenky.  „I 
přes neshody mezi námi bych se vůči tobě tak nezachovala. 
Ale něco mi řekni. Co kdyby záchrana té ženy znamenala, 
že se nikdy nezbavíš svého netvora? Co kdybys za její život 
musel  snášet  kletbu  až  do  okamžiku  svého  odchodu  do 
Stínu?“

„S radostí ji budu snášet.“
„Vždyť ji nenávidíš.“
„Ale ji miluju.“
„Očividně.“
Její slova v něm zažehla plamínek naděje. Už už měl na 

jazyku,  jestli  je  dohoda  uzavřená  a  Mary  bude  žít.  Ale 
nehodlal riskovat křehkou rovnováhu vyjednávání tím, že by 
Stvořitelku rozzlobil dalším vyptáváním.
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Ladně  k  němu připlula.  „Hodně  ses  změnil  od  našeho 
posledního setkání tenkrát v tom lese. A mám dojem, že je 
to tvůj vůbec první nesobecký čin, který jsi kdy vykonal.“

Vydechl a tělem se mu rozlila opojná úleva. „Neexistuje 
nic,  co  bych  kvůli  ní  neudělal,  nic,  co  bych  pro  ni 
neobětoval.“

„To  je  dobře,“  řekla  Stvořitelka  tiše.  „Protože  kromě 
toho, že tvé soužití s netvorem bude pokračovat, požaduji od 
tebe, aby ses jí vzdal.“

Rhage sebou trhl, přesvědčený, že ji špatně slyšel.
„Ano, válečníku. Rozuměl jsi dobře.“
Útroby mu sevřel ledový spár a zbavil ho dechu.
„Poslyš,  co  nabízím,“  pokračovala.  „Osvobodím  ji  od 

nevyhnutelnosti jejího osudu a zcela ji uzdravím. Nezestárne 
a  nikdy  neonemocní  a  sama  rozhodne,  kdy  si  bude  přát 
odejít  do  Stínu.  A  já  jí  poskytnu  možnost,  aby  můj  dar 
přijala. Ve chvíli, kdy učiním nabídku, už tě nebude znát, a 
nehledě na to, zda bude souhlasit nebo ne, ty i tvůj svět pro 
ni přestanete existovat. Podobně na ni zapomenou všichni ti, 
s nimiž se setkala, včetně bezduchých. Ty budeš jediný, kdo 
si ji bude pamatovat. A pokud se s ní někdy setkáš, zemře. 
Okamžitě.“

Rhage  se  zapotácel  a  padl  čelem na  chladný  mramor. 
Trvalo dlouho, než ze sebe vypravil pár slov.

„Musíš mě hodně nenávidět.“
Projel jím drobný elektrický šok. Až po chvíli mu došlo, 

že se Stvořitelka dotkla jeho ramene.
„Nikoli, válečníku. Miluji tě, mé dítě. Má kletba tě měla 

naučit  sebeovládání  a  schopnosti  sebereflexe  a  odhadovat 
dosah svých skutků.“

Pozvedl  k  ní  oči.  Bylo  mu lhostejné,  co v nich spatří: 
nenávist, bolest, chuť bít kolem sebe.

Hlas se mu zachvěl. „Bereš mi život.“
„To  je  podstatou  věci,“  prohlásila  neskutečně 

shovívavým  tónem.  „Jin  a  jang,  válečníku.  Tvůj  život, 
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obrazně řečeno, za její v pravém slova smyslu. Rovnováha 
musí  být  zachována  a  při  rozdávání  darů  je  třeba  obětí. 
Mám-li  na  tvou  žádost  zachránit  tu  lidskou  ženu,  z  tvé 
strany  musím  dostat  velkou  zástavu.  To  je  princip  jin  a 
jang.“

Sklopil hlavu.
A  vykřikl.  Křičel  tak  mocně,  až  mu krev  vstoupila  do 

obličeje a potrhala vlásečnice. Až se mu oči zalily slzami a 
málem mu vyhřezly z důlků. Až mu selhal hlas a ochraptěl.

Když už mu z úst nevycházel žádný zvuk, zaostřil zrak. 
Stvořitelka  klečela  před  ním,  splývavé  hedvábné  roucho 
zřasené  kolem těla,  rozlité  po  bílém mramoru  jako černá 
kaluž.

