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J. R. Ward

Probuzený milenec

Třetí díl

románového cyklu

BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY



Věnuji: Tobě

Už nikdy nebude žádný jako ty.
Pro mě… jsi jediný.

Ano, nedostává se mi slov…



Poděkování

S nesmírnou vděčností čtenářům Bratrstva černé dýky.

Vám díky mnohokrát:
Karen Solemnové, Kaře Cesareové, Claire Zionové,
Kaře Welshové, Rose Hilliardové.
Díky nejlepším zubařským týmům na světě:
Robertu N. Mannovi, D.M.D., a Ann Blairové,
Scottu Nortonovi, D.M.D., M.S.D., a Kelly Eichlerové
a jejich jedinečnému personálu.

A také s díky mé výkonné radě:
Sue Graftonové, Dr. Jessice Andersonové,
Betsey Vaughanové.

Mé rodině s láskou.



Slovníček pojmů a vlastních jmen

ahvenge
Čin, jímž je vykonána smrtelnická odveta; typicky je prováděn 
milovaným.

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.

cohntehst
Konflikt  mezi  dvěma  upíry soupeřícími  o  právo milovat  se  s 
upírkou.
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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.

ghardian
Strážce  jedince.  Existují  různé  stupně  ghardianů,  přičemž 
nejmocnější je upírka sehcluded.

glymera
Společenské  jádro  upírské  aristokracie,  zhruba  odpovídající 
anglické společenské smetánce z období regentství (začátek 19. 
století).

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“.

mahmen
Matka, používáno jako označení skutečného stavu i jako výraz 
náklonnosti.

nalla
Lichotivé označení, znamená „milovaná/milovaný“.
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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 
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.

8



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.

sympath
Poddruh upíra;  mimo jiné je charakterizován též schopností  a 
touhou manipulovat s emocemi druhých (např. výměna energie). 
Historicky  byli  sympathové  diskriminováni  a  v  určitých 
obdobích na ně upíři pořádali štvanice. Jsou na pokraji vyhynutí.

tahlly
Mazlivé oslovení, volně přeloženo „miláčku“.

upír
Příslušník druhu odlišného od jedinců Homo sapiens. Aby upíři 
přežili, musí pít krev opačného pohlaví. Naživu je udrží i lidská 
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 
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činnosti  se  musí  plně  soustředit  a  oprostit  se  od  veškerých 
emocí; nesmí s sebou přenášet těžké předměty. Dokáží odstranit 
z lidského mozku vzpomínky,  ale jen pokud jsou krátkodobé. 
Upíři se dožívají až tisíce let, někdy i déle.

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

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

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

wahlker
Jedinec, který zemřel a vrátil se do života ze Stínu. Wahlkerům 
se dostává velké úcty a jsou ctěni a váženi pro námahu, kterou 
podstoupili.

whard
Ekvivalent kmotra nebo kmotry jedince.
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Kapitola první

„K rucinál, Zsadiste! Neskákej –“
Phuryho  hlas  bylo  stěží  slyšet  přes  rachot  srážky  před 

nimi. A nezabránil jeho dvojčeti vyskočit z escalade, i když 
jel osmdesátkou.

„V, je venku! Otoč to!“
Phury narazil ramenem do okénka, když Vishous uvedl 

teréňák  do  kontrolovaného  smyku.  Kužely  světla  z 
reflektorů opsaly oblouk a zachytily Z, který se skulil na 
zasněžený asfalt. Zlomek sekundy nato už vyskočil, tasil a 
pálil po zmačkaném sedanu, kterému teď z předku kapoty 
vyrůstala borovice a kouřilo se z něj.

Phury nespouštěl  své dvojče z  očí,  zatímco šátral  po 
bezpečnostním pásu. Bezduší, které pronásledovali do polí 
kolem  Caldwellu,  sice  právě  podělali  svou  jízdu  díky 
fyzikálním zákonům, to ale neznamenalo, že jsou vyřazeni 
z boje. Tihle nemrtví mizerové hodně vydrží.

Když se escalade se zhoupnutím zastavil, Phury otevřel 
dveře  a  současně  sáhl  po  berettě.  Těžko  říct,  kolik 
bezduchých  je v autě nebo jakou mají  munici.  Nepřátelé 
rasy upírů cestovali v tlupách a vždycky byli ozbrojeni  – 
do  horoucích  pekel!  Vystoupili  tři  bělovlasí  bezduší,  a 
potácel se jen řidič.

Ani  ta  zatracená  přesila  Z  nezpomalila.  Jako 
sebevražedný šílenec zamířil  rovnou k trojici  nemrtvých, 
ačkoliv neměl v ruce nic než černou dýku.

Phury se vyřítil přes silnici, slyšel, jak Vishous dupe za 
jeho zády. Jenže už jich nebylo zapotřebí.
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Ve  vzduchu  vířily  němé  vločky  sněhu,  sladká  vůně 
borovic se mísila  s pachem benzinu, unikajícího z vraku 
auta,  a  Z  sejmul  všechny  tři  bezduché  pouhým  nožem. 
Přetnul jim šlachy v podkolení, aby nemohli utíkat, zlámal 
jim  paže,  aby  se  nemohli  bránit,  vlekl  je  po  zemi  a 
vyskládal do řady jako strašidelné panenky.

Trvalo mu to dohromady nanejvýš čtyři a půl minuty, 
včetně  odstranění  identifikačních  odznaků.  Pak  si  dal 
Zsadist  pauzu,  aby se  vydýchal.  Jak  shlížel  na  olejovou 
skvrnu černé krve, rozmazané po bílém sněhu, stoupala mu 
z  ramen  pára,  podivně  něžná  mlha,  unášená  studeným 
větrem.

Phury  zastrčil  berettu  do  pouzdra  a  udělalo  se  mu 
nevolno, jako by spořádal kilové balení špeku. Podrbal se 
na hrudi a rozhlédl se doleva, pak doprava. Na silnici 22 
panoval  v  tuto  noční  dobu  a  v  téhle  vzdálenosti  od 
samotného Caldwellu mrtvý klid. Bylo nepravděpodobné, 
že by se tu objevil člověk. Vysoká zvěř se nepočítala.

Věděl,  co  přijde teď.  Věděl,  že  nemá cenu snažit  se 
tomu zabránit.

Zsadist  poklekl  nad  jedním  z  bezduchých,  zjizvenou 
tvář  zkřivenou  nenávistí,  znetvořený  horní  ret  ohrnutý, 
tesáky  dlouhé  jako  tygří  zuby.  S  oholenými  vlasy  a 
prohlubněmi  pod  lícními  kostmi  vypadal  jako  smrtka;  a 
stejně jako smrt i on bez obtíží pracoval v chladu. Měl na 
sobě jen černý rolák a volné černé kalhoty, takže byl víc 
ozbrojený  než  oblečený:  hruď  mu  křižovalo  řemení  s 
pouzdrem na dýku, znamení Bratrstva černé dýky, a další 
dva nože měl připevněné v pouzdrech na stehnech. Také 
měl opasek se dvěma pistolemi.

Ne že by ty devítky někdy použil. Rád zabíjel tak nějak 
osobně.  Po pravdě řečeno,  byly  to  jediné  chvíle,  kdy se 
mohl s někým sblížit.

Z  popadl  bezduchého  za  klopy  kožené  bundy  a 
škubnutím zvedl trup bezduchého od země, až měl obličej 
těsně u něj.
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„Kde je ta ženská?“ Když se nedočkal  jiné odpovědi 
než  zlobného  smíchu,  Z  bezduchého  prudce  a  nečekaně 
uhodil pěstí. Dopad rány zazvučel mezi stromy, ostrý zvuk, 
jako když se zlomí větev. „Kde je ta ženská?“

Posměšný úšklebek  bezduchého  nabudil hněv Z do té 
míry, že se stal vlastním polárním kruhem. Vzduch kolem 
jeho těla se naplnil magnetickým nábojem a byl chladnější 
než noc. Vločky sněhu už se k němu ani nepřibližovaly, 
protože se rozložily silou jeho hněvu.

Phury  uslyšel  tiché  zasípění  a  ohlédl  se.  Vishous  si 
zapaloval  ručně  ubalenou  cigaretu,  tetování  na  levém 
spánku a kozí bradku kolem úst mu zvýraznila oranžová 
záře.

Při  zvuku  další  rány  pěstí  se  V  zhluboka  nadechl  a 
zvedl diamantové oči. „Není ti nic, Phury?“

Ano, bylo.  Zběsilá povaha Z byla odjakživa tématem 
smrtelnických  báchorek,  ale  poslední  dobou  si  začínal 
počínat tak násilnicky, že bylo těžké ho při akci pozorovat. 
Bezedná, dušeprostá jáma jeho nitra běsnila od té doby, co 
Bellu unesli bezduší.

A pořád ještě ji nenašli.  Bratři neměli  žádné vodítko, 
žádné  informace,  nic.  Ani  Zsadistovy  drsné  metody 
výslechu nepomáhaly.

Phury byl z toho únosu zničený. Neznal Bellu dlouho, 
ale  byla  to  náramně  půvabná,  ušlechtilá  žena  z  nejvyšší 
vrstvy aristokracie  své rasy.  Ačkoliv mu nešlo jen o její 
rodokmen.  Šlo  mu  o  mnohem  víc.  Pronikla  přes  jeho 
příslib  celibátu  k  muži,  který  se  skrýval  pod  vrstvou 
disciplíny,  probudila  cosi  hluboko  v  jeho  nitru.  Stejně 
zoufale jako Zsadist ji toužil nalézt, ale po šesti týdnech už 
ztratil víru, že by ještě byla naživu.  Bezduší  se mučením 
snažili získat od upírů informace o Bratrstvu, a ona, jako 
všichni civilisté,  věděla o bratřích jen málo.  Určitě už ji 
zabili.

Jeho jedinou nadějí bylo, že nemusela snášet mnoho a 
mnoho dní pekelných muk, než odešla do Stínu.
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„Co  jste  udělali  s  tou  ženskou?“  zavrčel  Zsadist  na 
dalšího  bezduchého. Když se nedočkal jiné odpovědi než 
„Jdi do háje“, vytáhl Z nůž a toho hajzla kousl.

Proč si Zsadist dělá starosti o pohřešovanou civilistku, 
to nikdo z Bratrstva nedokázal pochopit. Jeho misogynství 
bylo známé – sakra, vždyť budilo strach! Proč mu záleží na 
Belle, to nikdo netušil. Ale na druhé straně, nikdo, dokonce 
ani  jeho  dvojče  Phury,  nedokázal  předvídat  Zsadistovy 
reakce.

Zatímco  ozvěny  Zsadistova  brutálního  díla  protínaly 
lesní  osamělost,  Phury cítil,  jak jeho samotného výslech 
láme,  i  když  bezduší  zůstávali  silní  a  neprozradili  žádné 
informace.

„Nevím, jak dlouho to ještě vydržím,“ řekl polohlasem.
Zsadist byl  to jediné, co v životě měl,  kromě poslání 

Bratrstva – chránit rasu před bezduchými. Den co den spal 
Phury sám, pokud vůbec spal. Potrava mu velkou rozkoš 
nepůsobila. Ženy nepřipadaly v úvahu kvůli jeho celibátu. 
A každou vteřinou se obával, s čím zase Zsadist přijde a 
kdo při tom přijde k úhoně. Bylo mu, jako by umíral na 
pomalé  vykrvácení  z  tisíce  ran.  Náhradní  cíl  všech 
vražedných úmyslů svého dvojčete.

V vztáhl ruku v rukavici a uchopil Phuryho za hrdlo. 
„Podívej se na mě, chlape.“

Phury  se  podíval  a  ucukl.  Bratrovo  levé  oko,  to 
obklopené tetováním, se rozšířilo, až z něj byla jen černá 
prázdnota.

„Vishousi,  ne…  já  nechci…“  Do  háje.  Zrovna  teď 
nepotřeboval  poslouchat  nic  o budoucnosti.  Nevěděl,  jak 
by  zvládl  skutečnost,  že  všechno  už  bude  pořád  jenom 
horší.

„Sníh padá dneska zvolna,“  řekl  V a třel  mu palcem 
silnou jugulární žílu.

Phury zamžikal  a  zmocnil  se ho prazvláštní  klid,  tep 
srdce  mu  zpomalil  do  rytmu  pulzování  bratrova  palce. 
„Cože?“
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„Sníh… padá tak zvolna.“
„Ano… ano, je to tak.“
„A letos máme sněhu habaděj, že?“
„Hm… ano.“
„Jo… spousta sněhu a bude ho ještě víc. Dneska. Zítra. 

Příští měsíc. Napřesrok. Padá, když padá, a padá si, kam 
chce.“

„Přesně tak,“ řekl Phury tiše. „Nedá se zastavit.“
„Ledaže jsi země.“ Palec se zastavil. „Bratříčku, ty mi 

nepřipadáš jako země. Ty ho nezastavuješ. Nikdy.“
Zazněla  série  praskotu  a  záblesků,  jak  Z  bodal 

bezduché  do  hrudníků  a  těla  se  rozpadala.  Pak  už  bylo 
slyšet  jen  syčení  z  chladiče  rozbitého  auta  a  těžké 
pumpování Zsadistova dechu.

Jako  troska  se  zvedl  ze  zčernalé  země,  obličej  a 
předloktí potřísněné krví bezduchých. Aura kolem něj jako 
tetelivý opar násilí deformovala scenerii za jeho zády, les 
za ním byl zvlněný a nezřetelný.

„Jedu  do  města,“  oznámil,  otíraje  si  čepel  o  stehno, 
„pokračovat.“

Těsně předtím,  než se pan O znovu vydal  na lov upírů, 
uvolnil  západku  svého  devítimilimetrového  revolveru  a 
prohlédl  vnitřek  hlavně.  Zbraň  už  dávno  potřebovala 
vyčistit,  stejně  jako  jeho  glock.  Potřeboval  vyřídit  jiné 
svinstvo, ale jen idiot si nechá pokazit bouchačku. Sakra, 
bezduší  musí  mít  špičkové  zbraně.  Bratrstvo  černé  dýky 
není z těch cílů, které by chtěl člověk minout.

Přešel náborové centrum a vzal to trochu oklikou kolem 
pitevního stolu,  který používali  k práci.  Jediná prostorná 
místnost neměla žádnou izolaci a na podlaze jen udusanou 
hlínu,  ale  protože  tu  nebyla  okna,  vítr  dovnitř  takřka 
nepronikal. Byl tu kavalec, na kterém spal. Sprcha. Žádný 
záchod ani kuchyně, protože bezduší nejedí. Ještě tu vonělo 
čerstvé  řezivo,  protože  dům  tu  postavili  teprve  před 
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půldruhým měsícem. Také tu páchla petrolejová kamínka, 
kterými topili.

Jediným napevno přidělaným zařízením byl regál, který 
sahal  od  země  až  ke  stropním trámům podél  celé  jedné 
dvanáctimetrové  stěny.  Tam  byly  rozloženy  nástroje, 
pěkně a úhledně, na jednotlivých policích: nože, svěráky, 
kleště,  kladiva.  Všechno, co umí rozvázat jazyk.  Měli tu 
všechno, co dokáže vyrvat z hrdla výkřik.

Nebyla  to  však jen mučírna;  používali  tuhle  místnost 
také  jako  skladiště.  Uchovávat  upíry  delší  dobu  bylo 
náročné, protože by člověku mohli upláchnout, pokud by 
se dokázali zklidnit a soustředit. Ocel jim bránila zmizet, 
ale  zamřížovaná  cela  by  je  neuchránila  před  slunečním 
světlem,  a  budova  s  místností  z  masivní  oceli  byla 
nepraktická.  Pěkně  však  fungovala  kanalizační  roura  ze 
zrezivělého  plechu,  zasazená  vertikálně  do  země.  Nebo 
spíš v tomto případě tři roury.

Pan O byl v náramném pokušení zajít ke skladovacím 
jednotkám, jenomže věděl, že kdyby to udělal, nestihl by to 
zpátky do terénu, a musel plnit kvóty. To, že byl zástupcem 
velitele, mu poskytovalo jisté výhody, jako třeba že měl na 
starost  tohle  zařízení.  Jestli  si  ale  má uchovat  soukromí, 
musí podávat adekvátní výkony.

Což znamenalo pečovat o své zbraně, i když by radši 
dělal  jiné  věci.  Odstrčil  lékárničku,  chopil  se  skříňky  s 
potřebami  na  čištění  zbraně  a  přitáhl  si  stoličku  k 
pitevnímu stolu.

Jediné dveře v místnosti se otevřely bez klepání. Pan O 
se zamračil přes rameno, ale když uviděl, kdo to je, potlačil 
rozladěný výraz. Pan X nebyl vítán, ale velícímu tvrďákovi 
Vyhlazovací společnosti se těžko dalo odporovat. I kdyby 
jen z důvodu sebezáchovy.

Velitel, jak tam stál pod holou žárovkou, nebyl zrovna 
dobrý protivník,  pokud chtěl  člověk zůstat  vcelku.  Měřil 
metr devadesát a stavěný byl jako auto: byl hranatý a tvrdý. 
A jako všichni členové Společnosti, kteří už měli dávno po 
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zasvěcení,  byl  vybledlý.  Jeho  bledá  pokožka  se  nikdy 
nezarděla a vítr ji neošlehal. Vlasy měly barvu pavučiny. 
Oči  byly  světle  šedé  jako  zatažená  obloha  a  stejně  tak 
nelesklé a bezvýrazné.

Ležérním  krokem  se  začal  pan  X  procházet  po 
místnosti,  nekontroloval  uspořádání  předmětů,  ale  po 
něčem pátral. „Prý jste zrovna dostali dalšího.“

Pan O odložil vytěrák a počítal zbraně, které má u sebe. 
Házecí nůž u pravého stehna. Glock v pouzdře v křížové 
krajině. Litoval, že jich nemá víc. „Sebral jsem ho v centru 
asi před tři čtvrtě hodinou, před ZeroSum. Je v jedné díře, 
přichází k sobě.“

„Dobrá práce.“
„Mám v plánu zase vyrazit. Hned.“
„Vážně?“  Pan  X  se  zastavil  před  regálem  a  zvedl 

zubatý  lovecký  nůž.  „Víte,  slyšel  jsem  něco  náramně 
znepokojivého.“

Pan O byl  zticha  a  položil  si  ruku na stehno,  blíž  k 
rukojeti nože.

„Nezeptáte se mě, co to je?“ řekl velitel, zatímco kráčel 
ke třem skladovacím jednotkám v zemi. „Možná je to tím, 
že už to tajemství znáte.“

Pan O uchopil  nůž do dlaně a pan X se zastavil  nad 
pláty  drátěného  pletiva,  které  zakrývaly  vršky 
kanalizačních  rour.  První  dva  zajatci  ho  nezajímali.  Do 
toho třetího nebylo nikomu nic, jen jemu.

„Žádná volná  místa,  pane  O?“  Špička  vojenské  boty 
pana X dloubla do jedné soustavy provazů, které mizely v 
hlubině každé z děr. „Já myslel, že jste ty dva zabil, když 
se z nich nepodařilo nic dostat.“

„Zabil.“
„Takže  s  tím civilistou,  kterého  jste  chytil  dneska  v 

noci, by tu měla být jedna roura prázdná. Místo toho máte 
narváno.“

„Chytil jsem dalšího.“
„Kdy?“
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„Včera v noci.“
„Lžete.“ Pan X odkopl drátěný kryt z třetí jednotky.
První  popud  pana  O  velel  prudce  vyskočit,  dvěma 

skoky se ocitnout u pana X a pohroužit mu nůž do hrdla. 
Ale  tak  daleko  to  nezašlo.  Velitel  měl  šikovný trik,  jak 
přimrazit  své  podřízené  na  místě  k  zemi.  Stačilo  jen  se 
podívat.