„Válečníku, kdybych mohla, ušetřila bych tě toho.“
Málem tomu uvěřil.  Její hlas zněl tak prázdně, jako by 

toho upřímně litovala.
„Udělej to,“ vyhrkl drsným tónem. „Dej jí na výběr. Je 

mi milejší, když bude žít šťastně a dlouho a nevzpomene si 
na mě, než aby zemřela.“

„Budiž.“
„Prosím  tě…  abych  se  s  ní  mohl  aspoň  rozloučit. 

Naposledy ji vidět.“
Stvořitelka zavrtěla hlavou.
Žal mu projel tělem jako rozžhavené ostří.  Bolest  byla 

tak palčivá, že by se nedivil, kdyby začal krvácet.
„Prosím –“
„Teď, nebo nikdy.“
Rhage  se  zachvěl.  Zavřel  oči.  Obestřela  ho  smrtelná 

prázdnota. Zastavilo se mu srdce.
„Teď,“ vydechl.
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Kapitola padesátá

o  návratu  z  nemocnice  zamířil  Butch  rovnou  do 
pracovny  v  prvním  patře.  Nechápal,  proč  mu  Rhage 

telefonoval a nařídil mu, ať opustí Maryin pokoj. Nejdřív se 
s  ním chtěl  dohadovat,  ale  Rhageův hlas  zněl  po čertech 
divně, a tak to nechal plavat.

P

Bratrstvo čekalo ve Wrathově pracovně, všichni vážní a 
soustředění. Sotva je Butch uviděl, měl pocit, jako by měl 
podávat  hlášení  šéfovi  svého  bývalého  rajonu,  ale  po 
několika  měsících  nicnedělání  byl  rád,  že  konečně  může 
přispět svou troškou do mlýna.

Smůla, že jeho schopnosti přijdou ke slovu zrovna v téhle 
situaci.

„Kde  je  Rhage?“  zeptal  se  Wrath.  „Dojděte  pro  něj.“ 
Phury  vyšel  z  místnosti.  Když  se  vrátil,  nechal  dveře 
otevřené. „Sprchuje se. Za chvilku je tady.“

Wrath vyslal přes stůl pohled k Butchovi. „Co jsi zjistil?“
„Moc  toho  není,  ale  jedna  skutečnost  je  přece  jen 

poměrně  slibná.  Zmizelo  nějaké  Bellino  oblečení.  Má ve 
věcích  pořádek,  proto  bylo  jasné,  že  chybí  jen  džínsy  a 
noční  košile,  tedy  nic,  co  by  dávala  do  čistírny.  Z  toho 
usuzuju, že ji chtějí aspoň po určitou dobu nechat naživu.“ 
Slyšel,  jak se za jeho zády zavřely dveře. Věděl, že je to 
Rhage.  „Ačkoli  jsem  obě  místa  činu  důkladně  ohledal, 
nenašel jsem vůbec žádné stopy. Podívám se tam ještě –“

Uvědomil si, že ho nikdo neposlouchá. Otočil se.
Jako by do místnosti vešel duch. Duch, který se podobá 

Rhageovi.
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Bratr  byl  celý v bílém a kolem krku měl  jakýsi šátek. 
Také zápěstí měl ovázaná pruhem bílé látky. To jsou místa, 
odkud se krmí, napadlo Butche.

„Kdy odešla do Stínu?“ otázal se Wrath.
Rhage  zavrtěl  hlavou  a  zamířil  k  jednomu  z  oken. 

Zahleděl se do skleněné tabule, i když byly stažené žaluzie a 
nemohl nic vidět.

Butch, jímž náhlá Maryina smrt hluboce otřásla, nevěděl, 
jestli má pokračovat nebo mlčet. Vrhl pohled na Wratha, ale 
ten zavrtěl hlavou a vstal od stolu.

„Rhagi? Bratře? Můžeme pro tebe něco udělat?“
Rhage  se  ohlédl  přes  rameno.  Na  okamžik  spočinul 

zrakem na každém z přítomných, než se podíval na Wratha. 
„Dneska v noci s vámi nepůjdu.“

„To se rozumí samo sebou. Zůstaneme tady a budeme 
truchlit s tebou.“

„Ne,“ odmítl Rhage ostře. „Bezduší  mají Bellu. Najděte 
ji. Zabraňte…“ Hlas se mu vytratil.

„Ale i přesto… Můžeme ti nějak pomoct?“
„Nedokážu…  Zjistil  jsem,  že  se  nemůžu  na  nic 

soustředit. Prostě to nejde…“ Zadíval se na Zsadista. „Jak s 
tím dovedeš žít? Se vší zlobou, s bolestí. S…“

Z stísněně přešlápl a sklopil oči.
Rhage se otočil ke skupince zády.
Ticho se prodlužovalo.
A pak se Zsadist pohnul a pomalu a váhavě přistoupil k 

Rhageovi.  Když  stanul  u  něj,  nepromluvil,  nepohnul  ani 
rukou,  nevydal  jedinou  hlásku.  Založil  paže  a  dotkl  se 
ramenem Rhageova.

Rhage  sebou  překvapeně  trhl.  Oba  muži  si  vyměnili 
pohled. Načež upřeli zrak do osleplého okna.

„Pokračujte,“ vyzval Rhage bratry dutým hlasem.
Wrath se posadil za stůl. A Butch navázal na své hlášení.
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Kolem osmé večer dokončil Zsadist úklid u Belly.
Do dřezu v kuchyni vylil poslední kbelík s mydlinami a 

mop a smeták uložil do komory vedle dveří do garáže.
Teď je její dům jako ze škatulky a všechny věci jsou na 

svém místě.  Až se vrátí  domů,  nespatří  jedinou stopu po 
vetřelcích.

Dotkl se prstem jemného řetízku s diamanty,  který měl 
na  krku.  Předešlou  noc  ho našel  na  podlaze  a  potom,  co 
opravil rozbité zapínání, si dal náhrdelník na krk. Sotva ho 
zapnul.

Ještě  jednou  zkontroloval  kuchyni  a  sestoupil  po 
schodech  do  ložnice  v  suterénu.  Veškeré  oblečení  znovu 
složil a srovnal a pozavíral zásuvky. Naaranžoval na toaletní 
stolek lahvičky s parfémy. Vyluxoval.

Teď otevřel šatní skříň, dotýkal se jejích svetrů a šatů. 
Naklonil se a zhluboka se nadechl. V chřípí ucítil její vůni. 
Pronikla mu do plic. Pálila v hrudi.

Ty  hajzlové  si  to  odskáčou.  Vlastnoručně  je  zardousí, 
roztrhá  je  na  kusy  holýma  rukama.  Nezbyde  z  nich  nic, 
dočista nic… jen mastný černý fleky.

Myšlenky  na  pomstu  mu  rozbouřily  krev.  Zamířil  k 
posteli a posadil se na ni. Přeopatrně, jakoby v obavách, že 
by pod ním mohl prasknout rám, si lehl a položil hlavu na 
polštář.  Na prošívané  přikrývce  ležel  kroužkový zápisník. 
Vzal ho a otevřel. Stránky byly popsané jejím rukopisem.

Protože je negramotný, smysl slov nepochopil, nicméně 
ho  zaujaly  oblé  tvary,  kudrlinky  a  pravidelné  a  úhledné 
písmo.

Na  jedné  straně  zachytil  jediné  slovo,  které  dokáže 
přečíst.

Zsadist.
Napsala  jeho  jméno.  Zalistoval  deníkem  o  něco 

pozorněji.  Na posledních  stránkách našel  své  jméno ještě 
několikrát.  Když  si  představil  obsah  zápisků,  v  duchu  se 
zachvěl.
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Zavřel notes a položil  ho přesně tam, kde byl  předtím. 
Otočil hlavu. Na nočním stolku spatřil stuhu do vlasů. Jako 
by si ji stáhla předtím, než šla spát. Sáhl pro ni a namotal si 
černý satén na prsty.

U paty schodiště se objevil Butch.
Zsadist vyskočil z postele, jako by ho přistihl při nějaké 

nedovolené činnosti. Což je svým způsobem pravda. Nemá 
co slídit v Bellině soukromí.