A tak pan O zůstal,  kde byl,  a třásl se námahou, aby 
udržel zadek na stoličce.

Pan X vyndal z kapsy tužkovou baterku, cvaknutím ji 
zapnul a zamířil kužel světla do díry. Když se odtud ozvalo 
tlumené  zakviknutí,  vyvalil  oči.  „Ježíši  Kriste,  ona je  to 
opravdu upírka! Proč se mi to neřeklo?“

Pan  O  zvolna  vstal,  nůž  nechal  viset  u  stehna  v 
záhybech  kapsáčů.  Rukojeť  svíral  pevně,  s  jistotou.  „Je 
nová,“ řekl.

„Já to slyšel jinak.“
Rychlými kroky vstoupil pan X do koupelny a rozhrnul 

průhledný plastikový sprchový závěs. Se zaklením kopl do 
lahviček šamponu pro dívky a dětského olejíčku, které byly 
seřazeny  v  rohu.  Pak  odkráčel  ke  skříni  se  zásobami 
munice a vytáhl přenosnou ledničku, která byla ukryta za 
ní. Obrátil ji vzhůru nohama, takže potraviny z ní vypadly 
na zem. Jelikož bezduší nic nejedli, bylo to jaksepatří jasné 
doznání.

Na bledé tváři pana X se objevil zuřivý výraz. „Vy si tu 
držíte mazlíčka, co?“

Pan O zvažoval věrohodné výmluvy, zatímco v duchu 
poměřoval vzdálenost, která je dělila. „Je cenná. Používám 
ji při výsleších.“

„Jak?“
„Upíři  neradi  vidí,  jak se ubližuje  jejich ženám.  Ona 

slouží jako podnět.“
Pan X přimhouřil oči. „Proč jste mi o ní neřekl?“
„Tohle je moje centrum. Dal jste mi ho, abych ho řídil, 

jak chci.“ A až najdu toho zrádce, co to vyslepičil, stáhnu z 
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něj zaživa kůži. „Starám se o zdejší záležitosti, a vy to víte. 
Jak tu práci dělám, to by vám mělo být jedno.“

„Mělo se mi to říct.“ Pan X náhle znehybněl. „Zamýšlíš 
udělat něco s tím nožem, co máš v ruce, synku?“

Jo, táto, to teda zamýšlím. „Velím tady, nebo ne?“
Když pan X přenesl váhu na bříška chodidel, pan O se 

připravil ke srážce.
Jenže  se  ozval  jeho  mobil.  První  zazvonění  prořízlo 

napjatý  vzduch  jako  výkřik.  Druhé  už  nepůsobilo  tak 
vtíravě. Třetí už mu bylo úplně jedno.

Jak se jejich srážka odvrátila, pan O jasně pochopil, že 
neuvažoval rozumně. Byl pořádný chlap a zatraceně dobrý 
bojovník, ale na pana X neměl. A kdyby byl pan O zraněn 
nebo zabit, kdo by se postaral o jeho ženu? „Vezměte to,“ 
nařídil  pan X.  „A zapněte  reproduktor.“  Zpráva byla  od 
jiného z Alfa oddílu. Tři bezduší byli zlikvidováni u silnice 
pouhé tři kilometry odtud. Jejich auto našli omotané kolem 
kmene  stromu  a  sníh  byl  sežehnut  spáleništi  po  jejich 
rozpadu.

Hajzlové. Bratrstvo černé dýky. Už zase.
Když  pan  O  ukončil  hovor,  pan  X  řekl:  „Koukejte, 

chcete  se  mnou  bojovat,  nebo  se  chcete  dát  do  práce? 
Jedno z toho pro vás znamená smrt,  jistou a okamžitou. 
Vyberte si.“

„Velím tady?“
„Pokud mi dáte, co potřebuju.“
„Přivádím sem spoustu civilistů.“
„Ale moc toho neřeknou.“
Pan O přistoupil ke třetí díře a zasunul zpátky drátěné 

pletivo, přičemž dbal na to, aby pana X nespouštěl z očí. 
Pak přišlápl drátěný kryt botou a pohlédl vůdci do očí.

„Nemůžu nic dělat, když se Bratrstvo drží v tajnosti i 
před vlastním druhem.“

„Možná se jen musíte trochu víc soustředit.“ Neposílej  
ho do háje,  říkal si pan O.  Zkazíš tuhle zkoušku vůle, a z  
tvé upírky je žrádlo pro psy.
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Zatímco se pan O snažil ukočírovat svůj vztek, pan X 
se  usmál.  „Vaše  zdrženlivost  by  byla  obdivuhodnější, 
kdyby to nebyla jediná patřičná reakce. A teď o té dnešní 
noci.  Bratři  půjdou  po  hrncích  těch  bezduchých,  které 
zlikvidovali. Jděte co nejrychleji do domu pana H a seberte 
ten jeho. Pošlu někoho k panu A a pana D pokryju sám 
osobně.“

Pan  X  se  zastavil  u  dveří.  „Pokud  jde  o  tu  upírku. 
Jestliže ji používáte jako nástroj, je to dobré. Ale pokud si 
ji  držíte  z  nějakého  jiného  důvodu,  máme  problém. 
Změknete, a já vámi nakrmím Omegu, kousek po kousku.“

Pan  O  se  ani  nezachvěl.  Jednou  už  mučení  Omegy 
přečkal, a dokázal si představit, že by to vydržel znovu. Pro 
svou ženu by prošel čímkoliv.

„Co mi tedy řeknete?“ otázal se velitel.
„Ano, senseji.“
Zatímco pan O čekal, až auto pana X odjede, srdce mu 

bušilo jako kulomet.  Toužil  vyndat svou ženu a cítit  její 
dotek,  jenže pak by nikdy neodešel.  Ve snaze  rychle  se 
uklidnit  dočistil  svůj  revolver  a  ozbrojil  se.  Vlastně  to 
nepomohlo,  ale  aspoň  se  mu  přestaly  třást  ruce,  než  to 
dodělal.

Cestou ke dveřím sebral klíče od náklaďáku a zapnul 
detektor  pohybu  nad  třetí  dírou.  Tahle  technická 
vymoženost  byla  opravdové  požehnání.  Jestliže  by  byl 
infračervený  laserový  paprsek  přerušen,  spustil  by  se 
trojúhelníkový  systém  palných  zbraní  a  zvědavce  by 
proděravěl jako řešeto.

Pan  O  před  odchodem  zaváhal.  Bože,  jak  ji  toužil 
obejmout.  Myšlenka na to, že by ztratil  svou ženu, i jen 
hypoteticky, ho přiváděla k nepříčetnosti. Ta upírka… Teď 
pro  něj  byla  důvodem k životu  ona.  Ne Společnost.  Ne 
zabíjení.

„Jdu ven, ženo, tak buď hodná.“ Čekal. „Brzy se vrátím 
a  pak  tě  umyjeme.“  Když  se  nedočkal  odpovědi,  řekl: 
„Ženo?“
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Pan  O křečovitě  polkl.  I  když  si  říkal,  že  musí  být 
chlap,  nedokázal  se  přimět  k  odchodu,  aniž  by  předtím 
slyšel její hlas.

„Neposílej mě pryč bez rozloučení.“
Ticho.
Do  srdce  mu  pronikala  bolest,  která  jen  zvyšovala 

lásku, již k ní cítil.  Zhluboka se nadechl,  v hrudi se mu 
usazovala blažená tíže zoufalství. Domníval se, že poznal 
lásku  předtím,  než  se  stal  bezduchým.  Domníval  se,  že 
Jennifer, s níž se po léta miloval a hádal se, byla někým 
mimořádným.  Jenomže  byl  akorát  naivní  hlupák.  Teď 
věděl, co je to ve skutečnosti vášeň. Jeho zajatkyně byla 
jako palčivá bolest, s níž se opět cítil jako muž. Byla duší, 
jež nahradila tu, kterou dal Omegovi. Skrze ni žil, skrze ni 
byl nemrtvý.

„Vrátím se hned, jak to půjde, ženo.“

Bella se v díře sesula k zemi, když uslyšela, jak se dveře 
zavírají.  Skutečnost,  že  bezduchý  odchází  rozladěný, 
protože mu neodpověděla, jí působila radost. Takže už je to 
naprosté šílenství, že?

Zvláštní, že tahle nepříčetnost je smrt, která ji očekává. 
Od chvíle,  kdy před bůhvíkolika  týdny procitla  v  rouře, 
předpokládala,  že její  odchod bude úplně běžná varianta 
zkázy těla. Ale ne, v jejím případě šlo o smrt osobnosti. 
Zatímco tělo setrvávalo v relativním zdraví,  její  nitro už 
nežilo.

Psychóza si dávala na čas, než se jí zmocnila, a stejně 
jako  nemoc  těla  probíhala  postupně.  Zprvu  byla  příliš 
ochromená, než aby dokázala myslet na něco jiného než na 
to, jaké asi budou pocity při mučení. Jenže pak míjely dny 
a k ničemu takovému nedocházelo. Ano, bezduchý ji udeřil 
a cítit jeho pohled na svém těle bylo odporné, ale nedělal s 
ní to, co prováděl s ostatními příslušníky jejího druhu. Ani 
ji neznásilnil.
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Reagovala tak, že u ní docházelo k postupnému posunu 
myšlenek,  znovu se jí vracela  energie  a chovala čím dál 
větší  naději,  že  bude  zachráněna.  Tohle  období  fénixe 
vydrželo déle. Snad celý týden, ačkoliv plynutí dnů se dalo 
těžko měřit.

Jenže pak začal nevratný úpadek, a to, co ji táhlo ke 
dnu, byl sám  bezduchý. Nějakou dobu jí trvalo, než si to 
uvědomila, ale měla nad svým věznitelem jakousi bizarní 
moc, a po nějaké době ji začala používat. Nejprve na něj 
tlačila, aby vyzkoušela, kde jsou meze. Později ho trýznila 
už jen proto, že ho nenáviděla a chtěla mu ubližovat.

Kdovíproč ji ten  bezduchý, který ji zajal… miloval. Z 
celého srdce. Někdy na ni řval a děsil ji, když se ocitl v 
jedné ze svých nálad, ale čím k němu byla tvrdší, tím lépe s 
ní zacházel. Když se mu vyhýbala očima, propadal úzkosti. 
Když jí přinášel dárky a ona je odmítala, plakal. S rostoucí 
vroucností se o ni obával a žadonil o její pozornost a tulil 
se k ní, a když si ho nevšímala, sesypal se.

Pohrávat  si  s  jeho emocemi  bylo  teď jejím jediným, 
odporným světem, a krutost,  která ji držela při životě,  ji 
zároveň zabíjela. Kdysi bývala živá bytost, dcera, sestra… 
někdo…  Teď  tvrdla  jako  beton  uprostřed  zlého  snu. 
Balzamovaná.

Drahá Stvořitelko ve Stínu, já vím, že mě nikdy nepustí.  
A  připraví  mě o budoucnost  stejně  jistě,  jako  kdyby  mě  
rovnou zabil.  Už mi zbývá jen tahle bohapustá, neurčitá  
přítomnost. S ním.

Panika, emoce, kterou už nějakou dobu nepocítila, se jí 
zvedla v hrudi.

V zoufalé touze vrátit se k otupělosti se soustředila na 
to, jak je v zemi chladno. Bezduchý ji nechával oblečenou 
v šatech, které vyndal z jejích vlastních zásuvek a skříní, a 
tak měla na sobě dlouhé tepláky a flísové mikiny a teplé 
ponožky  a  boty.  Až  na  to,  že  i  přes  to  všechno  chlad 
neúnavně pronikal vrstvami, hroužil se jí do kostí a měnil jí 
mozek v ledovou břečku.
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V myšlenkách se přenesla do svého domu, kde žila tak 
krátce. Vybavoval se jí veselý oheň, který si rozdělávala v 
krbu v obývacím pokoji, a štěstí, jež jí přinášel pocit, že je 
samostatná…  Byly  to  špatné  vize,  špatné  vzpomínky. 
Připomínaly jí starý život, maminku… bratra.

Bože,  Rehvenge.  Rehv  ji  štval  celým  tím  svým 
dominantním chováním, ale měl pravdu. Kdyby zůstala u 
rodiny,  nikdy  by  se  nesetkala  s  Mary,  člověkem  ze 
sousedství. A nikdy by nešla tehdy v noci přes louku mezi 
jejich domy, aby se přesvědčila, že všechno je, jak má být. 
A  nikdy  by  nenarazila  na  toho  bezduchého…  Takže  by 
nikdy neskončila mrtvá, a přesto dýchající.

V duchu se ptala, jak dlouho ji asi bratr hledal. Už to 
vzdal? Patrně ano. Ani Rehv by nevydržel tak dlouho bez 
naděje.

Vsadila  by se,  že ji  hledal,  ale  svým způsobem byla 
ráda,  že  ji  nenašel.  Ačkoliv  byl  vysoce  agresivní,  byl 
civilista a asi by přišel k úhoně, kdyby ji přišel zachránit. 
Tihle  bezduší  jsou silní. Krutí a mocní. Ne, aby se odtud 
dostala,  bylo  by  zapotřebí  někoho,  kdo  by  se  vyrovnal 
nestvůře, která ji tu drží.

Myslí jí bleskla podoba Zsadista, jasná jako fotografie. 
Viděla  v  duchu  jeho  divoké  černé  oči.  Jizvu,  která  mu 
protínala tvář shora dolů a znetvořila horní ret. Vytetované 
pásy, znak otroka krve, kolem hrdla a zápěstí. Vybavily se 
jí stopy po biči na jeho zádech. Piercingy, které mu visely z 
bradavek. Svalnaté, až příliš šlachovité tělo.

Myslela  na  jeho  zlobnou,  nekompromisní  vůli  a 
všechnu  jeho  těžce  prověřenou  nenávist.  Byl  děsivý, 
postrach jejího druhu. Zničený, ne zlomený, řečeno slovy 
jeho  dvojčete.  Jenže  právě  to  z  něj  činilo  tak  dobrého 
zachránce. On jediný by se vyrovnal  bezduchému, který ji 
zajal.  Zsadistova brutalita  byla  patrně to jediné,  co by ji 
odtud  mohlo  dostat,  ačkoliv  věděla,  že  nemá  smysl  se 
domnívat, že by se ji kdy vůbec snažil najít. Vždyť je jen 
jakási civilistka, se kterou se dvakrát setkal.
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A podruhé ji přiměl přísahat,  že už se k němu nikdy 
nepřiblíží.

Sevřel  ji  strach;  pokusila  se  ho  potlačit  tím,  že  si  v 
duchu říkala, jak ji Rehvenge pořád ještě hledá. A že by se 
obrátil  na  Bratrstvo,  kdyby  narazil  na  nějaká  vodítka  k 
tomu, kde je. Pak by za ní možná Zsadist přišel, protože se 
to od něj žádá, je to součást jeho práce.

„Haló? Haló? Je tu někdo?“ Chvějivý mužský hlas byl 
tlumený, zněl kovově.

To je nejnovější zajatec, říkala si. Zpočátku se vždycky 
snažili navázat kontakt.

Bella si odkašlala. „Já… jsem tady.“
Nastala  pauza.  „Ach,  bože  můj…  Ty  jsi  ta,  kterou 

zajali? Ty jsi… Bella?“
Uslyšet své jméno byl  pro ni šok. Sakra,  bezduchý  jí 

říkal  ženo  tak  dlouho,  až  skoro  zapomněla,  že  se  nějak 
jmenuje. „Ano… ano, jsem.“

„Ty jsi ještě naživu.“
No, srdce jí každopádně ještě bije. „Znám tě?“
„Já  –  já  byl  na  tvém  pohřbu.  A  taky  moji  rodiče. 

Ralstam a Jilling.“
Bella  se  začala  třást.  Maminka  a  bratr… ji  uložili  k 

věčnému spánku.  Ale  samozřejmě.  Maminka  byla  velmi 
zbožná,  velice  věřila  ve staré  tradice.  Jakmile  dospěla  k 
přesvědčení,  že  její  dcera  je  mrtvá,  trvala  na  řádném 
obřadu, aby Bella mohla vstoupit do Stínu.

Ach… bože.  Představovat  si,  že  to  vzdali,  a  vědět  to 
najisto,  to  byly  dvě  docela  rozdílné  věci.  Nikdo  pro  ni 
nepřijde. Nikdy.

Uslyšela něco divného. A uvědomila si, že vzlyká.
„Uteču,“  řekl  mužský  hlas  důrazně.  „A  vezmu  tě  s 

sebou.“
Bella cítila, jak se jí podlamují kolena, a sunula se po 

žebrované  stěně  roury,  až  zůstala  ležet  na  zemi.  Teď je 
doopravdy mrtvá, že ano? Mrtvá a pohřbená.

Jak hrůzně přiléhavé, že vězí v zemi.
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Kapitola druhá

ohutné  vojenské  boty  nesly  Zsadista  uličkou  za 
Tržní  ulicí,  těžké  podrážky  rozdupávaly  zamrzlé 

kaluže ledové břečky a drtily zledovatělé rýhy ve stopách 
pneumatik. Byla neproniknutelná tma, protože v cihlových 
budovách po obou stranách nebyla okna a měsíc zakryla 
mračna. A přesto, jak tam o samotě kráčel, bylo jeho noční 
vidění dokonalé, pronikalo vším. Přesně jako jeho vztek.

M

Černá krev. Potřebuje víc černé krve. Potřebuje si v ní 
smočit ruce a zacákat si s ní obličej a potřísnit oblečení. 
Potřebuje,  aby  se  oceány  černé  krve  rozlily  po  zemi  a 
vsákly do hlíny.  Na počest Belliny památky prolije krev 
bezduchých, všechny ty mrtvé obětuje jí.

Věděl,  že  Bella  už  nežije,  v  hloubi  srdce  věděl,  že 
určitě zahynula nějakým hrůzným způsobem. Proč se tedy 
pokaždé  znovu  vyptává  těch  darebáků,  kam  se  poděla? 
Sakra, neví to. Je to prostě to první, co mu přijde na jazyk, 
aťsi sám sobě sebevíckrát opakoval, že už je po ní.

A bude se těch zbabělců vyptávat dál. Chce vědět, kde a 
jak a čím ji odpravili. Ty informace ho budou jen užírat, ale 
potřebuje to vědět. Musí to vědět. A jeden z nich nakonec 
promluví.

Z  se  zastavil.  Zavětřil.  Modlil  se,  aby  mu  do  chřípí 
vnikla  vůně dětského  pudru.  Krucinál,  už  to  nevydrží… 
pořád nevědět.

Pak se ale ošklivě zasmál. Jo, houby to nevydrží. Díky 
stovce let pečlivého výcviku u Paní neexistuje nic, co by 
nepřežil.  Fyzická  bolest,  duševní  utrpení,  drtivé  hlubiny 
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ponižování a degradace, beznaděj, bezmoc. To znám, to už  
tady bylo.