Naštěstí byl Butch ze setkání stejně rozpačitý jako on.
„Co tady pohledáváš, poldo?“
„Chtěl jsem si znova prohlídnout místo činu. Ale zjistil 

jsem, že už není co prohlížet. Pěkně jsi to tady dal do pucu.“
Zsadist se na něj zaškaredil.  „Co je ti vlastně do toho? 

Proč ti tolik záleží na únosu jedný z našich žen?“
„Prostě záleží.“
„Tohle je náš svět.“
Policista svraštil obočí. „Promiň, Zsadiste, ale co je tobě 

do toho – vzhledem k tvý pověsti?“
„Prostě si hledím svýho.“
„Jo. Jasně. Tak proč vysedáváš u ní v ložnici? A proč jsi 

strávil hodiny úklidem jejího domu? A proč držíš tu stuhu 
tak křečovitě, až ti zbělely klouby na prstech?“

Zsadist sklopil oči na svou ruku a zvolna uvolnil sevření. 
Pak zabodl do člověka hněvivý pohled.

„Neprovokuj  mě,  poldo.  Nelíbilo  by  se  ti,  co  by  sis 
vykoledoval.“

Butch zaklel.  „Hele,  Zsadiste,  chci  ji  jen pomoct  najít. 
Chci…  Zkrátka  pro  to  mám  taky  svůj  důvod.  Nesnáším 
násilí na ženských. Mám s tím určitý osobní zkušenosti.“

Zsadist vsunul proužek saténu do kapsy a začal kroužit 
kolem  lidského  samce.  Butch  se  vyčkávavě  přikrčil, 
připravený na útok.

Konečně se Zsadist zastavil. „Bezduší ji už nejspíš zabili, 
je to tak?“

„Možná.“
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„Nejspíš.“
Zsadist  se  k  němu  naklonil  a  zhluboka  se  nadechl. 

Nezachytil  pach  strachu,  přestože  polda  má  svalnaté  tělo 
našponované a přichystané na boj. A to je dobře. Kuráž se 
mu bude zatraceně hodit, jestli má v úmyslu zapojit se do 
téhle staleté války.

„Fajn,“  zavrčel  Zsadist.  „Něco mi  pověz.  Pomůžeš  mi 
najít ty hajzly, co ji unesli? Máš na to žaludek? Protože až je 
dostaneme,  nebudu je  šetřit.  A bude  to  podívaná  jen  pro 
silný nátury.“

Butchovy  světle  hnědé  oči  se  zúžily.  „Jeden  za 
všechny – a tak dále.“

„Já ti nic nedlužím.“
„Tak to se pleteš. Bratrstvo je pro mě něco jako adoptivní 

rodina. A já držím s ním. Kapišto?“
Zsadist  si  ho  chvíli  mlčky  měřil.  Ten  maník  to  myslí 

vážně,  pomyslel  si.  Čiší  z  něj  zarputilé  odhodlání.  Touha 
potrestat násilí a zločin. Nemilosrdně. Až na krev.

„Nečekej, že ti za to poděkuju.“
„Nečekám nic.“
Zsadist  se  vzchopil  a  natáhl  ruku.  Chtěl  jejich  dohodu 

potvrdit,  i  když  věděl,  že  tohle  gesto  pro  něj  nebude 
příjemné.  Ale  ten  lidský  samec  mu  naštěstí  stiskl  ruku 
neuvěřitelně  jemně.  Jako  by  věděl,  že  Zsadist  fyzický 
kontakt těžce snáší.

„Půjdeme do toho společně,“  prohlásil  polda,  když mu 
klesla paže k tělu.

Zsadist přikývl. Vyběhli po schodech do přízemí.
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Kapitola padesátá první

ary  zamávala  na  černý  mercedes,  který  zastavil  u 
chodníku  před  nemocnicí.  Doběhla  k  němu  tak 

rychle, že Fritz ani nestačil obejít auto a otevřít jí dvířka.
M

„Díky, Fritzi! Volala jsem Rhageovi na mobil už šestkrát, 
ale nehlásí se. Je všechno v pořádku?“

„V  naprostém  pořádku.  Viděl  jsem  pána  odpoledne.“ 
Zářivě se na sluhu usmála. „To je skvělé! A je teprve osm. 
Určitě ještě neodešel.“

Fritz se rozjel a zařadil se do hustého provozu na hlavní 
ulici. „Kdybyste něco potřebovala –“

Naklonila  se,  objala  drobného  starce  kolem  ramen  a 
políbila ho na tvář. „Odvezte mě domů, Fritzi. Rychle. Tak 
rychle, jako jste ještě nikdy nejel. Kašlete na pravidla.“

„Madam?“
„Slyšel jste dobře. Jak nejrychleji to půjde.“
Fritz  byl  z  té  pozornosti  celý  rozčilený,  ale  honem se 

vzpamatoval a přidal plyn.
Mary  si  zapnula  bezpečnostní  pás,  sklopila  stínítko  a 

prohlížela  se  v  malém  osvětleném  zrcátku.  Přitiskla  si 
chvějící se ruce na tváře a začala se potřeštěně hihňat, zvlášť 
když  auto  ostře  odbočilo  za  roh  a  ona  při  tom  narazila 
bokem do dveří.

Sotva se rozječely policejní  sirény,  rozchechtala  se jak 
šílená.

„Omlouvám se, madam.“ Doggen po ní střelil pohledem. 
„Ale  musím  se  vyhnout  policii  a  možná  to  bude  trochu 
krkolomné.“
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„Vytřete jim zrak, Fritzi.“
Starý pán stiskl jakousi páčku a veškeré vnější i vnitřní 

osvětlení zhaslo. Pak motor mercedesu zařval úplně stejně 
jako tenkrát, když se s Rhagem proháněli po caldwellských 
kopcích v GTO.

Jenomže tenkrát měli rozsvícená čelní světla.
Chytila  se  bezpečnostního  pásu  a  překřikovala  kvílení 

pneumatik: „Vidíte potmě skvěle! Musíte mít oči jako rys.“
Fritz  se  rozvážně  usmál,  jako  by  si  spolu  povídali  u 

sporáku. „Ano, madam. Jako rys.“
Prudce strhl volant  doleva,  objel  minivan a  vrhl  se do 

vedlejší ulice. Dupl na brzdu, aby nesrazil chodce, a jakmile 
měli  úzkou uličku volnou, zase energicky sešlápl plynový 
pedál až k podlaze. Vystřelil z ní na druhé straně přímo před 
rozjetým  taxíkem,  zařadil  se  do  kolony  automobilů  a 
myškou  předjel  autobus.  Dokonce  přinutil  řidiče  SUV 
velikosti korábu, aby před ním uhnul ke kraji vozovky.

Kdo by byl řekl, že se ten nenápadný, tichý stařík mění 
za volantem v piráta silnic?

Přesněji  v  piráta  silnic  typu  Nikiho  Laudy,  ale  přesto 
fantastického.

A pak zapadl na volné místo mezi auty zaparkovanými 
na hlavní silnici. Sama by si toho fleku ani nevšimla.

Sirény zesílily natolik,  že to Mary nevydržela  a křikla: 
„Fritzi, vždyť nás –“

Prohnaly se kolem nich dva policejní vozy.
„Ještě okamžik, madam.“
Vzápětí je minulo ještě jedno hlídkové auto.
Fritz vyjel a uháněl dál svižným tempem.
„Bezva fígl, Fritzi.“
„Bez urážky, madam, ale lidskou mysl lze velice snadno 

zmanipulovat.“
Ujížděli  jako  s  větrem  o  závod.  Mary  se  celou  dobu 

šťastně smála, ale zároveň sebou netrpělivě šila a bubnovala 
prsty o opěrku. Jízda trvala věčnost.

447 395



Když dojeli k první dvojité bráně na hranicích pozemku, 
byla tak vzrušená, že bezmála nadskakovala na sedadle. V 
okamžiku, kdy zastavili na nádvoří, vyrazila z auta, aniž se 
obtěžovala zavřít dveře.