Takže přežije i tohle.
Vzhlédl k obloze, a jak zaklonil hlavu, zakymácel se. 

Hbitě  se opřel o kontejner  na odpadky,  pak se zhluboka 
nadechl a čekal, jestli ten pocit opilosti přejde. Smůla.

Čas krmení. Už zase.
Zaklel a doufal, že vydrží ještě pár nocí. Jasně, vláčel 

už dva týdny své tělo po světě jen silou vůle, ale to nebylo 
nic  neobvyklého.  A  dnes  v  noci  prostě  nechtěl  řešit 
krvežíznivost.

No tak, no tak… Soustřeď se, ty bastarde.
Přiměl se jít dál, kráčel uličkami centra města, proplétal 

se  nebezpečným  městským  bludištěm  Caldwellu,  oblastí 
newyorských klubů a drogových doupat.

Ve tři ráno už tolik žíznil po krvi, až si připadal, jako 
by  byl  namol,  a  to  byl  jediný  důvod,  proč  to  vzdal. 
Nedokázal snášet tu odloučenost, otupělost těla. Příliš mu 
připomínala  opiové  omámení,  ke  kterému  byl  nucen 
násilím jako otrok krve.

Co nejrychleji zamířil do ZeroSum, současného pajzlu 
Bratrstva  v  centru.  Vyhazovači  ho  nechali  předběhnout 
čekající  frontu – snadný vstup byl  jednou z výhod těch, 
kteří utráceli tolik peněz jako bratři. Sakra, už jen Phuryho 
návyk na červený kouř stál pár táců měsíčně a V a Butch si 
potrpěli  jen  na  ten  hukot,  který  navozoval  nejkvalitnější 
alkohol. A pak tu byly pravidelné nákupy samotného Z.

Uvnitř klubu bylo horko a tma, jakási vlhká, tropická 
jeskyně,  jejíž vzduch rozechvívalo techno. Lidé se tlačili 
na tanečním parketu, cumlali kruhová lízátka, lokali vodu, 
potili se při pohybu mezi pulzujícími pastelovými lasery. 
Všude kolem se ke stěnám tiskla těla, ve dvojicích nebo 
trojicích, svíjela se, dotýkala.

Z zamířil do VIP salonku a lidská horda se před ním 
rozestupovala,  rozdělovala  se  jako  roztržený  samet. 
Ačkoliv byla ta přehřátá těla napuštěná extází a koksem, 
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zbylo  v  nich  ještě  dost  pudu  sebezáchovy,  aby  v  něm 
rozpoznala připravenou, čekající rakev.

Vzadu ho vyhazovač  bzučákem vpustil  do nejlepších 
prostor klubu. Zde, v relativním klidu, bylo rozmístěno ve 
velkých  rozestupech  dvacet  stolů  s  měkce  čalouněnými 
lavičkami, jen na jejich černé mramorové desky dopadala 
bodová  světla  od  stropu.  Box  Bratrstva  byl  hned  u 
nouzového  východu  a  Zsadista  nijak  nepřekvapilo,  když 
tam uviděl sedět Vishouse a Butche; oba před sebou měli 
panáky. Phuryho sklenka martini stála úplně opuštěně.

Nezdálo se, že by ti dva spolubydlící měli radost, že ho 
vidí. Ne… Vypadalo to, že jsou smířeni s jeho příchodem, 
jako by doufali, že se zbavili břemene, a on jim to teď celé 
pokazil.

„Kde  je?“  zeptal  se  Z  a  ukázal  na  martini  svého 
dvojčete.

„Kupuje vzadu červený kouř,“ řekl Butch. „Došly mu 
OZ.“

Z  si  sedl  na  levou  stranu  lavice  a  opřel  se,  aby  se 
vyhnul  světlu,  dopadajícímu  na  lesklý  stůl.  Když  se 
rozhlédl, rozeznával tváře bezvýznamných cizinců. Sekce 
VIP měla tvrdé jádro štamgastů, ale žádný z těch, co tady 
utráceli  velké  peníze,  se  valně  nebavil  s  osobami  mimo 
svou  uzavřenou  společnost.  Po  pravdě  řečeno,  v  celém 
klubu panovala atmosféra „neptej se, nevykládej“, což byl 
jeden  z  důvodů,  proč  sem  bratři  chodili.  I  když  byl 
vlastníkem ZeroSum upír, nesměli se honosit tím, co jsou 
zač.

Zhruba  během  posledního  století  si  Bratrstvo  černé 
dýky  zvyklo  tajit  v  rámci  upíří  rasy  svou  totožnost. 
Ledacos  se  povídalo,  samozřejmě,  a  civilisté  znali  pár 
jejich jmen, ale všechno se drželo v tajnosti. S utajením se 
začalo,  když se rasa asi  před sto lety rozpadla a vznikla 
tragická nedůvěra v rámci jednotlivých druhů. Teď tu však 
byl  ještě  další  důvod.  Bezduší  mučením  vymáhali  z 
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civilistů informace o Bratrstvu, takže bylo nezbytně nutné 
držet se při zemi.

V důsledku toho si těch několik upírů, kteří v tomhle 
klubu pracovali, nebylo jisto, zda ti velcí upíři v kůži, kteří 
vzadu nasávají a rozhazují bankovky, jsou členy Bratrstva. 
A naštěstí  jim společenské  zvyklosti,  když  už ne to,  jak 
bratři vypadali, bránily klást otázky.

Zsadist netrpělivě poposedl v boxu. Nenáviděl ten klub; 
opravdu  nenáviděl.  Vadilo  mu  být  v  tak  těsné  blízkosti 
tolika těl. Nenáviděl ten hluk. Pachy.

Ve štěbetavém propletenci  přistoupila  ke stolu bratrů 
trojice lidských žen. Ty tři byly dnes v noci v práci, ačkoliv 
to, co servírovaly, se do sklenice nevešlo. Byly to typické 
nóbl prostitutky: prodloužené vlasy, falešná ňadra, obličeje 
vymodelované plastickým chirurgem, oblečení, jako by na 
ně někdo nastříkal sprejem. V klubu bylo takových plno, 
obzvlášť ve VIP sekci. Reverend, který ZeroSum vlastnil a 
řídil,  věřil  v  obměňování  produktů  jakožto  obchodní 
strategii – kromě alkoholu a drog nabízel také ženská těla. 
Upír  rovněž  půjčoval  peníze  a  měl  tým  bookmakerů  a 
bůhví,  jaké  služby  ještě  nabízel  své  převážně  lidské 
klientele v zadní kanceláři.

Jak se ty tři prostitutky usmívaly a rozprávěly, nabízely 
se ke koupi. Žádná z nich však nebyla tím, co Z hledal, a V 
ani Butch o ně také nestáli. Dvě minuty nato ženy zamířily 
k dalšímu boxu.

Z  byl  zatraceně  hladový,  ale  pokud  šlo  o  krmení, 
nebyla s ním řeč.

„Ahoj, fešáci,“ řekla jiná žena. „Nehledá někdo z vás 
společnost?“

Vzhlédl. Tahle lidská žena měla tvrdou tvář a také tvrdé 
tělo. Oblečená byla v černé kůži. Oči měla skelné. Vlasy 
krátké.

Dokonalá.
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Z  vsunul  ruku  do  kaluže  světla  na  stole,  zvedl  dva 
prsty,  pak  dvakrát  klepl  kotníky  o  mramor.  Jak  začali 
Butch a V poposedávat, jejich napětí ho dopalovalo.

Upírka se usmála. „No dobrá.“
Zsadist  se předklonil  a ukázal  v plné parádě,  bodové 

světlo  padlo  na  jeho  tvář.  Obličej  kurvy  ztuhl,  o  krok 
ucouvla.

V tom okamžiku vyšel z dveří nalevo Phury, v malebné 
hřívě jeho vlasů se odrážela  proměnlivá  světla.  Hned za 
ním kráčel drsňácký upír s čírem: Reverend.

Když ti dva přistoupili ke stolu, majitel klubu se upjatě 
usmál.  Očím barvy ametystů neuniklo nic z prostitutčina 
zaváhání. „Brej večer, pánové. Jdeš někam, Liso?“

Lise se vrátilo  frajerské furiantství.  „Kam bude chtít, 
šéfe.“

„Správná odpověď.“
Dost těch keců, pomyslel si Z. „Ven. Hned.“
Otevřel  nouzový východ a následoval ji do uličky za 

klubem. Prosincový vítr profoukl volnou bundu, kterou si 
oblékl, aby zakryl své zbraně, ale chlad mu nevadil a Lise 
také ne. I když jí ledové poryvy cuchaly krátce ostříhané 
vlasy a byla skoro nahá, čelila mu bez zachvění, s bradou 
zdviženou.

Když už se zavázala, byla na něj připravená. Skutečná 
profesionálka.

„Uděláme to tady,“ řekl a vstoupil do stínu. Vyndal z 
kapsy dvě stodolarové bankovky a podal jí je. Zmačkala je 
v prstech, než nechala peníze zmizet v kožené sukni.

„Jak  to  chceš?“  zeptala  se,  přisunula  se  k  němu  a 
vztáhla ruce k jeho ramenům.

Otočil ji tváří k cihlové zdi. „Dotýkání obstarám já. Ne 
ty.“

Tělo se jí napjalo a její strach ho zašimral v nose, sírově 
čpavý.  Hlas  ale  měla  silný.  „Dávej  bacha.  Vrátím  se  s 
modřinami a uštve tě jako zvíře.“

„Neboj. Vyjdeš z toho bez následků.“
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Stejně ale byla vyděšená. A on byl vůči jejím emocím 
požehnaně otupělý.

Strach u ženy bylo obvykle to jediné, co ho dokázalo 
rozparádit, jediná možnost, aby mu to v kalhotách ztvrdlo. 
Poslední  dobou  však  ten  spouštěč  nefungoval,  což  mu 
nevadilo.  Nesnášel  reakci  té  věci  za  zipem,  a  protože 
většina žen z něj byla podělaná strachy, procitalo to daleko 
častěji,  než  chtěl.  Vůbec  to  nebylo  lepší.  Do  háje,  byl 
patrně jediný upír na planetě, který toužil být impotentní.

„Nakloň hlavu ke straně,“ řekl. „Ucho k rameni.“
Zvolna  poslechla,  nastavila  mu krk.  Právě proto si  ji 

vybral.  Krátké  vlasy  znamenaly,  že  se  nebude  muset 
ničeho dotýkat, aby si proklestil cestu k cíli. Hrozně nerad 
se jich kdekoli dotýkal rukama.

Když  zíral  na  její  hrdlo,  žízeň  sílila  a  tesáky  se  mu 
prodlužovaly.  Bože,  byl  tak  vysušený,  že  by  ji  dokázal 
docela vypít.

„Co chceš dělat?“ vyštěkla. „Kousneš mě?“
„Jo.“
Vyrazil rychle a přidržel ji, když se zmítala. Aby jí to 

usnadnil, upokojoval ji myšlenkou, uvolňoval ji, přiváděl ji 
do jakéhosi opojení, které nepochybně velmi dobře znala. 
Zatímco  se  zklidňovala,  polykal,  kolik  mohl,  aniž  by 
zakašlal,  a cítil  z její krve chuť koksu a alkoholu a také 
antibiotik, která brala.

Když skončil, olízl stopy vpichů, aby se urychlil hojivý 
proces a aby nevykrvácela. Pak jí zvedl límec, aby zakryl 
kousnutí,  vymazal  se z  její  paměti  a  poslal  ji  zpátky do 
klubu.

Když znovu osaměl, sesul se na cihlovou zeď. Lidská 
krev byla velmi slabá, stěží mu dávala to, co potřeboval, 
ale nehodlal pít od upírek vlastního druhu. Už ne. Nikdy.

Vzhlédl  k  obloze.  Mraky,  z  nichž  se  prve  spustila 
chumelenice,  zmizely,  a  mezi  budovami  bylo  vidět  pruh 
jasného jehelníčku hvězd. Souhvězdí mu sdělovala, že už 
může být venku jen dvě hodiny.
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Když nabyl sil, zavřel oči a přenesl se na jediné místo, 
kde toužil být.

Díkybohu,  ještě  zbývalo  dost  času,  aby  tam dorazil. 
Aby tam byl.
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Kapitola třetí

ohn Matthew zasténal  a převalil  se  v posteli  naznak. 
Žena následovala jeho příkladu, její obnažená ňadra se 

při  tom tiskla  na jeho širokou, nahou hruď. S erotickým 
úsměvem  mu  sáhla  mezi  nohy  a  nalezla  jeho  těžkou 
rozbolavělost. Hodil hlavou a zasténal, když polaskala jeho 
erekci a posadila se na ni. Svíral rukama její kolena, když 
zahájila hezkou, pomalou jízdu.

J

Ach, ano…
Jednou rukou si pohrávala sama se sebou; druhou ho 

dráždila,  přejížděla si dlaní přes ňadra a vzhůru po šíji a 
přitom  se  dotýkala  i  svých  dlouhých,  platinově  blond 
vlasů.  Její  ruka stoupala k obličeji,  a pak měla paži  nad 
hlavou,  půvabný  oblouk  z  masa  a  kostí.  Prohnula  se 
dozadu a vystrčila ňadra, tvrdé hroty zvětšené, růžové. Pleť 
měla tak bledou, že vypadala jako čerstvý sníh.

„Válečníku,“ procedila skrze zuby. „Zvládneš to?“
Jestli to zvládne? Zatracená práce, zvládne. A jen aby 

měli jasno, kdo co zvládne, popadl ji za stehna a vyrazil 
boky vzhůru, až vykřikla.

Když  se stáhl  nazpátek,  usmála  se  na  něj  z  výšky a 
začala  se  pohybovat  rychleji  a  rychleji.  Byla  kluzká  a 
sevřená a jeho erekce stoupala do nebes.

„Válečníku,  zvládneš  tohle?“  Její  hlas  byl  teď hlubší 
námahou.

„Sakra,  jo,“  zavrčel.  Páni,  v  tu  chvíli,  jak  se  udělá, 
převalí ji a pustí se do ní nanovo.
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„Zvládneš tohle?“ Pumpovala stále silněji, dojila ho. S 
paží  stále  nad  hlavou  na  něm  jela  jako  na  býkovi, 
nadskakovala na něm.

Tohle  byl  ohromný  sex…  Úžasný,  neuvěřitelný, 
obrovský –

Její  slova  se  začínala  komolit,  deformovat…  klesala 
pod zvukový rozsah hlasu ženy. „Zvládneš tohle?“

Johna zamrazilo. Něco tu je mimo. Něco je mimo…
„Zvládneš  tohle?  Zvládneš  tohle?“  Náhle  jí  z  hrdla 

vycházel hlas muže, mužský hlas na něj vrčel:  „Zvládneš 
tohle?“

John  se  ji  pracně  snažil  shodit,  ale  byla  na  něm 
nalepená a jízda neustávala.

„Myslíš,  že  dokážeš  zvládnout  tohle?  Myslíš-že-do-
kážeš-zvládnout-tohle?  Myslíšžedokážešzvládnouttohle?“ 
Mužský hlas už křičel, řval z tváře ženy.

Nůž po Johnovi ťal  odkudsi zpoza její  hlavy – jenže 
teď byla muž, muž s bílou pletí a bledými vlasy a očima 
barvy mlhy.  Jak se čepel  stříbrně zablýskla,  John vztáhl 
ruku,  aby ji  zablokoval,  ale  jeho  paži  už  netížily  svaly. 
Byla hubená, vychrtlá.

„Dokážeš zvládnout tohle, válečníku?“
Elegantním obloukem se dýka zaťala přímo doprostřed 

jeho hrudi. Od místa, kde do něj vnikla, se rozlila palčivá 
bolest,  prudké  pálení  se  mu  rozlévalo  celým  tělem, 
odráželo se v něm a šířilo, až ho trýzeň naplnila. Zajíkal se 
a dusil vlastní krví, kašlal a dávil se, až už se mu do plic 
nic nevešlo. Zmítal se, bojoval proti smrti, která si pro něj 
přicházela…

„Johne! Johne! Probuď se!“
Vytřeštil  oči.  První,  co  ho  napadlo,  bylo,  že  ho  bolí 

obličej,  ačkoliv  netušil  proč,  protože  utržil  bodnutí  do 
hrudníku. Pak si uvědomil, že má ústa dokořán, nastavená 
tak, že by řval, kdyby se narodil s fungujícími hlasivkami.

Pak ucítil ruce… Ruce mu přidržovaly paže. Hrůza se 
vrátila  a  silou,  která  pro  něj  byla  strašlivá,  vymrštil  své 
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tělíčko z postele. Přistál na břiše, tváří zabrzdil o zátěžový 
koberec.

„Johne! To jsem já, Wellsie.“
Zvuk  jejího  jména  ho  vrátil  do  reality,  vytrhl  ho  z 

hysterie jako políček.
Ach, bože… Je to dobré. Nic mu není. Je naživu.
Vrhl  se  do  Wellsiiny  náruče  a  zabořil  tvář  do  jejích 

dlouhých rudých vlasů.
„To nic.“ Přitáhla si ho do klína a hladila ho po zádech. 

„Jsi doma. Jsi v bezpečí.“
Doma. V bezpečí. Ano, po pouhých šesti týdnech je to 

jeho  domov…  První,  který  kdy  měl,  poté,  co  vyrostl  v 
sirotčinci Panny Marie a pak od svých šestnácti let žil na 
ulici. U Wellsie a Tohrmenta má domov.

A  nejenže  je  tady  v  bezpečí;  chápou  ho.  Sakra, 
dozvěděl se o sobě pravdu. Dokud ho Tohrment nenašel, 
nevěděl,  proč se vždycky odlišoval od ostatních lidí,  ani 
proč je tak zakrslý a slabý. Jenže upíří muži takoví jsou, 
než  projdou  přeměnou.  Dokonce  i  Tohr,  který  už  byl 
plnoprávným členem Bratrstva černé dýky,  zřejmě býval 
malý.

Wellsie  zvedla  Johnovi  hlavu.  „Můžeš  mi  říct,  co  to 
bylo?“

Zavrtěl hlavou a zabořil se do ní hlouběji, tiskl se k ní 
tak silně, až ho překvapovalo, že ještě mohla dýchat.

Zsadist se zhmotnil před Belliným domem a zaklel. Zase tu 
někdo byl.  Na sněhovém poprašku příjezdové cesty byly 
čerstvé stopy pneumatik a ke dveřím vedly šlépěje.  A do 
háje… Byla tu spousta stop, k tomu autu, co tu parkovalo, 
jich vedlo tolik sem a tam, až to vypadalo, jako by odtud 
někdo stěhoval nějaké věci.

To  v  něm probudilo  úzkost,  jako  by  mizely  kousky 
samotné Belly.
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Do  horoucích  pekel.  Jestli  její  rodina  domácnost 
rozebere, pak neví, kam by ještě chodil, aby byl s ní.

Upřeně  se  zadíval  na  zápraží  a  na  vysoká  okna 
obývacího  pokoje.  Možná  by měl  sám sbalit  nějaké  její 
věci. Byla by to hnusárna, ale koneckonců, být zlodějem 
není pod jeho úroveň.