„Díky, Fritzi!“ křikla přes rameno.
„Rádo se stalo, madam!“ zavolal v odpověď.
Prolétla vstupní halou a vydusala po velkém schodišti do 

prvního patra. Smykem odbočila vlevo a řítila se chodbou, 
jako by jí za patami hořelo. Jak kolem sebe zběsile mávala 
kabelkou, zasáhla luxusní stojací lampu. Bleskově se vrhla 
zpátky  a  zachytila  ji  dřív,  než  se  mohla  skácet  na 
mramorové dlaždice.

Se smíchem vpadla do ložnice –
A zastavila se tak prudce, až se zapotácela.
Uprostřed místnosti byl Rhage. Nahý a jakoby v transu 

klečel  na  nějaké  černé  desce.  Krk  i  zápěstí  měl  ovázaná 
pruhy bílé látky. Z kamenné desky stékala na koberec krev, 
ačkoli Mary neviděla, odkud Rhage krvácí.

Obličej měl k nepoznání ztrhaný, jako by od chvíle, kdy 
ho viděla naposledy, zestárl nejmíň o dvacet let.

„Rhagi?“
Pomalu otevřel  oči.  Byly skelné,  nevidoucí.  Zamžoural 

na ni a zamračil se.
„Rhagi? Rhagi, co se děje?“
Její hlas ho vytrhl z netečnosti.
„Co tady –“  Zarazil  se.  Pak zatřásl  hlavou,  jako by si 

chtěl pročistit zrak. „Co tady děláš?“
„Uzdravila jsem se! Prej je to zázrak!“
Když se k němu vrhla, uskočil,  zvedl ruce a divoce se 

rozhlížel po ložnici. „Honem zmiz! Ona tě zabije! Zruší to! 
Proboha… nepřibližuj se ke mně!“

Mary strnula. „O čem to mluvíš?“
„Tys ten dar přijala, viď?“
„Co víš… Jak můžeš vědět, co se mi zdálo?“
„Tak přijala jsi ten dar?“

448 395



Kristepane. Rhage dočista zešílel. Třese se jako ratlík, je 
nahý, bílý jako křída a holeně má celé pořezané…

„Uklidni se, Rhagi.“ Tak takhle si ten rozhovor rozhodně 
nepředstavovala. „O žádném daru nevím. Ale něco ti povím! 
Když mi dělali další magnetickou rezonanci, usnula jsem a s 
tím  přístrojem  se  něco  stalo.  Prostě  vybuchl  nebo  co. 
Nevím.  Ale  doktoři  říkali,  že  se  něco  zablesklo.  Zkrátka 
když mě pak odvedli nahoru a vzali mi krev, bylo všechno v 
pořádku! Nic nenašli!  Nikdo si to nedokázal  vysvětlit.  Po 
leukemii ani stopy a játra vyléčená. Prohlásili to za zázrak 
medicíny.“

Samým štěstím se jí zatočila hlava. Ale Rhage ji popadl 
za ruce a sevřel tak silně, až to zabolelo.

„Musíš odejít. Okamžitě. Neznáš mě. Musíš pryč odtud. 
A už se sem nevracej.“

„Cože?“
Začal ji strkat ke dveřím, a když se bránila, snažil se ji 

odvléct.
„Co to děláš, Rhagi? Já ne –“
„Musíš odejít!“
„Válečníku, už není třeba.“
Klidný ženský hlas je oba přimrazil na místo.
Mary  otočila  hlavu.  V  koutě  místnosti  stála  drobná 

postava zahalená v černém. Zpod splývavého roucha se jí 
linulo jasné světlo.

„Můj sen,“ vydechla Mary. „Vy jste ta žena ze snu.“
Rhage ji zezadu objal pažemi a jako smyslů zbavený ji 

od sebe prudce odstrčil.
„Stvořitelko, já za ní nešel. Přísahám, že ne! To ona –“
„Uklidni  se,  válečníku.  Vím,  že  jsi  dodržel  slovo.“ 

Postava plula k nim. Nekráčela, jen se vznášela těsně nad 
zemí.  „Je to v pořádku. Jen jsi vynechal  jistou maličkost, 
něco,  co  jsem  nevěděla,  dokud  jsem  s  ní  nenavázala 
kontakt.“

„Cože?“
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„Neřekl jsi mi, že ta žena nemůže mít děti.“
Rhage se otočil k Mary. „Já to nevěděl.“
Mary  přikývla  a  objala  se  pažemi.  „Je  to  tak.  Jsem 

neplodná. Po chemoterapii.“
Černé roucho se zavlnilo.  „Pojď blíž,  ženo.  Dotknu se 

tě.“
Když  se  ze  záhybů  vynořila  zářící  ruka,  Mary  jakoby 

omámeně  přistoupila  blíž.  Dotek  jejích  rukou  provázelo 
hřejivé elektrizování.

Ženin hlas se prohloubil a zesílil. „Je mi líto, že jsi přišla 
o  schopnost  plodit  nový  život.  Vím,  jaké  štěstí  přináší 
stvoření. Sama jsem ho prožívala již nesčetněkrát. Proto mě 
hluboce rmoutí,  že nikdy nebudeš držet v náručí krev své 
krve, že nikdy nepohlédneš do svých očí, které se na tebe 
budou  dívat  z  tváře  jiné  bytosti,  že  nikdy  nespojíš  s 
milovaným mužem to, co je v tobě nejlepší. Tvá ztráta je už 
sama o sobě velkou obětí. Odepřít ti navíc tohoto válečníka 
by bylo příliš kruté. Jak už jsem ti řekla. Dávám ti věčný 
život, dokud se sama z vlastní vůle nerozhodneš odejít do 
Stínu. A mám tušení, že se rozhodneš tehdy, až přijde čas, 
kdy tuto zemi opustí muž, kterého nade vše miluješ.“

Žena  pustila  Maryinu  ruku.  V  tu  chvíli  z  ní  dočista 
vyprchal  pocit  štěstí,  jímž  byla  předtím  doslova  opilá. 
Málem se rozplakala.

„Do háje,“ hlesla. „To všechno se mi zase jenom zdá, že 
jo? Je to jen sen. Mohlo mě to napadnout…“

Zpod  roucha  zazněl  hluboký  ženský  smích.  „Jdi  ke 
svému válečníkovi, dítě. Ať cítíš teplo jeho těla a víš, že je 
to skutečnost.“

Mary se otočila. Rhage stál bez hnutí a nevěřícně zíral na 
drobnou postavu.

Přistoupila k němu a objala ho. Proti hrudi cítila mocně 
tlouct jeho srdce.
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Tmavá postava zmizela.  Rhage začal hovořit ve starém 
jazyce  a  slova  se  mu  řinula  z  úst  tak  rychle,  že  by  mu 
nerozuměla, i kdyby mluvil anglicky.

To je modlitba, napadlo ji. On se modlí.
Když skončil, zadíval se na ni. „A teď tě políbím, Mary.“
„Počkej! Vysvětlíš mi laskavě, co se před chvílí stalo? A 

kdo to je?“
„Teď ne.  Teď… mi to  nějak nemyslí.  Vlastně bych  si 

radši měl na chvíli lehnout. Bojím se, že bych mohl omdlít, 
a nechci na tebe spadnout.“

Položila si jeho těžkou paži na rameno a vzala ho kolem 
pasu. Když se o ni opřel, vyhekla pod tíhou jeho těla.

Jakmile  Rhage  ležel  na  posteli,  strhal  si  bílé  stuhy ze 
zápěstí a z krku. Teprve tehdy si všimla, že krev na holeních 
se  mísí  s  čímsi  třpytivým.  Prohlédla  si  černou  desku  na 
zemi. Byla pokrytá lesklými úlomky podobnými sklu. Nebo 
jsou to diamanty? Bože. Tak on klečel na diamantové drti. 
Není divu, že je pořezaný.

„Co jsi tady dělal?“ zeptala se.
„Truchlil.“
„Proč?“
„To ti povím později.“ Stáhl ji na sebe a pevně ji sevřel v 

náruči.
Opájela se pocitem bezpečí, jenž jí dodávalo jeho pevné, 

mohutné tělo, a přemítala, jestli je vůbec možné, aby se stal 
zázrak. Ale ne zázrak, jaký se přičítá na vrub obrovskému 
štěstí  nebo  shodě  okolností,  ale  zázrak  tajemný, 
nevysvětlitelný.  Vzpomněla  si,  jak  doktoři  pobíhali  po 
nemocnici s její zdravotní dokumentací a vzorky její krve. 
Znovu ucítila, jak jí paží až do prsou projíždí elektrický šok, 
když se jí dotkla ta postava v černém.