Znovu  uvažoval  o  její  rodině.  Věděl,  že  jsou  to 
aristokrati z nejvyšších společenských vrstev, ale to stačilo 
a nepotřeboval se s nimi scházet, aby zjistil něco víc. I při 
největší snaze se choval k lidem děsně, ale situace týkající 
se  Belly  ho  činila  nejen  nesnesitelným,  nýbrž  přímo 
nebezpečným. Ne, Tohrment  je styčný důstojník s jejími 
pokrevními příbuznými a Z si vždycky dával pozor, aby na 
ně někde nenarazil.

Obešel  dům  zezadu,  vstoupil  do  něj  přes  kuchyň  a 
vypnul bezpečnostní alarm. Jako každou noc zkontroloval 
nejdřív  rybičky.  Na  hladině  byly  roztroušené  vločky 
krmiva, důkaz, že už se o ně někdo postaral. Rozladilo ho, 
že byl připraven o tuto příležitost.

Pravda byla, že teď považoval její dům za své území. 
Uklízel tam poté, co byla unesena. Zaléval rostliny a staral 
se o rybičky. Chodil po místnostech a po schodech a díval 
se z oken a sedal si  do všech křesel a na pohovku a na 
postel. Sakra, už se rozhodl, že ten zatracený barák koupí, 
až ho její rodina bude prodávat. Ačkoliv ještě nikdy neměl 
dům ani mnoho osobního majetku, tyhle zdi a střechy a ty 
serepetičky uvnitř – chtěl by to všechno mít. Její svatyni.

Z  rychle  prošel  dům  a  zaznamenal,  které  věci  byly 
odstraněny.  Moc  toho  nebylo.  Obraz  a  stříbrná  mísa  z 
obývacího  pokoje  a  zrcadlo  z  předsíně.  Bylo  by  ho 
zajímalo,  proč  byly  vybrány  právě  tyto  konkrétní 
předměty, a chtěl je mít zpátky, kam patřily.

Když znovu vstoupil do kuchyně, představil si, jak to tu 
vypadalo  po  jejím  únosu,  všechnu  tu  krev,  střepy  skla, 
rozbité  židle  a  porcelán.  Spustil  pohled  k  černé  šmouze 
gumy na podlaze z borových prken. Dovedl uhádnout, jak 
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se  tam  ocitla.  Bella  zápolila  s  bezduchým;  jak  ji  vlekl, 
podrážka její boty zanechávala na podlaze stopu a při tom 
vrzala.

Hněv  se  mu  rozléval  hrudí,  až  funěl  tím  šeredným, 
dobře  známým pocitem.  Až  na  to… Kristepane,  celé  to 
nedávalo smysl: jak ji hledá a je jí celý posedlý a chodí po 
jejím domě. Nebyli přátelé. Sakra, vždyť se ani neznali. A 
při těch dvou příležitostech, kdy se spolu setkali, k ní nebyl 
nijak milý.

Páni,  že  toho  ale  litoval.  Během těch  několika  málo 
minut, které s ní strávil, litoval, že je tak… No, kdyby se 
aspoň nepozvracel, když zjistil, že ji vzrušuje, pro začátek 
by to stačilo. Až na to, že se ta reakce nedala nijak potlačit. 
Žádná  jiná  ženská  než  ta  odporná  Paní  pro  něj  nikdy 
nezvlhla,  takže  si  samozřejmě  nespojoval  kluzké  ženské 
tělo s něčím příjemným.

Při  vzpomínce  na  Bellu,  tisknoucí  se  k  jeho tělu,  se 
pořád ještě v duchu ptal, proč s ním chtěla spát. Tvář měl 
přece  odpornou.  Po  těle  to  nebylo  o  mnoho  lepší, 
přinejmenším na zádech. A reputaci měl takovou, že Jack 
Rozparovač v porovnání s ním vypadal jako vzorný skaut. 
Zatraceně,  pořád byl  naštvaný na všechny a na všechno. 
Ona byla krásná a něžná a hodná, královnička, aristokratka 
z privilegovaného rodu.

Jenže  šlo  právě  o  ty  protiklady,  ne?  On  pro  ni 
představoval  změnu  směru.  Krok  do  divočiny.  Divocha, 
který ji na pár hodin vyvede z jejího pěkného, úhledného 
života. A i když to bolelo, být tak přesně vymezen tím, čím 
je – stejně mu připadala… půvabná.

Za jeho zády začaly odbíjet  vysoké skříňové hodiny. 
Pět hodin.

Domovní dveře se s vrznutím otevřely.
Nezvučně a rychle vytasil Z černou dýku z pochvy na 

hrudi a přitiskl se zády ke stěně. Naklonil hlavu tak, aby 
viděl chodbou do haly.
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Butch zvedl ruce a vstoupil  dovnitř.  „To jsem jen já, 
Z.“

Zsadist spustil dýku, pak ji vrátil do pouzdra.
Někdejší  detektiv  z  oddělení  vražd byl  v jejich světě 

anomálií, jediný člověk, který byl kdy přijat do vnitřního 
kruhu Bratrstva. Butch byl spolubydlícím Vishouse, chodil 
s  Rhagem  vzpírat  do  tělocvičny,  s  Phurym  vybíral 
oblečení.  A  z  vlastních  pohnutek  byl  posedlý  únosem 
Belly, takže měl něco málo společného i se Zsadistem.

„Co je, poldo?“
„Míříš zpátky do tábora?“ Mohl to být dotaz, ale spíš to 

znělo jako návrh.
„Ještě ne.“
„Už bude světlo.“
No a. „Posílá tě pro mě Phury?“
„Přišel jsem sám. Když ses nevracel od toho, za co sis 

zaplatil, napadlo mě, že jsi asi skončil tady.“
Z si založil  paže na hrudi. „Bál ses, že jsem zabil  tu 

ženskou, co jsem si vzal do zadní uličky?“
„Kdepak.  Než jsem odešel,  viděl  jsem ji  v klubu při 

práci.“
„Tak proč tu spolu teď stojíme?“
Muž sklopil  oči,  jako by si  v  hlavě  skládal  slova,  a 

přenášel  váhu  těla  dopředu  a  dozadu  v  těch  drahých 
mokasínech,  na  které  si  potrpěl.  Pak  si  rozepnul 
přepychový černý kašmírový kabát.

Aha… Takže Butch je posel. „Ven s tím, poldo.“
Člověk se podrbal palcem nad obočím. „Víš přece, že 

Tohr jedná s Bellinou rodinou, ne? A že její bratr je fakt 
pruďas? No, on ví,  že sem někdo chodí.  Pozná to podle 
bezpečnostního  systému.  Pokaždé,  když  se  vypne  nebo 
zapne, dostane signál. Chce, aby ty návštěvy přestaly, Z.“

Zsadist vycenil tesáky. „To těžko.“
„Postaví sem stráže.“
„Proč se, sakra, stará?“
„No tak, chlape, je to dům jeho sestry.“
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Hajzl. „Chci ten dům koupit.“
„To nejde, Z. Tohr říká, že rodina ho hned tak k prodeji 

nenabídne. Chtějí si ho nechat.“
Z na okamžik zaťal zuby. „Poldo, prokaž mi službu a 

vypadni odtud.“
„Radši tě odvezu domů. Zatraceně brzy se rozední.“
„Jo,  fakt  potřebuju,  aby  mi  to  nějaký  člověk 

připomínal.“
Butch vydechl a při  tom zaklel.  „Fajn, tak se usmaž, 

jestli chceš. Jen už se sem nevracej. Její rodina už toho má 
za sebou dost.“

Jakmile se domovní dveře zavřely, Z ucítil, jak mu tělo 
zalévá  horkost,  jako  by  ho  někdo  pevně  zavinul  do 
elektrické dečky a nastavil ji na nejvyšší výkon. Na tváři a 
na  hrudi  se  zpotil  a  žaludek  se  mu  sevřel.  Zvedl  ruce. 
Dlaně byly vlhké a prsty se jemně třásly.

Fyziologické známky stresu, pomyslel si.
Očividně  emocionálně  reaguje,  ačkoliv  ať  ho  vezme 

čert, jestli ví, co to je. Postřehl jen průvodní příznaky. V 
jeho  nitru  nebylo  nic,  žádný  pocit,  který  by  dokázal 
identifikovat.

Rozhlédl se kolem sebe a zatoužil dům zapálit, prostě 
ho spálit do základů, aby ho nikdo nemohl mít. Lepší než 
vědět, že už sem nemůže chodit.

Potíž byla v tom, že kdyby její dům spálil, bylo by to 
stejné, jako kdyby ubližoval jí.

Protože  tedy  za  sebou  nemohl  zanechat  popel  a 
spáleniště, chtěl si odtud něco vzít. Když uvažoval o tom, 
co  by  s  sebou  mohl  odnést,  aby  se  s  tím  ještě  mohl 
odhmotnit,  přiložil  ruku  k  tenkému  řetízku,  pevně 
napjatému kolem svého hrdla.

Náhrdelník s maličkými vsazenými diamanty byl  její. 
Našel  ho  v  sutinách  té  noci,  kdy  byla  unesena,  na 
terakotové podlaze pod kuchyňským stolem. Očistil ho od 
její krve, opravil polámaný uzávěr a od té doby ho pořád 
nosil.
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A diamanty jsou věčné, ne? Vydrží navěky. Přesně jako 
jeho vzpomínky na ni.

Než Zsadist odešel, naposled se podíval na akvárium s 
rybičkami.  Krmivo  už  skoro  zmizelo,  z  hladiny  ho 
sezobaly malé tlamičky, tlamičky, které se po něm vrhaly 
zezdola.

John nevěděl,  jak dlouho zůstal  ve Wellsiině  náručí,  ale 
chvíli mu trvalo, než se vrátil do reality. Když se konečně 
odtáhl, usmála se na něj.

„Víš jistě, že mi nechceš nic povědět o tom zlém snu?“
Johnovy ruce se daly do pohybu a ona na ně upřeně 

hleděla,  protože  se  právě  učila  znakové  řeči.  Věděl,  že 
ukazuje moc rychle,  a tak se naklonil  a zvedl z nočního 
stolku jeden ze svých bloků a pero.

Nic  to  nebylo.  Už  mi  nic  není.  Ale  díky,  žes  mě 
probudila.

„Chceš zpátky do postele?“
Přikývl. Připadalo mu, jako by posledního půldruhého 

měsíce  jenom  spal  a  jedl,  avšak  jeho  hlad  a  vyčerpání 
neměly  konce.  Na  druhé  straně,  musel  si  vynahradit 
třiadvacet let hladovění a nespavosti.

Vklouzl mezi prostěradla a Wellsie se pak usadila vedle 
něj.  Těhotenství  na  ní  nebylo  moc vidět,  když  stála,  ale 
když seděla, bříško pod volnou košilí jí mírně vystupovalo.

„Chceš, abych ti rozsvítila v koupelně?“
Zavrtěl hlavou. To by si připadal jako ještě větší srab, a 

jeho ego bylo už tak dost pochroumané.
„Půjdu jen do pracovny ke svému stolu, ano?“
Když odešla, cítil se špatně, že se mu tak nějak ulevilo, 

ale  jakmile  se  zbavil  paniky,  styděl  se  za  sebe.  Muž se 
nechová tak,  jak si  právě teď počínal  on.  Muž by s tím 
bledovlasým démonem ve snu bojoval  a  vyhrál  by.  A i 
kdyby  byl  vyděšený,  muž  by se  po  probuzení  nekrčil  a 
netřásl jako pětiletý kluk.
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Ale na druhé straně, John není muž. Aspoň zatím ne. 
Tohr  řekl,  že  změna  se  s  ním  odehraje  až  kolem 
pětadvacátého roku, a on se nemohl dočkat, až ty příští dva 
roky uplynou. Protože i když už chápal, proč měří jen metr 
pětašedesát  a váží  pětapadesát  kilo,  stejně to bylo těžké. 
Nenáviděl své hubené tělo, když se na něj každý den musel 
dívat  do  zrcadla.  Vadilo  mu,  že  musí  nosit  oblečení 
dětských velikostí, ačkoliv mu zákon dovoluje řídit auto a 
volit a pít. Děsil se faktu, že nikdy neměl erekci, ani když 
procitl z některého ze svých erotických snů. A taky ještě 
nikdy nepolíbil ženu.

Ne, prostě si vůbec nepřipadal mužně. Zvlášť vzhledem 
k tomu,  co ho potkalo téměř před rokem. Bože,  blíží  se 
výročí toho napadení, že? Škubl sebou a snažil se nemyslet 
na to špinavé schodiště ani na muže, který mu držel u hrdla 
nůž, ani na ty hrůzné okamžiky, kdy byl připraven o cosi 
nevratného: kdy navždy ztratil svou nevinnost.

Násilím se vytrhl z takových myšlenek a říkal si, že už 
aspoň nepostrádá naději. Někdy brzy se promění v muže.

Znervóznělý  myšlenkami  na  budoucnost  odhodil 
přikrývky a přistoupil ke svému šatníku. Otevřel dokořán 
dvojité dveře; stále ještě si nezvykl na tu podívanou. Nikdy 
v životě neměl tolik kalhot a košil a triček a flísek, ale byly 
tady,  svěží  a  nové…  Všechny  zipy  fungovaly,  žádné 
knoflíky nechyběly, žádné otřepané záložky, žádné trhliny 
ve švech. Dokonce měl i jeden pár sportovních bot značky 
Nike.

Vyndal  si  flísovku a  natáhl  si  ji,  pak  vsunul  hubené 
pavoučí nohy do khaki kalhot. V koupelně si umyl ruce a 
obličej  a  učesal  tmavé  vlasy.  Pak  zamířil  do  kuchyně, 
přičemž procházel  místnostmi,  které  měly čisté,  moderní 
linie, avšak byly zařízeny italským renesančním nábytkem, 
textiliemi  a  uměleckými  díly.  Zarazil  se,  když  uslyšel  z 
pracovny vycházet Wellsiin hlas.

„…nějaký  zlý  sen.  Chci  říct,  Tohre,  byl  vyděšený… 
Ne,  nic  mi  neřekl,  když  jsem se  ptala,  co  to  bylo,  a  já 
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nenaléhala.  Myslím,  že  je  nejvyšší  čas,  aby  navštívil 
Haverse. Ano… Hm. Nejdřív by se měl sejít s Wrathem. 
Fajn. Miluju tě, můj  hellrene. Cože? Panebože, Tohre, já 
cítím totéž.  Nevím, jak jsme bez něj mohli někdy žít.  Je 
učiněným požehnáním.“

John se opřel o stěnu v chodbě a zavřel oči. Zvláštní, on 
cítil vůči nim totéž.
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Kapitola čtvrtá

plynulo  několik  hodin,  nebo  to  aspoň  Belle  jako 
hodiny  připadalo,  když  ji  probudil  zvuk 

odsouvaného  drátěného  pletiva.  Shora  k  ní  zavanul 
nasládlý pach bezduchého, přebil vlhce čpějící hlínu.

U
„Nazdar, ženo.“ Postroj kolem jejího trupu se stáhl, jak 

ji vyzvedával ven.
Jeden  pohled  do  jeho  bledě  hnědých  očí  stačil,  aby 

pochopila, že teď není vhodná chvíle k posouvání hranic. 
Byl  nabuzený,  jeho  úsměv  byl  až  příliš  vzrušený.  A 
nevyváženost mu neprospívala.

Jen co se dotkla nohama podlahy, škubl postrojem, až 
na něj spadla. „Řekl jsem nazdar, ženo.“

„Nazdar, Davide.“
Zavřel  oči.  Miloval,  když  ho  oslovovala  jménem. 

„Něco pro tebe mám.“
Nechal ji v řemení a vedl ji ke stolu z nerezové oceli 

uprostřed  místnosti.  Když  ji  k  němu  připoutal  želízky, 
poznala,  že  venku  je  asi  ještě  tma.  Nedbalostí  při 
spoutávání se dopouštěl jen během dne, kdy nemohla utéct.

Bezduchý vyšel ze dveří a nechal je otevřené dokořán. 
Následovaly  šouravé  a  mručivé  zvuky a  pak  se  vrátil  a 
přivlekl  omámeného  civilního  upíra.  Muži  se  kymácela 
hlava na ramenou, jako by byla uvolněná v pantech, nohy 
za sebou vlekl po špičkách. Měl na sobě kdysi pěkné černé 
kalhoty a kašmírový svetr, oděv však byl nyní potrhaný a 
mokrý a potřísněný krví.
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Bella  zdusila  v  hrdle  sten  a  couvala,  dokud  jí  řetěz 
nezabránil  ustupovat  dál.  Nedokázala  pozorovat  mučení; 
prostě nedokázala.

Bezduchý  shodil  muže  na  stůl  a  položil  ho  naznak. 
Zručně  mu  připoutal  zápěstí  a  kotníky  řetězy  a  jejich 
články  zajistil  železnými  svorkami.  Jakmile  civilistův 
omámený  pohled  spočinul  na  policích  s  nástroji,  začal 
panikařit. Vzepjal se v ocelových poutech, až zarachotila o 
plechový stůl.

Bella  pohlédla  do  upírových  modrých  očí.  Byl 
vyděšený a ona ho chtěla uchlácholit, ale věděla, že to není 
chytré. Bezduchý pozoroval její reakci, čekal.

A pak vyndal nůž.
Upír  na  stole  vykřikl,  když  se  nad  ním  bezduchý 

sklonil. Pan O však jen škubl mužovým svetrem, rozřízl ho 
a odhalil jeho hruď a hrdlo.

Ačkoliv se tomu Bella snažila bránit, v jejích útrobách 
procitla krvežíznivost. Už dávno se nenakrmila, snad celé 
měsíce, a všechen stres, který zažívala, způsoboval, že její 
tělo těžce postrádalo to, co jí mohlo poskytnout jen napití 
od opačného pohlaví.

Bezduchý  ji  vzal  za  paži  a  přitáhl  k  sobě,  želízka  se 
sunula spolu s ní po kolejnici podél stolu.

„Napadlo mě, že už máš určitě žízeň.“ Bezduchý vztáhl 
ruku  a  palcem přejel  po  jejích  ústech.  „Tak  jsem ti  ho 
přinesl, aby ses nakrmila.“

Vykulila oči.
„Přesně tak. Je jen pro tebe. Dárek. Je čerstvý, mladý. 

Lepší než ti dva, co mám teď v dírách. A můžeme si ho 
nechat, dokud ti bude sloužit.“  Bezduchý  jí odhrnul horní 
ret od zubů. „Zatraceně… vida, jak se ty tesáky prodlužují. 
Máš hlad, co, ženo?“

Jeho ruka ji uchopila v týle a políbil ji, lízal ji jazykem. 
Nějak  se  jí  dařilo  potlačit  dávivý  reflex,  dokud  nezvedl 
hlavu.
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„Vždycky jsem byl zvědavý, jak to vypadá,“ přejížděl 
očima po její tváři. „Rozparádí mě to? Nevím, jestli to chci 
nebo  ne.  Myslím,  že  se  mi  líbíš  čistá.  Ale  ty  to  musíš 
udělat, že ano? Jinak umřeš.“

Stlačil  její  hlavu  k  mužovu  hrdlu.  Když  se  bránila, 
bezduchý se tiše zasmál a promluvil jí do ucha.

„Hodná holčička. Kdybys šla k němu dobrovolně, asi 
bych  tě  žárlivostí  zbil.“  Pohladil  ji  volnou  rukou  po 
vlasech. „A teď pij.“

Bella pohlédla upírovi do očí. Ach, bože…
Upír  se  přestal  bránit  a  zíral  na  ni,  oči  mu  div 

nevypadly z důlků. Jakkoli byla hladová, nedokázala snést 
představu, že bude pít od něj.

Bezduchý  pevně sevřel její  krk a z jeho hlasu zazněl 
ošklivý  tón.  „Koukej  se  od  něj  napít.  Měl  jsem spoustu 
problémů, abych ti tohleto opatřil.“

Otevřela  ústa,  jazyk  měla  žízní  jako smirkový  papír. 
„Ne…“

Bezduchý jí nastavil k očím nůž. „Tak nebo tak během 
příští  půldruhé  minuty  začne  krvácet.  Jestli  na  něm 
zapracuju já,  dlouho nevydrží.  Takže bys  to třeba chtěla 
zkusit ty, ženo?“

Do očí jí vhrkly slzy nad tím násilím, jehož se dopustí.
„Moc mě to mrzí,“ pošeptala upírovi v řetězech.
Bezduchý jí škubl hlavou dozadu a zleva dopadla na její 

tvář jeho dlaň. Políček prudce otočil celou horní polovinou 
jejího  těla  a  bezduchý ji chytil  za  vlasy,  aby  neupadla. 
Prudce  zatáhl,  prohnul  ji  k  sobě.  Neměla  zdání,  kam se 
poděl ten nůž, co prve měl.

„Nebudeš se za to omlouvat.“ Sevřel v dlani její bradu, 
špičky prstů zaryl do prohlubní pod lícními kostmi. „Tvou 
jedinou  starostí  jsem  já.  Je  to  jasné?  Řekl  jsem,  je  to  
jasné?“

„Ano,“ zajíkla se.
„Ano kdo?“
„Ano, Davide.“
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Uchopil její volnou paži a zkroutil ji za zády. Bolest jí 
vystřelila do ramene. „Řekni mi, že mě miluješ.“

Zčistajasna  jí  hněv rozpoutal  v  hrudi  ohnivou smršť. 
Nikdy mu to slovo neřekne. Nikdy.

„Řekni, že mě miluješ,“ zařval, vmetl jí ten požadavek 
do obličeje.

Oči jí zaplály a vycenila tesáky.  V okamžiku, kdy to 
udělala,  přestal  ovládat  své  vzrušení,  tělo  se  mu  začalo 
třást,  rychle  oddechoval.  Okamžitě  byl  připraven  s  ní 
bojovat, vzrušen k boji, připraven, jako by měl erekci před 
sexem. Tohle patřilo ke vztahu, pro který žil. Miloval boj s 
ní. Už jí řekl, že jeho dřívější žena nebyla tak silná jako 
ona, nedokázala vydržet tak dlouho, než zemřela.

„Řekni mi, že mě miluješ.“
„Já. Tě. Nenávidím.“
Když zvedl ruku a zaťal  ji  v pěst,  mračila se na něj, 

klidná,  vyrovnaná,  připravená přijmout  úder.  Setrvali  tak 
dlouho,  jejich  těla  uvízla  v dvojitém oblouku podobném 
srdci, svázaná poutem násilí, které je spojovalo. V pozadí 
na stole kňučel civilní upír.

Náhle se paže  bezduchého  mihla vzduchem, prudce ji 
objal a zabořil tvář do její šíje. „Miluju tě,“ řekl. „Tolik tě 
miluju… nemůžu bez tebe žít…“

„A do háje,“ řekl někdo.
Bezduchý  i  Bella  se  ohlédli  za  hlasem.  Dveře 

přesvědčovacího  centra  zely  dokořán  a  mezi  jejich 
zárubněmi stál jako zkamenělý bělovlasý bezduchý.

Chlapík se dal do smíchu a pak pronesl tři slova, která 
odstartovala vše, co následovalo: „To se řekne.“

Pan  O  vyrazil  za  druhým  bezduchým  bleskovou 
rychlostí; hnal ho ven.

Bella nezaváhala, když uslyšela první rány boje. Dala 
se do práce na řetězech, jimiž bylo připoutáno civilistovo 
pravé zápěstí, uvolnila svorky, rozmotala články. Žádný z 
nich neřekl ani slovo, když mu uvolnila ruku a pustila se 
do práce na pravém kotníku. Hned jak mohl, pracoval muž 
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stejně rychle jako ona, horečně si uvolňoval levou stranu 
těla.  V  okamžiku,  kdy  byl  volný,  seskočil  ze  stolu  a 
pohlédl na ocelová želízka, jimiž byla spoutána ona.

„Nemůžeš mě zachránit,“ řekla. „Klíče má jen on.“
„Nemůžu  uvěřit,  že  jsi  ještě  naživu.  Slyšel  jsem  o 

tobě…“
„Jdi, dělej…“
„Zabije tě.“
„Ne, nezabije.“ Jen způsobí, že si bude přát, aby byla 

mrtvá. „Jdi! Ta rvačka nepotrvá věčně.“
„Vrátím se pro tebe.“
„Jen jdi domů.“ Když otevřel ústa, řekla: „Buď zticha a 

soustřeď se.  Jestli  to  půjde,  řekni  mé  rodině,  že  nejsem 
mrtvá. Jdi!“

Upír  měl  v  očích  slzy,  když  je  zavíral.  Dvakrát  se 
dlouze nadechl… a odhmotnil se.

Bella se roztřásla tak silně, až padla na podlahu, paže 
natažené nad hlavu, kde byly připoutány želízky ke stolu.

Zvuky boje  zvenčí  znenadání  ustaly.  Nastalo  ticho  a 
pak  Bella  vnímala  už  jen  záblesk  světla  a  lupnutí. 
Nepochybovala o tom, že její bezduchý zvítězil.

Ach,  bože…  Tohle  bude  zlé.  Tohle  bude  moc,  moc 
ošklivý den.

Zsadist  stál  na  Bellině  zasněženém  trávníku  až  do 
posledního  okamžiku  a  pak  se  odhmotnil  do  chmurné, 
gotické  nestvůrnosti,  ve  které  žili  všichni  členové 
Bratrstva.  Sídlo vypadalo jako vystřižené z hororu, samý 
chrlič a stíny a okna z olovnatého skla. Před horou kamene 
bylo nádvoří plné aut, a také vrátnice, která byla doupětem 
Butche a V. Tábor byl obehnán šestimetrovou zdí a vstup 
chránila  dvojitá  brána  a  také  množství  nepěkných 
překvapení,  nastavených  tak,  aby  odradila  nevítané 
návštěvníky.
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Z přistoupil k oplechovaným dveřím hlavní budovy a 
otevřel jedno jejich křídlo. Vstoupil do vestibulu, vyťukal 
na klávesnici kód a okamžitě byl vpuštěn dovnitř. Udělal 
obličej, když se ocitl v hale. Vznosné prostory s barvami v 
odstínech  drahokamů,  zlacením  a  divoce  pestrou 
mozaikovou podlahou působily stejně jako ten přelidněný 
bar: příliš mnoho stimulů.

Zprava  uslyšel  zvuky naplněné  jídelny:  tiché  cinkání 
stříbra o porcelán, nezřetelná slova Beth, Wrathův smích… 
Pak se ozval Rhageův bas. Nastala odmlka, patrně proto, 
že  Hollywood  dělal  nějakou  grimasu,  a  pak  se  všichni 
sborem rozesmáli,  smích se kutálel po čisté podlaze jako 
zářivé kuličky.

Neměl  zájem vybavovat  se  s  bratry,  natožpak s nimi 
jíst. Všichni už budou vědět, že ho vykopli z Bellina domu 
jako  zločince  za  to,  že  tam  příliš  často  pobýval.  V 
Bratrstvu se utajilo máloco.

Z vyrazil  po hlavním schodišti,  bral schody po dvou. 
Čím rychleji běžel, tím byly zvuky zdola tlumenější a ticho 
mu vyhovovalo. Na vrcholu schodiště zamířil doleva a pak 
se vydal dlouhou chodbou, lemovanou antickými sochami. 
Mramoroví  atleti  a  válečníci  byli  osvětleni  světly 
zapuštěnými do zdi, jejich bílé mramorové paže a nohy a 
hrudníky  vytvářely  na  krvavě  rudé  stěně  jakýsi  vzorec. 
Když jste šli dost rychle, bylo to jako míjet autem chodce, 
rytmus  těl  soch  oživoval  to,  co  se  ve  skutečnosti 
nepohybovalo.

Místnost, ve které spal, byla na konci chodby, a když 
otevřel  dveře,  narazil  na  stěnu  chladu.  Nikdy  nezapínal 
topení ani klimatizaci, stejně jako nikdy nespal v posteli, 
ani nepoužíval telefon, ani si nic nedával do starožitných 
sekretářů. Šatna byla to jediné, co potřeboval, a šel se tam 
odzbrojit. Zbraně a munici ukládal do ohnivzdorné skříňky 
vzadu  a  jeho čtyři  košile  a  troje  kožené  oblečení  visely 
těsně u sebe. Protože toho v šatně moc nebylo, často mu to 
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připomínalo  kosti,  když  tam  vstupoval  –  všechna  ta 
prázdná ramínka a mosazné tyče působily tence a křehce.

Svlékl se a osprchoval. Měl chuť na krev, ale rád se v 
takovém  stavu  udržoval.  Svírání  hladu,  suché  prahnutí 
žízně… Tohleto odpírání něčeho, co bylo v jeho moci, ho 
vždycky uklidňovalo. Sakra, kdyby dokázal nespat, odepřel 
by si to taky. A ta zatracená krvežíznivost…

Chtěl být čistý. Zevnitř.
Když vyšel ze sprchy, přejel si holicím strojkem hlavu, 

aby měl vlasy jen těsně u lebky, a pak si oholil i obličej. 
Nahý, prochladlý a nenakrmený přistoupil ke svému loži 
na  podlaze.  Když  stanul  nad  dvěma  složenými 
pokrývkami,  které  představovaly  asi  stejně  měkkou 
podložku  jako  dva  kousky  leukoplasti,  vzpomněl  si  na 
Bellinu  postel.  Byla  široká  a  celá  bílá.  Bílé  povlaky na 
polštářích  a  prostěradla,  velká  bílá  prošívaná  přikrývka, 
bílý chlupatý přehoz v nohách.

Léhal na jejím lůžku. Často. Rád si představoval, že ji z 
něj  cítí.  Někdy  se  dokonce  na  té  posteli  i  převaloval, 
měkkost  se  prohýbala  pod jeho tvrdým tělem.  Tehdy to 
skoro bylo, jako by se ho dotýkala, a to bylo ještě lepší, než 
kdyby  tomu  tak  doopravdy  bylo.  Nesnesl,  když  na  něj 
někdo  vložil  ruku…  ačkoliv  litoval,  že  aspoň  jednou 
nedovolil Belle dotknout se svého těla. Od ní by to možná 
snesl.

Zalétl  pohledem k lebce,  která stála na podlaze vedle 
jeho lůžka. Oční důlky byly jak černé díry a on si v duchu 
vybavoval  kombinaci  duhovky  a  zorničky,  která  na  něj 
kdysi  civěla.  Mezi zuby byl  proužek černé kůže,  asi  pět 
centimetrů široký. Na něm bývala vepsána tradiční slova 
zaříkání zesnulých, ale řemen, do kterého se zakously tyto 
čelisti, byl prázdný.

Když ulehl, položil si vedle té věci hlavu a vrátila se 
mu minulost, rok 1802…
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Otrok přišel částečně k sobě. Ležel naznak a všechno ho  
bolelo,  ačkoliv netušil,  proč… dokud se nerozpomněl, že  
noc  předtím  prošel  přeměnou.  Celé  hodiny  ho  trýznila  
bolest  rašících  svalů,  sílících  kostí,  přeměny těla  v  cosi  
obrovského.

Divné… opravdu, krk a zápěstí bolely jinak.
Otevřel  oči.  Strop byl  daleko  nad ním a byl  protkán  

tenkými  černými  mřížemi,  zasazenými  do  kamene.  Když  
otočil  hlavu,  uviděl  dubové  dveře,  v  jejichž  tlustých  
prknech byly vertikálně zasazeny další železné tyče. Také  
na stěně byly pásy oceli… Vězeňská kobka. Je v kobce, ale  
proč? Předtím se věnoval svým povinnostem…

Pokusil  se  usednout,  ale  předloktí  a  holeně  měl  
připoutané k zemi. Vytřeštěné oči, škubl sebou –

„Chovej  se  slušně!“  To  byl  kovář.  A  tetoval  právě  
otrokovi černé pásy na napájecí body.

Ach, drahá Stvořitelko ve Stínu, ne. Tohle ne…
Otrok  se  zmítal  v  poutech  a  druhý  upír  dopáleně  

vzhlédl. „Zklidni se! Nedám se zbičovat za chybu, kterou  
bych nezavinil.“

„Prosím tě…“ Hlas otroka nezněl, jak měl. Byl příliš  
hluboký. „Slituj se.“

Uslyšel  tichý  ženský  smích.  Do  cely  vstoupila  Paní  
domu, dlouhé roucho z bílého hedvábí se táhlo za ní po  
kamenné podlaze, plavé vlasy jí splývaly přes ramena.

Otrok sklopil  oči,  jak se patřilo, a uvědomil si,  že je  
zcela nahý. V rozpacích se zarděl a litoval, že není ničím  
zakrytý.

„Ty se budíš,“ řekla, přistupujíc k němu.
Nedokázal uhádnout, proč se přišla podívat na někoho 

tak nízce postaveného, jako byl on sám. Byl pouhý kuchtík,  
podřízený dokonce i služkám, které uklízely její komnaty.

„Podívej se na mě,“ přikázala Paní.
Poslechl, ačkoliv to odporovalo všemu, co věděl. Nikdy  

dřív se nesměl setkat s jejím pohledem.
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To, co uviděl, ho vyděsilo. Dívala se na něj tak, jak na  
něj  nikdy  žádná upírka  nehleděla.  Jemné rysy  její  tváře  
byly poznamenány chamtivostí, v temném pohledu jí žhnul  
jakýsi úmysl, který nedokázal rozpoznat.

„Žluté oči,“ zamumlala. „Jak vzácné. Jak krásné.“
Její  ruka  přistála  na  nahém  otrokově  stehně.  Cukl  

sebou při tom dotyku, byl nesvůj. Tohle se nesmí, říkal si.  
Tam by se ho neměla dotýkat.

„Jak  velkolepé  překvapení  představuješ.  Buď  klidný,  
dobře jsem nakrmila toho, kdo mě na tebe upozornil.“

„Paní… prosil bych, abys mě nechala odejít do práce.“
„Ach, však půjdeš.“ Její  ruka se zatoulala k pánevní  

sponě, kde se mu stehna napojovala k bokům. Nadskočil a  
uslyšel kovářovu tlumenou kletbu. „A jaký to pro mě dar.  
Můj  otrok  krve  dnešního  dne  padl  za  oběť  nešťastné  
náhodě.  Jakmile  se  jeho  obydlí  obnoví,  budeš  tam 
přestěhován.“

Otrok ztratil  dech. Věděl o upíru, kterého držela pod  
zámkem,  neboť  mu  nosil  do  cely  potravu.  Někdy,  když  
předával  podnos  strážím,  slyšel  zpoza  těžkých  dveří  
vycházet podivné zvuky…

Paní asi jeho strach zaznamenala, protože se nad ním  
sklonila,  tak  blízko,  až  ucítil  vůni  její  parfémované  
pokožky.  Tiše  se  zasmála,  jako  by ochutnala  jeho děs  a  
jako by jí ten pokrm vyhovoval.

„Po  pravdě  řečeno,  nemohu  se  tě  dočkat.“  Když  se  
otočila k odchodu, zaškaredila se na kováře. „Dbej na to,  
co jsem řekla, nebo tě nechám poslat do Stínu. Ať ti jehla  
ani jednou neujede. Jeho pokožka je příliš dokonalá, než  
abys ji zhyzdil.“

Tetování bylo brzy poté dokončeno a kovář si s sebou  
odnesl jedinou svíčku; otroka nechal připoutaného na stole  
ve tmě.

Třásl se zoufalstvím a hrůzou, jak mu docházelo jeho  
nové postavení.  Nyní  byl  nejnižším z nízkých,  udržovaný  
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naživu pouze proto, aby krmil jiného… a jen Stvořitelka ví,  
co ho ještě čeká.

Trvalo dlouho, než se dveře otevřely a světlo svíčky mu 
ukázalo,  že  dorazila  jeho  budoucnost:  Paní  v  černém 
rouchu  s  dvěma  upíry,  známými  svou  láskou  k  
příslušníkům vlastního pohlaví. „Očistěte mi ho,“ nařídila.

Paní  se  dívala,  jak  otroka  myjí  a  natírají  olejem,  a  
pohybovala  se  kolem  jeho  těla  spolu  se  světlem  svíčky,  
stále  v  pohybu,  nikdy  klidná.  Otrok  se  třásl,  nenáviděl  
dotek  rukou  mužů  na  obličeji,  na  hrudi,  na  intimních  
partiích. Bál se, že se ho jeden nebo oba pokusí zmocnit  
bezbožným způsobem.

Když  skončili,  vyšší  z  nich  řekl:  „Máme  vám  ho  
vyzkoušet, Paní?“

„Dnes v noci si ho nechám pro sebe.“
Spustila roucho a plavně vystoupila na stůl, obkročila  

otroka. Rukama hledala jeho pohlaví, a když ho pohladila,  
vnímal,  jak se  ostatní  upíři  sami uchopili  rukama.  Když  
otrok zůstal  ochablý,  vzala ho do rtů.  Zvuky v místnosti  
byly děsivé, steny mužů a sání a mlaskání úst Paní.

Ponížení bylo dovršeno, když se otrok rozplakal,  slzy  
mu kanuly z koutků očí, stékaly po spáncích, přistávaly v  
uších.  Ještě  nikdy  se  ho  nikdo  nedotýkal  mezi  nohama.  
Jako  u  každého  upíra  před  proměnou  nebylo  jeho  tělo  
schopno páření, ačkoliv mu to nebránilo těšit se, až, bude  
jednoho  krásného  dne  s  nějakou  upírkou.  Vždycky  si  
představoval, že to spojení bude zázračné, neboť v příbytku  
otroků občas vídal akt rozkoše.

Ale  teď…  když  musel  intimní  spojení  prožívat  tímto  
způsobem, styděl se, že se opovažoval něco chtít.

Znenadání ho Paní pustila a vlepila mu políček, otisk  
dlaně ho pálil na líci, když slezla se stolu.

„Přineste mast,“ vyštěkla. „Ta jeho věc neví, k čemu 
je.“

Jeden  z  mužů  přistoupil  ke  stolu  s  nádobkou.  Otrok  
ucítil, jak na něj někdo klade kluzkou ruku, nevěděl kdo, a  
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pak přišel palčivý pocit. Když se mu ve slabinách usadila  
podivná tíže, ucítil, jak se mu něco sune po stehně a pak se  
to zvolna přesouvá po břiše.

„Ach… dobrá Stvořitelko ve Stínu,“ řekl jeden z mužů.
„Takové  rozměry,“  vydechl  druhý.  „Přeplní  hlubiny  

studny.“
Hlas Paní byl podobně užaslý. „To je obrovské.“
Otrok  zvedl  hlavu.  Na  břiše  mu  leželo  něco  mocně  

naběhlého, ještě nikdy nic takového neviděl.
Znovu ulehl naznak na stůl a Paní obkročila jeho boky.  