A pomyslela na zoufalé modlitby, jež vyslala k obloze.
Ano, rozhodla se. Zázraky se opravdu stávají.
Rozplakala se a mezi vzlyky ze sebe vyrážela výbuchy 

hysterického smíchu, zatímco se ji Rhage pokoušel uklidnit.
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O  něco  později,  když  se  utišila,  řekla:  „Tomuhle  by 
uvěřila jenom moje matka.“

„Čemu?“
„Moje  matka  byla  řádná  katolička.  Věřila  v  Boha,  ve 

spasení a ve věčný život.“ Vtiskla mu polibek na krk. „Ta 
by  tomu  všemu  bezvýhradně  uvěřila.  A  byla  by 
přesvědčená,  že  pod  tou  černou  róbou  byla  samotná 
Ježíšova matka.“

„To byla Stvořitelka. Je vším možným, jen ne Ježíšovou 
matkou. Přinejmenším ne v tom smyslu,  jak se všeobecně 
chápe.“

Zvedla  hlavu.  „Víš,  Cissy  mě  odjakživa  ujišťovala,  že 
dojdu spasení,  ať  v Boha věřím nebo ne.  Věřila,  že  díky 
tomu, jak mě pojmenovala, mě milost boží nemine. Tvrdila, 
že pokaždé, když mě někdo zavolá nebo napíše moje jméno 
nebo si na mě vzpomene, ochrání mě to.“

„Tvoje jméno…?“
„Přece Mary. Pojmenovala mě po Panně Marii.“
Rhageovi uvízl dech v hrdle. A pak se tiše rozesmál.
„Co je na tom k smíchu?“
Modrozelené  oči  mu  svítily  jako  neonové  zářivky. 

„Vishous… Nikdy se nesplete. Mary… Moje osobní Panno 
Marie. Budu tě milovat až do smrti. A až budu muset odejít 
do Stínu, půjdeš se mnou?“

„Ano.“ Pohladila mu tvář. „A nevadí ti, že nemůžu mít 
děti?“

„Vůbec ne. Mám tebe a to je nejdůležitější.“
„Taky existuje adopce,“ poznamenala nejistě. „Můžou si 

upíři adoptovat děti?“
„Zeptej se Tohra a Wellsie. Myslím, že už teď považují 

Johna  za  vlastního.“  Usmál  se.  „A  jestli  chceš  mimino, 
nějaké ti  obstarám.  Mám takový pocit,  že  bych mohl  být 
docela dobrej táta.“

„O tom nepochybuju.“
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Když  se  sklonila  a  chtěla  ho  políbit,  zarazil  ji.  „Ještě 
něco.“

„Co?“
„Totiž…  zůstala  nám  ta  obluda.  Vyjednával  jsem  se 

Stvořitelkou –“
Mary se odtáhla. „Ty jsi smlouval?“
„Musel jsem něco udělat, abych tě zachránil.“
Chvilku na něj ohromeně zírala, pak zavřela oči. „Rhagi, 

strašně moc tě miluju,“ zašeptala.
„I  když  to  znamená,  že  budeš  muset  žít  s  netvorem? 

Protože kletba je teď trvalá. Nedá se zrušit. Už mi ji nikdo 
neodpáře.“

„Už jsem ti přece řekla, že mi to nevadí. Vlastně… Ta 
potvora je docela milá.  Trochu jako Godzilla.  Nakonec to 
byla  docela  výhodná  dohoda.  Místo  jednoho  mám  hned 
dva.“

V  Rhageových  očích  zahořelo  bílé  světlo.  Jemně  ji 
položil na záda a políbil na hrdlo.

„Jsem rád,  že  se  ti  líbí,“  zašeptal  a  vyhrnul  jí  tričko. 
„Protože  oba teď patříme k tobě.  Tak dlouho,  dokud nás 
budeš chtít.“

Rozkošnicky vzdychla a prohlásila: „Takže na věky.“
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