Tentokrát  cítil,  jak  ho  něco  obklopuje,  něco  mokrého.  
Znovu zvedl hlavu. Seděla na něm obkročmo a on byl…  
uvnitř  jejího  těla.  Pohybovala  se  na  něm,  pumpovala  
nahoru a dolů, ztěžka oddechovala. Matně si uvědomoval,  
že ostatní upíři v místnosti opět sténají, hrdelní zvuky sílily  
a ona se pohybovala čím dál rychleji. A bylo slyšet výkřiky,  
její, jejich.

Paní se sesula na otrokovu hruď. Ještě ztěžka dýchala,  
když řekla: „Podržte mu hlavu.“

Jeden z mužů položil dlaň na otrokovo čelo a pak mu  
volnou rukou přejel po vlasech. „Tak krásné. Tak měkké. A  
podívejte na všechny ty barvy.“

Paní  zabořila  tvář  do  otrokovy  šíje  a  kousla  ho.  
Vykřikl,  když to bodlo a ona začala pít. Vídal už upíry a  
upírky, jak od sebe pijí navzájem, a vždycky to působilo… 
patřičně. Jenže tohle bolelo a probouzelo to v něm závrať,  
a čím silněji sála z jeho žíly, tím víc se mu točila hlava.

Asi omdlel, protože když se probudil, zvedala hlavu a  
olizovala si rty. Slezla z něj, oblékla se a všichni tři odešli  
a nechali ho samotného ve tmě. Pár minut nato vstoupily  
stráže, které znal.

Ostatní  upíři  se  na  něj  nepodívali,  ačkoliv  dřív  se  s  
nimi přátelil,  protože jim nosil  pivo.  Teď však odvraceli  
oči a nemluvili. Když shlédl na své tělo, zastyděl se, že ta  
mast,  kterou na něj  nanesli,  ještě funguje,  že jeho úd je  
pořád ještě tuhý a tlustý.
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Z jeho lesku se mu zvedal žaludek. Zoufale toužil sdělit  
upírům, že to není jeho vina, že se vůlí snaží tu část těla  
položit, ale byl tak omráčený, že nedokázal promluvit, když  
mu stráže uvolňovaly paže a kotníky, připoutané ke stolu.  
Když vstal, podlomily se mu nohy, protože byl celé hodiny  
natažený na zádech a od jeho proměny uplynul teprve den.  
Nikdo  mu  nepomáhal,  když  se  pracně  snažil  udržet  ve  
vzpřímené poloze, a on pochopil, že je to proto, že se ho  
nechtějí dotknout, nechtějí se už k němu přiblížit. Chtěl se  
zakrýt, ale nacvičeným způsobem mu nasadili okovy, takže  
neměl volnou ruku.

Stud se ještě zhoršil, když musel projít halou. Cítil, jak  
tíže u jeho boků při každém kroku nadskakuje a oplzle se  
pohupuje. Slzy vytryskly a kanuly mu po lících, a jeden ze  
strážných si znechuceně odfrkl.

Otroka odvedli do jiné části hradu, do další místnosti s  
bytelnými zdmi a zapuštěnými ocelovými mřížemi. V téhle  
bylo  vyvýšené  lůžko  a  pořádný  nočník  a  kobereček  a  
pochodně,  zasazené  vysoko  ve  stěnách.  Spolu  s  ním  
přinesli  potravu  a  vodu,  zásoby  připravené  kuchtíkem,  
kterého znal odmalička. Tento muž před proměnou se na  
něj také ani nepodíval. Otrokovi uvolnili ruce a zamkli ho.  
Opuštěný  a  roztřesený  odešel  do  kouta  a  sedl  si  na  
podlahu. Něžně objal své tělo pažemi, protože nikdo jiný to  
neudělá,  a snažil  se být  ke své nově proměněné podobě  
tolerantní… Podobě, která byla využívána tak nepatřičným 
způsobem.

Houpal se dopředu dozadu a bál se o svou budoucnost.  
Nikdy  neměl  žádná  práva,  žádné  vzdělání,  žádnou 
totožnost.  Předtím  však  měl  alespoň  volnost  pohybu.  A  
jeho tělo a krev patřily jen jemu.

Rozpomněl  se,  jak  se  mu  při  doteku  těch  rukou  na  
pokožce udělalo špatně. Shlédl na své pohlaví a uvědomil  
si,  že  ze  sebe ještě  cítí  pach Paní.  V duchu se ptal,  jak  
dlouho vydrží to zduření.

A co se stane, až se k němu vrátí.
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Zsadist  si promnul tvář a převalil  se. Vrátila se k němu, 
samozřejmě. A nikdy nepřicházela sama.

Zavřel oči před vzpomínkami a snažil se vsugerovat si 
spánek.  To  poslední,  co  mu  blesklo  myslí,  byl  obrázek 
Bellina domu na zasněžené louce.

Bože, ten dům byl tak velice prázdný, pustý, přestože 
byl  plný  věcí.  Bellino  zmizení  ho  připravilo  o  jeho 
nejdůležitější  funkci:  ačkoliv  to  pořád  ještě  byla  bytelná 
stavba,  schopná  zabránit  ve  vstupu  větru  a  nepohodě  a 
cizincům, nebyl to už domov.

Bez duše.
Svým způsobem byl na tom její dům stejně jako on.
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Kapitola pátá

vítat  začalo,  právě  když  Butch  O’Neal  zajížděl  s 
escalade  na  nádvoří.  Když  vystupoval,  slyšel  z 

Doupěte dunět G-Unit, takže poznal, že jeho spolubydlící 
už je doma. V se bez svého rapu neobešel; ty zvuky pro něj 
byly nutné k životu jako vzduch. Říkal, že ty basové rytmy 
pomáhají udržet ho před útoky myšlenek jiných lidí.

S

Butch přistoupil ke dveřím a vyťukal kód. Zámek cvakl 
a  on  vstoupil  do  vestibulu,  kde  prošel  další  vstupní 
kontrolou.  Upíři  si  náramně  potrpěli  na  systém  dvojích 
dveří.  Tak si člověk nemusel nikdy dělat  starosti,  že mu 
někdo  zaplaví  dům  slunečním  světlem,  protože  jedna 
zábrana byla vždycky zavřená.

Vrátnice alias Doupě nebylo nijak luxusní, jen obývací 
pokoj, kuchyňský kout a dvě ložnice s koupelnami. Měl to 
tam ale  rád,  a  také  měl  rád  upíra,  se  kterým bydlel.  Se 
spolubydlícím si byli blízcí jako… no, jako bratři.

Když vstoupil do hlavní místnosti,  byly černé kožené 
pohovky prázdné, ale na plazmové obrazovce televize se 
míhali  sportovci  a  všude  kolem se  vznášela  čokoládová 
vůně  rudého  kouře.  Takže  Phury  je  doma,  nebo  právě 
odešel.

„Haló, kluci,“ zavolal Butch.
Zezadu  vyšli  dva  bratři.  Oba  byli  ještě  v  bojovém 

oblečení,  v  kůži  a  v  těžkých  bagančatech  s  okovanými 
špičkami  vypadali  přesně  jako  zabijáci,  jimiž  ve 
skutečnosti také byli.

„Vypadáš unaveně, poldo,“ řekl Vishous.
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„Abych řekl pravdu, jsem pěkně urvaný.“
Butch pohlédl na cigáro v Phuryho ústech. I když sám 

drog dávno nechal, dnes v noci málem povolil a požádal o 
šluka  toho  rudého  kouře.  Problém  byl,  že  už  měl  dvě 
závislosti, takže měl jaksi napilno i tak.

Jo,  nasávat  skotskou  a  truchlit  po  upírce,  která  ho 
nechce,  to  bylo  asi  tak  všechno,  co  stíhal.  Kromě  toho 
neměl  důvod  měnit  systém,  který  fungoval.  Nešťastnou 
lásku přiživoval alkohol, a kdykoli  byl  opilý, stýskalo se 
mu po Marisse ještě víc, takže potřeboval dalšího panáka… 
A je to tady. Pekelný kolotoč. Dokonce dokázal roztočit i 
místnost.

„Mluvil jsi se Z?“ zeptal se Phury.
Butch si svlékl kašmírový kabát a pověsil ho do šatny. 

„Jo. Nebyl rád.“
„Už tam nepoleze?“
„Asi ne. No, pokud to tam nezapálil, když mě vyhodil. 

Měl  takovou  tu  zvláštní  jiskřičku  v  oku,  když  jsem 
odcházel.  Víš,  takovou  tu,  jak  se  ti  stáhne  zadek,  když 
stojíš vedle něj?“

Phury si hrábl rukou do svých vlasů. Splývaly mu přes 
ramena, samé plavé a rudé a hnědé vlny. Hezoun byl i bez 
nich; s tou hřívou byl… Tak jo, fajn, bratr byl krásný. Ne 
že by měl Butch tyhle sklony, ale ten chlap vypadal líp než 
spousta ženských. Taky se oblékal lépe než většina dam, 
když zrovna nebyl v pracovním.

Páni,  je to  pěkné,  že se pere jako opravdový zabiják 
nebo se může vydávat za bukvici.

Phury se zhluboka nadechl. „Díky, že jsi vyřídil…“
Na psacím stole plném počítačového vybavení zazvonil 

telefon.
„Je to zvenku,“ zamumlal V a přistoupil ke svému IT 

velitelskému centru.
Vishous  byl  v  Bratrstvu  počítačovým  géniem  –  po 

pravdě řečeno, byl géniem ve všem – a v táboře měl na 
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starost komunikaci a zabezpečení. Řídil to všechno ze Čtyř 
hraček, jak nazýval svůj kvartet počítačů.

Hračky… jo, jasně.  Butch nevěděl o počítačích ani ň, 
ale jestli jsou tyhle prevíty hračky, pak jsou taky na hřišti 
ministerstva obrany.

Zatímco V čekal, až hovor spadne do hlasové schránky, 
Butch pohlédl  na Phuryho.  „Už jsem ti  ukázal  ten nový 
oblek od Marca Jacobse?“

„Už ho přivezli?“
„Jo. Fritz ho přinesl a upravil.“
„Paráda.“
Když se vraceli do ložnic, Butch se musel smát. Pokud 

šlo o metrosexuální sklony, byl na tom stejně jako Phury. 
Zvláštní,  když býval poldou, na oblečení kašlal.  Když se 
nyní ocitl mezi bratry, ubíral se po pěšinkách haute couture 
a moc se mu to líbilo. Takže měl stejně jako Phury štěstí, 
že bojoval nečistě.

Bratři  hladili  metry  jemné  černé  vlny  na  ramínku  a 
jaksepatří vzdychali, když vstoupil V.

„Bella je naživu.“
Butch a Phury otočili prudce hlavy a oblek přistál na 

zemi.
„Z uličky za ZeroSum byl dnes v noci unesen civilní 

upír a přepraven na nějaké místo v lesích za tím účelem, 
aby  nakrmil  Bellu.  Viděl  ji.  Mluvil  s  ní.  Nějak  ho 
propustila.“

„Řekni,  že  to  místo  dokáže  znovu  najít,“  vydechl 
Butch,  vnímaje dusivou naléhavost svého hlasu.  A nebyl 
jediný,  kdo  byl  okamžitě  ve  střehu.  Phury  vypadal  tak 
soustředěně, že zřejmě nebyl schopen řeči.

„Jo.  Označkoval  si  cestu,  odhmotňoval  se  po  dvou 
stech metrech, až se dostal na silnici 22. Posílá mi mapu 
trasy e-mailem. Na civilistu je zatraceně chytrý.“

Butch vyběhl z obývacího pokoje, mířil pro svůj kabát 
a pro klíče od escalade. Ještě si nesundal pouzdro, takže 
glock měl stále ještě připevněný pod paží.
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Jenže mezi ním a dveřmi stál V. „Kam jdeš, člověče?“
„Přišla ti už e-mailem ta mapa?“
„Stůj.“
Butch se na spolubydlícího zamračil.  „Vy za dne ven 

nemůžete. Já ano. Proč bychom, sakra, měli čekat?“
„Poldo,“  –  hlas  V  zněžněl  –  „tohle  je  záležitost 

Bratrstva. Ty do toho nejdeš.“
Butch se zastavil. Aha, ano, zase někam nesmí.
Jasně,  mohl  pracovat  na  jejich  periferii,  provádět 

analýzu  místa  činu,  mořit  si  šedou  kůru  mozkovou 
taktickými  problémy.  Ale  když  došlo  na  boj,  bratři  ho 
nikdy nepustili do terénu.

„Zatraceně, V…“
„Ne. Tohle nezvládáš. Zapomeň na to.“

Dvě  hodiny  nato  už  měl  Phury  dostatek  informací,  aby 
mohl vstoupit do pokoje svého dvojčete. Usoudil, že nemá 
smysl  znepokojovat  Zsadista  polovičatým  sdělením,  a 
chvíli také trvalo plánování.

Když zaklepal a nedočkal se odpovědi, vstoupil dovnitř 
a  trhl  sebou.  V  místnosti  byla  zima  jako  v  chladírně  u 
řezníka.

„Zsadiste?“
Z  ležel  na  dvou  složených  přikrývkách  v  protějším 

koutě,  nahé  tělo  stočené  do  klubíčka  proti  chladu  v 
místnosti. Ani ne tři metry od něj byla přepychová postel, 
ale  tu  nikdy nepoužíval.  Z  spal  na  podlaze  vždycky,  ať 
bydlel kdekoli.

Phury přistoupil ke svému dvojčeti a poklekl vedle něj. 
Nehodlal se upíra dotknout, zvlášť když by ho to zaskočilo 
nepřipraveného. Z by pravděpodobně zaútočil.

Bože můj,  říkal si Phury.  Když takhle spal a všechen 
jeho hněv s ním, byl Z skoro křehký.

Sakra,  to  skoro  vezmi  zpátky.  Zsadist  byl  vždycky 
zatraceně  hubený,  tak  strašně  šlachovitý.  Teď  byl  však 
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samé mohutné kosti a žíly. Kdy k tomu došlo? Kristepane, 
tehdy během Rhageova rythu – všichni byli nazí v Kryptě a 
Z rozhodně nevypadal jako kostra. To bylo před pouhými 
šesti týdny.

Těsně před únosem Belly…
„Zsadiste? Probuď se, bratře.“
Z  se  zavrtěl,  černé  oči  se  zvolna  otevřely.  Obvykle 

procital  prudce,  rychle  a  při  sebemenším  zvuku,  ale 
předtím se nakrmil, a tak byl teď malátný.

„Našli  ji,“ řekl Phury.  „Našli  Bellu.  Dnes časně ráno 
byla naživu.“

Z párkrát zamžikal, jako by si nebyl jist, jestli se mu to 
nezdá.  Pak  zvedl  trup  z  kavalce.  Promnul  si  tvář  a  od 
kroužků v bradavkách se mu odrazilo světlo z chodby.

„Co jsi říkal?“ zeptal se skřípavým hlasem.
„Víme, kde je Bella. A máme potvrzení, že je naživu.“
Z  zbystřil,  jeho  vědomí  se  pohybovalo  jako  vlak, 

nabíralo  rychlost  a  vytvářelo  sílu  setrvačnosti.  Každou 
vteřinou se mu vracela energie, zlobná vitalita, stoupající 
jako příboj, až už vůbec nevypadal slabě.

„Kde je?“ otázal se.
„V lesích, v domě, který má jen jednu místnost. Jeden 

civilista  se  odtamtud  dostal,  protože  mu  pomohla 
uprchnout.“

Z vyskočil, přistál plavným skokem na podlaze. „Jak se 
k ní dostanu?“

„Ten  upír,  co  uprchl,  poslal  V  pokyny  e-mailem. 
Ale…“

Z zamířil k šatníku. „Dej mi tu mapu.“
„Je poledne, bratře.“
Z se zarazil.  Náhle  vyrazil  z  jeho těla  závan chladu, 

takže se teplota v místnosti zdála takřka vlahá. A ty černé 
oči  byly  nebezpečné  jako  rozeklaná  kladiva,  když  jimi 
blýskl přes rameno.

„Tak tam pošlete poldu. Pošlete tam Butche.“
„Tohr ho nepustí…“
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„Sakra! Ten člověk tam půjde.“
„Zsadiste – dost. Mysli. Butch by neměl žádné krytí, a 

v  té  lokalitě  může  být  množství  bezduchých.  Chceš 
riskovat, že ji zabijou při nějakém nepromyšleném pokusu 
o záchranu?“

„Polda na to stačí sám.“
„Je  dobrý,  ale  je  to  jen  člověk.  Nemůžeme  ho  tam 

poslat.“
Z vycenil  tesáky.  „Možná se Tohr spíš  bojí,  že  toho 

chlapa  lapnou  a  bude  o  nás  zpívat  na  jednom  z  jejich 
stolů.“

„Ale jdi, Z, Butch nic neví. Nic důležitého. Sám na to 
nestačí.“

„Ale jestli pomohla uprchnout zajatci, co, sakra, myslíš, 
že s ní ti bezduší zrovna teď provádějí!“

„Jestli nás celá smečka vyrazí při západu slunce, spíš ji 
odtamtud dostaneme živou. To přece víš. Musíme počkat.“

Z  stál  nahý,  zhluboka  dýchal,  místo  očí  jen 
přimhouřené  štěrbiny  plné  nenávisti.  Když  konečně 
promluvil, zněl jeho hlas jako zlobné vrčení.

„Tohr ať se modlí ke Stvořitelce, aby byla ještě naživu, 
až  ji  dnes  v  noci  najdu.  Jinak  mu  utrhnu  hlavu,  bratr 
nebratr.“

Phury zalétl pohledem k lebce na podlaze a napadlo ho, 
že Z už dokázal, jak dobře umí stínat hlavy.

„Slyšels mě, bratře?“ vyštěkl Zsadist.
Phury  kývl.  Páni,  měl  moc  špatný  pocit  z  toho,  jak 

tohle dopadne. Opravdu špatný.
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Kapitola šestá

dyž pan O ujížděl svým kamionem F-150 po silnici 
22, byly čtyři hodiny, slábnoucí slunce ho bodalo do 

očí  a  on měl  pocit,  jako by měl  kocovinu.  Jo… spolu s 
kocovinou  měl  stejné  mravenčení  jako  po  propité  noci, 
drobné  záchvěvy  mu  vystřelovaly  těsně  pod  kůží  a 
rozlézaly se po těle jako červi.

K

Dlouhá čára lítosti,  kterou za sebou vlekl, mu rovněž 
připomínala jeho pijácké časy. Jako když se probudil vedle 
šeredné ženské, kterou nesnášel, ale stejně se s ní vyspal. 
Celé to bylo úplně stejné… jenže mnohem, mnohem horší.

Posunul ruce na volantu. Klouby měl rozbité do krve a 
věděl, že na krku má škrábance. Obrazy dnešního dne ho 
oslepily a žaludek se mu zvedl. Ty věci, co udělal své ženě, 
mu byly odporné.

No,  teď mu  byly  odporné.  Když  je  dělal…  byl 
spravedlivě rozhořčený.

Kristepane, měl být opatrnější. Je to koneckonců živý 
tvor…  Do  háje,  co  jestli  zašel  příliš  daleko?  Ach  ne… 
Vůbec se do těch věcí neměl pouštět. Potíž byla, že jakmile 
uviděl, že osvobodila toho upíra, co jí přinesl, ztratil nervy. 
Prostě vybuchl jako šrapnel, a svou zlost si vylil přímo na 
ni.

Zvedl nohu z plynu. Měl sto chutí vrátit se a vyndat ji z 
roury a ujistit se, že ještě dýchá. Jenže nebylo dost času, 
než začne schůze Alfa oddílu.

Když  dupl  na  plyn,  věděl,  že  by  ji  stejně  nedokázal 
opustit  hned,  jak by ji  uviděl,  a  pak by ho přišel  hledat 
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velitel. A to by byl problém. V přesvědčovacím centru bylo 
plno nepořádku. Zatracená práce…

Pan O zpomalil  a  stočil  volant  doprava,  náklaďák se 
zhoupl ze silnice 22 na jednoproudovou prašnou cestu.

Chata  pana  X,  také  hlavní  štáb  Vyhlazovací 
společnosti, vězela uprostřed pětasedmdesátiakrového lesa, 
zcela izolovaná od okolního světa. Byl to všehovšudy jen 
malý  srub  s  tmavozelenou  šindelovou  střechou  a 
hospodářskou budovou zhruba poloviční  velikosti  vzadu. 
Když  pan  O  zastavoval,  parkovalo  tu  už  sedm  aut  a 
náklaďáků, volně rozestavěných, všechny domácí výroby, 
většinou nejméně čtyři roky staré.

Pan O vstoupil do chaty a viděl, že přišel jako poslední. 
Deset dalších bezduchých z Alfa oddílu bylo namačkáno v 
nevelikém vnitřním prostoru,  bledé  tváře  zasmušilé,  těla 
mohutná  a  vypracovaná.  Byli  to  nejsilnější  muži 
Vyhlazovací společnosti, ti, kteří v ní byli nejdéle. Pan O 
byl  jediná výjimka, pokud šlo o čas, který odsloužil.  Od 
jeho  přijetí  uplynuly  teprve  tři  roky,  a  nikdo  z  nich  ho 
neměl rád, protože byl nový.

Ne že by do toho měli co mluvit. Byl stejně tvrdý jako 
všichni z oddílu,  a dokázal  to.  Hajzlové závistiví…  Páni, 
nikdy  nechtěl  být  jako  oni,  pouhá  Omegova  dobytčata. 
Nemohl uvěřit, že se ti idioti pyšní tím, jak časem vybledli 
a ztratili identitu. Bojoval proti vyblednutí. Barvil si vlasy, 
aby  zůstaly  tmavě  hnědé,  jak  byly  vždycky,  a  děsil  se 
postupného zesvětlování svých duhovek. Nechtěl vypadat 
jako oni.

„Jdete  pozdě,“  řekl  pan  X.  Velitel  se  opíral  zády  o 
ledničku, která nebyla zapojená, bledýma očima přejel po 
škrábancích na krku pana O. „Bojoval jste?“

„Však víte, jací ti bratři jsou.“ Pan O si našel místo k 
stání  opodál.  Ačkoliv  kývl  na  svého  partnera,  pana  U, 
nedal najevo, že by bral na vědomí nikoho z ostatních.

Velitel na něj dál hleděl. „Neviděl někdo pana M?“
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Sakra, pomyslel si pan O. Tohohle bezduchého sejmul, 
protože vystartoval po něm a po jeho ženě, a bude se to 
muset nějak vysvětlit. „Pane O? Máte k tomu něco?“

Z levé strany promluvil pan U. „Já jsem pana M viděl. 
Zrovna před úsvitem. Rval se s nějakým bratrem v centru 
města.“

Pan X přesunul svůj pohled doleva a pan O se málem 
zbláznil zděšením nad tou lží.

„Viděl jste ho na vlastní oči?“
Hlas druhého bezduchého byl klidný. „Jo. Viděl.“
„Nechráníte náhodou pana O?“
Není  to  zvláštní  otázka?  Bezduší  byli  hrdlořezové, 

pořád  mezi  sebou soupeřili  o  pozice.  Ani  mezi  partnery 
nepanovala valná loajalita.

„Pane U?“
Chlapíkova  bledá  hlava  se  pohnula  sem  a  tam. 

„Odpovídá  sám za  sebe.  Proč  bych  kvůli  němu riskoval 
kůži?“

Očividně  v  tom  byla  jakási  logika,  která  panu  X 
připadala uvěřitelná, protože pokračoval ve vedení schůze. 
Když byly schváleny a přiděleny kvóty zabitých a zajatých, 
skupina se rozešla.

Pan O přistoupil  ke svému partnerovi.  „Musím se na 
chvilku vrátit  do centra,  než vyrazíme.  Chci,  abys  jel za 
mnou.“

Musí zjistit, proč mu pan U zachránil kůži, a nedělalo 
mu  starosti,  že  druhý  bezduchý  uvidí,  v  jakém  stavu 
centrum zanechal. Pan U nebude dělat potíže. Není nijak 
zvlášť agresivní nebo přemýšlivý, je spíš vykonavatel než 
novátor.

Takže bylo ještě podivnější, že se takhle ujal iniciativy.

Zsadist zíral na stojací hodiny v hale sídla. Podle postavení 
ručiček věděl,  že  mu zbývá ještě osm minut,  než slunce 
oficiálně zapadne. Díkybohu je zima a noci jsou dlouhé.
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Pohlédl  na  dvojité  dveře  a  přesně  věděl,  kam půjde, 
hned  jak  je  bude  moci  opustit.  Naučil  se  nazpaměť 
souřadnice místa, které jim sdělil civilista. Odhmotní se a 
bude tam v mžiku.

Sedm minut.
Bylo by lepší počkat, až bude obloha úplně temná, ale 

na to kašle.  V okamžiku,  kdy ta  zatracená  ohnivá koule 
sklouzne za okraj horizontu, vyrazí. Čert to vem, jestli se 
maličko opálí.

Šest minut.
Překontroloval  si  dýky  na  hrudi.  Vyndal  zbraň  z 

pouzdra na pravém boku a ještě jednou ji projel, pak učinil 
totéž s tou, kterou měl na levé straně. Nahmatal vrhací nůž 
v  kříži  a  patnácticentimetrovou  čepel,  kterou  měl  na 
stehně.

Pět minut.
Z naklonil hlavu ke straně, lupnutím si uvolnil šíji.
Čtyři minuty.
Sakra. Už jde…
„Usmažíš se,“ řekl Phury za jeho zády.
Z  zavřel  oči.  Pud  mu  velel  odseknout,  a  nutkání 

neodolatelně sílilo, protože Phury mluvil dál.
„Z, chlape, jak jí chceš pomoct, když spadneš na zem a 

začne se z tebe kouřit?“
„Dáváš se na dráhu táborového řečníka? Nebo to máš 

od přírody?“ Když se Z zamračil přes rameno, vybavila se 
mu náhle  ta  jedna  noc,  kdy Bella  přišla  do jejich  sídla. 
Phuryho tenkrát zjevně uchvátila a Z si pamatoval, jak ti 
dva stáli spolu a povídali si zrovna tam, kde teď trčel on. 
Pozoroval je ze stínu a toužil  po ní,  když se usmívala a 
bavila se s jeho dvojčetem.

Hlas Z zazněl ostřeji.  „Myslel  bych, že ji budeš chtít 
zpátky, když do tebe byla celá pryč,  a vůbec, když jsi jí 
připadal  hezký.  Nebo…  možná  právě  proto  chceš,  aby 
zůstala,  kde  je.  Neotřásl  se  snad  tvůj  slib  celibátu  v 
základech, bratře?“
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Když sebou Phury škubl, Zsadistův instinkt pro každou 
slabost  postřehl  skulinku  a  vnikl  do  ní.  „Všichni  jsme 
viděli, jak ji vyprovázíš tu noc, kdy sem přišla. Díval ses, 
viď? Jo, díval, a nejen na obličej. Přemýšlel jsi, jaké by to 
bylo, mít ji pod sebou? Nebyl jsi celý nervózní z porušení 
toho slibu, co sis dal – žádný sex?“

Phuryho ústa se sevřela do tenké čáry a Z doufal, že 
zareaguje nějak sprostě. Toužil po tvrdé odezvě. Možná by 
se mohli ty zbývající tři minuty dokonce i rvát.

Odpovědí mu však bylo pouze ticho.
„Nemáš mi co říct?“ Z pohlédl na hodiny. „No dobrá. 

Je čas jít…“
„Krvácím pro ni. Stejně jako ty.“
Z se vrátil pohledem ke svému dvojčeti, zaznamenával 

bolest v jeho tváři z dálky, jako by se díval dalekohledem. 
Letmo ho napadlo, že by měl něco cítit, jakýsi stud nebo 
smutek,  že  nutí  Phuryho  k  tomu  intimnímu,  smutnému 
odhalení.

Zsadist se beze slova odhmotnil.
Mířil do zalesněné oblasti asi sto metrů od místa, odkud 

civilista  říkal,  že  uprchl.  Když  Z nabyl  tvaru,  slábnoucí 
světlo  na  obloze  ho  oslabilo;  měl  pocit,  jako  by  si 
dobrovolně  nechal  spálit  obličej  kyselinou.  Nedbal  na 
pálení  a  zamířil  na  severovýchod,  klusal  zasněženým 
terénem.

A  už  to  tu  bylo,  uprostřed  lesa,  asi  třicet  metrů  od 
potoka:  přízemní  stavba  na  způsob  domu,  vedle  které 
parkoval  černý  ford  a  nevýrazný  stříbrný  taurus.  Z  se 
připlížil k budově, zůstával za kmeny borovic, pohyboval 
se  tiše  a  postupoval  po  obvodu  stavby.  Neměla  okna  a 
dveře byly jen jedny. Skrz tenké stěny slyšel pohyb, hovor.

Vyndal  jednu pistoli,  odjistil  ji  a  zvažoval  možnosti. 
Odhmotnit se dovnitř by byla blbost, protože neznal vnitřní 
půdorys  stavby.  A jediná další  možnost,  byť  uspokojivá, 
rovněž nebyla strategická: vykopnout dveře, vrazit dovnitř 
a střílet bylo velmi lákavé, ale jakkoliv měl sebevražedné 
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sklony,  nehodlal  riskovat  Bellin  život  tím,  že  by to  tam 
zapálil.

Jenže  pak,  zázrak  všech  zázraků,  vyšel  z  budovy 
bezduchý  a  zabouchl  dveře.  Pár  minut  nato  následoval 
druhý a ozvalo se zapípání  aktivovaného bezpečnostního 
zařízení.

První popud Zsadistovi velel střelit je oba do hlavy, ale 
odtáhl  prst  ze  spouště.  Jestliže  bezduší  aktivovali  alarm, 
byla tu značná pravděpodobnost, že v domě už nikdo jiný 
není, a možnost, že odtud Bellu dostane, se právě zvýšila. 
Ale co jestli  je to jen povinné opatření při odchodu, bez 
ohledu na to, zda je dům prázdný? Pak by jen ohlásil svou 
přítomnost a spustil kravál.

Sledoval  oba  bezduché,  jak  nastupují  do  náklaďáku. 
Jeden měl hnědé vlasy,  což obvykle znamenalo,  že to je 
novopečený  rekrut,  ale  tenhle  chlápek  si  nepočínal  jako 
zelenáč: byl  sebejistý a měl hlavní slovo. Jeho bělovlasý 
kámoš jen přikyvoval.

Motor  naskočil  a  náklaďák  couval,  pěchoval 
pneumatikami  sníh.  Ford  bez  světel  zamířil  po  stěží 
viditelné cestě mezi stromy.

Nechat ty dva darebáky odjet do zapadajícího slunce, to 
byla  zkouška  sebeovládání,  při  níž  Z  proměnil  mohutné 
svaly svého těla v železné provazce přiléhající ke kostem. 
Nic  jiného  mu  nezbývalo,  jinak  by  už  byl  na  kapotě 
náklaďáku, rozbíjel  pěstí  přední sklo a táhl ty mizery za 
vlasy ven, aby je mohl pokousat.

Jak  zvuk  náklaďáku  slábl,  Z  soustředěně  naslouchal 
tichu, které následovalo. Když nic neslyšel, znovu zatoužil 
vyrazit dveře, ale vzpomněl si na ten alarm a podíval se na 
hodinky. V bude na místě asi za půldruhé minuty.

Zabije ho to. Ale počká.
Zatímco  čekal  a  cukalo  mu  to  nohama,  zaznamenal 

nějaký pach, cosi… Zavětřil. Někde tu byl propan, někde 
blízko.  Patrně  napájí  ten  generátor  vzadu.  A  petrolej  z 
topení.  Ale bylo  tu  ještě  něco,  nějaký kouř,  spálenina… 

66



Podíval se na své ruce, napadlo ho, jestli nezačal hořet a 
nevšiml si toho. Ne.

Co, sakra?
Pocítil chlad v kostech, když si uvědomil, co to je. Stál 

uprostřed sežehlého kusu země, asi tak velkého jako tělo. 
Někdo byl  zpopelněn právě tady,  kde teď stojí  – během 
posledních dvanácti hodin, soudě podle pachu.

Ach… ne. Nechali ji venku na slunci?
Z  se  sesul  k  zemi,  dřepl  si,  přiložil  volnou  ruku  na 

sežehlou  zemi.  Představoval  si,  jak  tu  Bella  leží,  když 
vyšlo slunce, představoval si, jak cítí tisíckrát větší bolest 
než on ve chvíli, kdy se tu objevil.

Začernalé místo se mu rozpilo před očima.
Přetřel si dlaní tvář a pak se na ni podíval. Byla mokrá. 

Slzy?
Pátral v hrudi po tom, co cítí, ale přicházely k němu jen 

informace  o  těle.  Trup  se  mu  kymácel,  protože  měl 
zesláblé  svaly.  Točila  se  mu  hlava  a  cítil  neurčitou 
nevolnost.  Ale  to  bylo  všechno.  Pro  něj  žádné  emoce 
neexistovaly.

Promnul  si  hrudní  kost  a  užuž  se  chystal  k  dalšímu 
přejetí  dlaněmi  po  obličeji,  když  se  mu  v  zorném  poli 
objevil pár bagančat.

Vzhlédl do Phuryho tváře. Vypadala jako maska, ztuhlá 
a tvarohová.

„To byla ona?“ zasípal a poklekl.
Z  prudce  uhnul  dozadu,  jen  taktak  se  mu  podařilo 

vyhnout  se  pistolí  sněhu.  Nedokázal  teď  být  někomu 
nablízku, zvlášť ne Phurymu.

Nemotorně a chvatně vstal. „Vishous už je tady?“
„Přímo za tebou, bratře,“ zašeptal V.
„Je tam…“ Odkašlal  si.  Přetřel  si  obličej  předloktím. 

„Je  tam alarm.  Myslím,  že  vzduch je  čistý,  protože  dva 
bezduší právě odjeli, ale nejsem si jistý.“

„Jdu na ten alarm.“
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Zčistajasna zachytil Z množství pachů a ohlédl se. Bylo 
tam celé  Bratrstvo,  dokonce  i  Wrath,  který  jakožto  král 
neměl být v terénu. Všichni byli ozbrojeni. Všichni pro ni 
přišli.

Skupina se seřadila zády podél domu a V otevřel zámek 
šperhákem.  První  se  vsunul  dovnitř  jeho glock.  Když se 
nedočkal žádné reakce, vklouzl dovnitř a zavřel za sebou. 
Okamžik  nato  se  ozvalo  jedno  dlouhé  pípnutí.  Otevřel 
dveře.

„Můžete.“
Z se vyřítil kupředu, prakticky Vishouse převálcoval.
Jeho oči  pronikaly  do  šerých koutů  jediné  místnosti. 

Byl tu nepořádek rozházený všude po podlaze. Šatstvo… 
nože a želízka a… lahvičky od šamponu? A co je tohle? 
Panebože, vykuchaná lékárnička, gáza a náplast přetékající 
z rozbitého víčka. Krabička vypadala, jako by po ní někdo 
dupal, dokud se neotevřela.

Srdce mu bušilo v hrudi, celého ho zaléval pot, hledal 
Bellu a viděl jen neživé předměty: stěnu plnou regálů, na 
nichž  byly  nástroje  ze  zlých  snů.  Kavalec.  Ohnivzdorná 
železná skříň velikosti  automobilu.  Pitevní stůl se čtyřmi 
sadami  ocelových  řetězů,  visícími  v  rozích…  a  krev 
rozmazaná po jeho hladké ploše.

Mozkem Z se míhaly nahodilé myšlenky. Je mrtvá. Ten 
spálený ovál je toho důkazem. Ale co když to byl jen jiný 
zajatec? Co jestli ji přestěhovali nebo tak něco?

Zatímco bratři zůstali pozadu, jako by věděli, že se mu 
nemají  plést  do cesty,  Z přistoupil  k ohnivzdorné skříni, 
pistoli v ruce. Vypáčil dveře, prostě popadl železné panely 
a  ohýbal  je,  dokud  se  panty  nevylomily.  Odhodil  těžké 
části, uslyšel, jak zarachotily a bouchly na zem.

Zbraně.  Munice.  Plastické  trhaviny.  Arzenál  jejich 
nepřátel.

Vstoupil do koupelny. Nic než sprchový kout a nádoba 
s klozetovým sedátkem.

„Není tady, bratře,“ řekl Phury.
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V záchvatu vzteku se Z vrhl na pitevní stůl, zvedl ho 
jednou rukou a mrštil  jím o stěnu. V letu ho zasáhl kus 
řetězu do ramene, až zapraštěla kost.

A pak to  uslyšel.  Tichý kňučivý zvuk.  Prudce  otočil 
hlavu doleva.

V rohu byla tři válcovitá plechová ústí, vyčnívající ze 
země, a byla přikrytá  pláty drátěného pletiva,  které mělo 
stejně tmavě hnědou barvu jako hliněná podlaha. Čímž se 
vysvětlovalo, proč si jich ještě nevšiml.

Přistoupil a odkopl jeden z krytů. Kňourání zesílilo.
Náhle se mu zatočila hlava, padl na kolena. „Bello?“
Ze země mu odpovědělo blábolení  a Z upustil  zbraň. 

Jak  jen  má…?  Provazy  –  z  toho,  co  vypadalo  jako 
kanalizační  roura,  vycházely  provazy.  Jeden  popadl  a 
jemně táhl.

Vynořil  se  špinavý,  zkrvavený  upír,  asi  deset  let  po 
přeměně. Civilista byl nahý a třásl se, rty měl promodralé, 
koulel očima.

Z ho vytáhl a Rhage upíra zabalil do svého koženého 
pláště.

„Odveďte ho odtud,“  řekl někdo, zatímco Hollywood 
přeřezával provazy.

„Můžeš se odhmotnit?“ zeptal se upíra jiný bratr.
Z rozhovoru nevěnoval pozornost. Šel k další díře, ale 

do  té  nevedly  žádné  provazy  a  jeho  nos  nezaznamenal 
žádný pach. Byla prázdná.

Přistupoval ke třetí, když zajatec zaječel: „Ne! T-tam je 
n-nástraha!“

Z ztuhl. „Jaká?“
Skrz drkotající zuby ze sebe civilista vypravil: „J-já n-

nevím. Jen jsem slyšel, jak na to b-bezduchý upozorňoval j-
jednoho ze svých l-lidí.“

Než se Z stihl zeptat,  Rhage začal obcházet místnost. 
„Tamhle  je  pistole.  Funkční  konec  míří  semhle.“  Bylo 
slyšet cvakání a přesouvání kovu. „Není nabitá. Už.“
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Z pohlédl nad díru. Na vyčnívajících trámech střechy, 
asi čtyři a půl metru nad podlahou, byl malý přístroj. „V, 
copak to máme tam nahoře?“

„Laserové oko. Porušíš paprsek, patrně spustí…“
„Vydrž,“  řekl  Rhage.  „Musím  tady  vyprázdnit  ještě 

další zbraň.“
V  si  pohladil  bradku.  „Musí  tu  být  nějaký  dálkový 

aktivátor,  ačkoliv  si  ho  ten  chlap  patrně  vzal  s  sebou. 
Aspoň já bych to udělal.“  Zamžoural  ke stropu. „Tenhle 
model  funguje  na  lithiové  baterie.  Takže  ho  nemůžeme 
vypnout  tím,  že  vyřadíme  generátor.  A  těžko  se 
zneškodňují.“

Z se ohlédl po něčem, čím by mohl odstrčit pletivo, a 
vzpomněl si na koupelnu. Šel dovnitř, strhl sprchový závěs 
a přinesl tyč, na které předtím visel.

„Všichni ustupte.“
Rhage ostře promluvil: „Z, člověče, nevím, že bych.“
„Toho  civilistu  vezměte  s  sebou.“  Když  se  nikdo 

nepohnul, zaklel. „Nemáme čas se s tím zdržovat, a jestli 
má být někdo zastřelený, budu to já. Ježíši Kriste, bratři, 
mohli byste laskavě odejít?“

Když  byla  místnost  vyklizena,  Z  přistoupil  k  díře. 
Stoupl si zády k jedné ze zbraní, které byly odstraněny, aby 
byl  v  její  palebné  čáře,  a  tyčí  odstrčil  kryt.  S  lupnutím 
zazněl výstřel.

Z  dostal  projektil  do  levého  lýtka.  Palčivý  náraz  ho 
srazil na jedno koleno, ale nevšímal si toho a vlekl se k ústí 
roury.  Chopil  se  provazů,  které  vedly  do  země,  a  začal 
tahat.

První, co uviděl, byly její vlasy. Belliny dlouhé, krásné 
mahagonové vlasy visely všude kolem ní, jak závěs přes 
obličej a ramena.

Ochabl a přestal vidět, napůl ztratil vědomí, ale i když 
mu tělo vypovídalo službu, pořád tahal. Zčistajasna to bylo 
méně  namáhavé…  protože  tu  byly  ruce,  které  mu 
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pomáhaly… jiné ruce na provaze, jiné ruce ji jemně kladly 
na podlahu.

Byla oblečena v průsvitné noční košili, potřísněné její 
krví,  nehýbala se,  ale  dýchala.  Opatrně jí  shrnul vlasy z 
obličeje…

Zsadistův  krevní  tlak  vyskočil  jako  na  trampolíně. 
„Ach, sladký Ježíši… ach, sladký Ježíši… ach, sladký…“

„Co to…“ Kdo to vyslovil, nedokázal nalézt slova, aby 
větu dokončil.

Bylo  slyšet  odkašlávání.  Pár  zdušených  zachrchlání. 
Nebo to možná bylo dávení.

Z ji vzal do náručí a jen ji… objal. Musí ji dostat pryč, 
ale nemohl se pohnout kvůli tomu, co jí udělali.  Mžikal, 
cítil  závrať,  v  duchu  řval  a  něžně  ji  kolébal  dopředu 
dozadu. Z úst mu plynula slova, naříkal pro ni ve staré řeči.

Phury  klesl  na  kolena.  „Zsadiste?  Musíme  ji  odtud 
dostat.“

Z se prudce vzpamatoval a najednou nedokázal myslet 
na nic jiného, než jak ji dostat do sídla. Přeťal postroj na 
jejím trupu,  pak se pracně  zvedl,  stále  ji  držel  v náručí. 
Když se pokusil vykročit, levá noha mu vypověděla službu 
a klopýtl. Na zlomek sekundy si nemohl vzpomenout proč.

„Ukaž,  já  ji  vezmu,“  vztáhl  Phury  ruce.  „Jsi 
postřelený.“ Zsadist zavrtěl hlavou a kulhavě prošel kolem 
svého dvojčete.

Vynesl Bellu ven do taurusu, který dosud parkoval před 
budovou.  Tiskl  ji  k  hrudi,  když  pěstí  rozbil  postranní 
okénko  vedle  řidiče,  pak  vstrčil  paži  dovnitř  a  všechno 
odemkl, zatímco alarm šílel. Otevřel zadní dveře, sklonil se 
a položil ji na sedadlo. Když jí mírně ohýbal nohy, aby se 
tam vešly, noční košile se vyhrnula a on sebou škubl. Měla 
podlitiny. Spoustu podlitin.

Když alarmu došla pára, řekl: „Dejte mi někdo bundu.“
V okamžení,  jak za sebe natáhl ruku, už měl  v dlani 

koženou bundu. Pečlivě Bellu zabalil, jak si uvědomoval, 
do Phuryho kabátu a pak zavřel a sedl si za volant.
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To poslední, co slyšel, byl Wrathův rozkaz. „V, vyndej 
ten svůj nástroj. Musíme to tady zapálit.“

Z sáhl pod palubní  desku, spojením drátů nastartoval 
sedan a vyrazil z místa činu pekelnou rychlostí.

Pan  O  zastavil  náklaďák  u  obrubníku  v  tmavém  úseku 
Desáté ulice. „Pořád ještě nevím, proč jste lhal.“

„Kdyby jste se nechal poslat k Omegovi, kam bychom 
se  dostali?  Jste  jeden  z  nejsilnějších  bezduchých,  co 
máme.“

Pan O na něj s nechutí pohlédl. „Vše pro firmu, viďte?“
„Jsem hrdý na naši práci.“
„Jak z padesátých let. Učiněný úderník.“
„Jo, a zachránilo vám to zadek, tak buďte vděčný.“
Jak je libo.  Má jiné starosti než ty budovatelské kecy, 

co vede pan U.
On  a  pan  U  vystoupili  z  náklaďáku.  ZeroSum,  U 

Řvouna a U Smrťáka byly pár bloků odtud, a ačkoliv byla 
zima, čekaly před jednotlivými kluby fronty na vstup. Část 
těch  rozklepaných  zástupů  tvořili  bezpochyby  upíři,  a  i 
kdyby  ne,  bude  noc  rušná.  Vždycky  se  našla  nějaká  ta 
rvačka s bratry.

Pan  O  zapnul  bezpečnostní  alarm,  strčil  klíče  do 
kapsy… a ztuhl nehybně uprostřed Desáté ulice. Doslova 
nebyl schopen pohybu.

Jeho žena… Proboha,  jeho choť opravdu nevypadala 
dobře, když odcházel s panem U.

Pan O popadl vepředu svůj černý rolák, měl pocit, že 
nemůže dýchat. Nevadila mu bolest, kterou musela snášet; 
tu si přivodila sama. Ale nesnesl by, kdyby zemřela, kdyby 
ho opustila… Co jestli zrovna teď umírá?

„Co se děje?“ zeptal se pan U.
Pan O zalovil po klíčích od auta, úzkost mu kypěla v 

žilách. „Musím jít.“
„Co blbnete? Včera v noci jsme nesplnili kvótu.“
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„Prostě se musím na moment vrátit  do centra.  Pan L 
loví na Páté ulici. Jděte za ním. Za půl hodiny vás doženu.“

Pan  O  na  odpověď  nečekal.  Skočil  do  náklaďáku  a 
vyřítil  se z města,  vzal to po silnici  22 přes caldwellský 
venkov. Byl asi čtvrt hodiny vzdálen od přesvědčovacího 
centra, když před sebou uviděl blikající spletenec skupiny 
policejních aut. Zaklel a dupl na brzdy, doufal, že jde jen o 
nehodu.

Ale ne, mezitím co byl pryč, ta zatracená policie začala 
kontrolovat  u  řidičů  přítomnost  omamných  látek.  Dvě 
policejní  auta  parkovala  na  obou  stranách  silnice  22  a 
uprostřed  vozovky  zářily  oranžové  kužely  s  odrazkami. 
Napravo  byl  reflexní  nápis,  hlásající  heslo  Bezpečnost 
především – motto caldwellského policejního sboru.

Kristepane,  musí  to  dělat  zrovna  tady?  Uprostřed 
pustiny?  Proč  nejsou v  centru,  v  blízkosti  barů?  Ale  na 
druhou stranu, lidi z toho zapadákova vedle Caldwellu se 
musí po pařbě v klubu dostat z velkoměsta autem domů…

Před ním bylo jedno auto, minivan, a pan O zabubnoval 
prsty  o  volant.  Pohrával  si  trochu  s  myšlenkou,  že  by 
vytáhl  svůj  revolver  a odpráskl poldu i  řidiče,  to by jim 
patřilo. Jen za to, že ho zdržují.

Z protisměru se blížilo nějaké auto a pan O se podíval 
přes  ulici.  Nenápadný ford zastavil  se  zaskřípěním brzd, 
jeho reflektory byly zakalené a šeré.

Páni,  takových rachotin je tucet za čtvrťák,  ale právě 
proto  si  pan  U  vybral  tuto  značku  i  model  pro  své 
vyjížďky.  Zapadnout  mezi  obecnou  lidskou  populaci,  to 
mělo zásadní význam pro udržení války s upíry v tajnosti.

Když  se  k  protějšímu  vozidlu  přiblížil  policista, 
připadlo  panu O divné,  že řidič  má v takovéhle  studené 
noci  stažené  okno.  Pak zahlédl  chlapa  za  volantem.  Do 
háje.  Ten prevít měl přes obličej jizvu na prst tlustou. A 
nějaké udělátko v uchu. Možná je to auto ukradené.

Poldu zjevně napadlo totéž, protože měl ruku na pažbě 
pistole,  když  se  skláněl,  aby  řidiče  oslovil.  A  pak  to 
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bouchlo,  když  fízl  zamířil  baterku  na  zadní  sedadlo. 
Zčistajasna  sebou  jeho  tělo  škublo,  jako  by  dostal  ránu 
mezi oči, a sáhl k rameni, patrně po vysílačce. Až na to, že 
řidič  vystrčil  hlavu z  okna a zadíval  se  na policistu.  Na 
okamžik oba ztuhli.

Pak policista spustil paži a jakoby nic mávnutím taurus 
propustil, aniž by řidiči třeba i jen zkontroloval doklady.

Pan  O  se  mračil  na  policajta,  který  konal  svou 
povinnost na jeho straně silnice. Ten hlupák se ještě pořád 
matlal  s  tou ženskou vpředu,  jako by byl  mini  van plný 
překupníků  drog.  Mezitím  jeho  kolega  na  druhé  straně 
silnice pustí chlapa, který vypadá jako sériový vrah, a ani 
se  ho  nezeptá,  jak  se  vede.  Je  to  jako  dostat  se  do 
nesprávné fronty u pokladny v supermarketu.

Konečně přišel pan O na řadu. Byl co nejzdvořilejší a 
pár minut nato už šlapal na plyn. Urazil asi osm kilometrů, 
když  z krajiny napravo od něj  vyrazil  oslepující  záblesk 
světla. Zhruba z míst, kde bylo přesvědčovací centrum.

Vzpomněl  si  na petrolejová kamna.  Na ta,  co z nich 
teklo.

Pan O dupl na plyn. Jeho žena vězí v zemi… Jestli tam 
hoří…

Vrazil do lesa a řítil se pod borovicemi, nadskakoval na 
sedadle,  bouchal  hlavou  do  střechy  a  snažil  se  udržet 
volant. Ujišťoval se v duchu, že před sebou nemá žádnou 
oranžovou záři plamenů. Kdyby došlo k explozi, byly by 
plameny, kouř…

Kužely  jeho  reflektorů  opsaly  oblouk.  Přesvědčovací 
centrum bylo pryč. Zmizelo. Zbyl z něj jen popel.

Pan O dupl na brzdu, aby se náklaďák nenaboural do 
stromu.  Pak se rozhlédl  po lese,  aby se  ujistil,  že  je  na 
správném místě. Když mu bylo jasné, že je, vyskočil a vrhl 
se na zem.

Nabíral  hrsti prachu, brodil  se v pozůstatcích,  až měl 
ten nepořádek v nose a v ústech a tělo jím měl pokryté jako 
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rouchem. Nalézal kousky roztaveného kovu, ale nic většího 
než svou dlaň.

Skrz burácení ve své mysli se rozpomněl, že už tenhle 
podivně přízračný prach viděl.

Pan O zaklonil hlavu a pozvedl svůj hlas k nebesům. 
Neměl  zdání,  co  mu  vycházelo  z  úst.  Věděl  jen,  že  to 
udělalo  Bratrstvo.  Protože  totéž  postihlo  akademii 
bojových umění bezduchých před šesti měsíci.

Popel… prach… všechno pryč. A vzali mu jeho ženu.
Ach, bože… Byla naživu, když ji našli? Anebo s sebou 

odnesli její tělo? Byla mrtvá?
Tohle  je  jeho  vina;  tohle  všechno  zavinil  on.  Tak 

pekelně ji chtěl ztrestat, až mu uniklo, jaké důsledky bude 
mít uprchnutí  civilisty.  Upír šel za Bratrstvem a pověděl 
mu, kde ta žena je, a oni pak přišli hned s prvním stínem 
noci a odnesli ji.

Pan O si otřel z očí slzy zoufalství. A pak se mu zatajil 
dech. Otočil hlavou, rozhlédl se po krajině. Stříbrný taurus, 
kterým prve přijel pan U, byl pryč.

Silniční  kontrola.  Ta zatracená silniční  kontrola.  Ten 
strašidelný člověk za volantem ve skutečnosti vůbec člověk 
nebyl. Byl to člen Bratrstva černé dýky. Určitě. A vzadu 
byla žena pana O, buď sotva dýchající, nebo mrtvá. Právě 
proto se ten policajt vyděsil. Viděl ji, když nahlédl dozadu 
do auta,  ale  bratr  mu vymyl  mozek,  takže  nechal  taurus 
projet.

Pan O skočil do náklaďáku, dupl na plyn a vyrazil na 
východ, směrem k panu U.

Taurus měl systém LoJack.
Což  znamenalo,  že  se  správným  počítačovým 

vybavením se dal najít kdekoliv.
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Kapitola sedmá

ella  měla  jakýsi  neurčitý  dojem,  že  je  v  autě. 
Jenomže jak je to možné? Určitě má halucinace.B

Ne… opravdu to  znělo  jako  auto,  takový  pravidelný 
hukot  motoru.  A  taky  měla  pocit,  jako  by  byla  v  autě, 
jemné  vibrace,  které  se  chvílemi  kondenzovaly  ve 
zhoupnutí, jak se na cestě něco dostalo pod pneumatiky.

Pokusila se otevřít oči, shledala, že to nejde, a zkusila 
to znova. Námaha ji vyčerpala, takže to vzdala. Bože, jak 
je  unavená…  Jako  by  měla  chřipku.  Taky  byla  celá 
rozbolavělá, obzvlášť ji bolely hlava a břicho. A zvedal se 
jí  žaludek.  Snažila  se  rozpomenout,  co  se  událo,  jak  se 
osvobodila,  jestli  je  volná.  Ale  v  duchu  viděla  jen 
bezduchého, který ji miloval, jak vstupuje do dveří, pokryt 
černou krví. Zbytek se ztrácel v mlze.

Zašátrala  kolem  sebe,  našla  něco,  co  jí  přikrývalo 
ramena, a přitáhla si to těsněji k sobě. Kůže. A voní to – 
vůbec  ne  jako  lepkavě  sladký  pach  bezduchého.  Byl  to 
pach  muže  její  rasy.  Ještě  několikrát  tu  vůni  vdechla 
nosem.  Když  zachytila  pach  dětského  pudru,  pach 
bezduchých,  byla  zmatená,  dokud  nepřitiskla  nos  k 
sedadlu. Ano, v čalounění. Tohle je auto bezduchého. Proč 
je tedy na tom, co má na sobě, pot upířího muže? A ještě tu 
bylo něco, další pach… Temné pižmo s vůní jehličí.

Bella  se  začala  třást.  Ten pach si  dobře  pamatovala, 
pamatovala  si  ho  od  té  doby,  co  poprvé  vstoupila  do 
výcvikového  tábora  Bratrstva,  pamatovala  si  ho  i  z 
pozdější doby, kdy byla v jejich sídle.
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Zsadist. V autě je s ní Zsadist.
Srdce  jí  bušilo.  Namáhala  se  otevřít  oči,  ale  buď  jí 

víčka odmítala poslušnost, nebo už možná byla otevřená a 
prostě byla taková tma, že nic neviděla.

Jsem zachráněna? ptala se. Přišel jsi pro mě, Zsadiste?
Jenomže jí z úst nevyšel ani hlásek, ačkoliv pohybovala 

rty.  Znovu  zformovala  slova,  násilím  hnala  vzduch 
hlasivkami. Vyšel z nich chraplavý sten, nic víc.

Proč jí nefungují oči?
Začala se zmítat a pak uslyšela nejsladší zvuk, jaký kdy 

dolehl k jejím uším.
„Mám tě, Bello.“  Zsadistův hlas. Tlumený.  Plný síly. 

„Jsi  v  bezpečí.  Jsi  odtamtud  pryč.  A  už  se  tam  nikdy 
nevrátíš.“

Přišel pro ni. Přišel pro ni…
Začala  vzlykat.  Auto  jako  by  zpomalilo,  ale  pak  se 

jejich rychlost zdvojnásobila.
Její úleva byla tak obrovská, že sklouzla kamsi do tmy.

Zsadist  rozkopl  dveře  svého  pokoje,  úplně  vyrazil 
mechanismus zámku. Hlasitě to prásklo a Bella se v jeho 
náruči zavrtěla a zasténala. Ztuhl, když v ohbí jeho paže 
obrátila hlavu ze strany na stranu.

To je dobře, říkal si. To je moc dobře.
„No tak, Bello, vrať se ke mně. Probuď se.“ Vědomí 

ale nenabyla.
Přistoupil ke svému lůžku a položil ji tam, kde spával. 

Když vzhlédl, byli ve dveřích Wrath a Phury, dva obrovští 
muži zastínili většinu světla z chodby.

„Musí k Haversovi,“ řekl Wrath. „Potřebuje ošetřit.“
„Havers může udělat,  co je třeba,  tady.  Ona neopustí 

tenhle pokoj.“
Z  ignoroval  dlouhé  mlčení,  jež  následovalo,  zcela 

soustředěn na sledování Bellina dechu. Hruď se jí zvedala 
a klesala pravidelným dechem, ale zdál se velmi mělký.
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Phuryho vzdech by poznal mezi všemi. „Zsadiste…“
„Zapomeň  na  to.  Prohlédne  ji  tady.  A  nikdo  se  jí 

nedotkne  bez  mého  svolení  nebo  v  mé  nepřítomnosti.“ 
Když  se na bratry zaškaredil,  zdálo se,  že jsou Wrath a 
Phury zcela ohromeni. „Proboha, mám vám to říct starou 
řečí pro případ, že byste vy dva zapomněli anglicky? Ona 
nikam nepůjde.“

Wrath zaklel,  cvaknutím otevřel mobil  a začal do něj 
mluvit, rychle a důrazně.

Když  mobil  zavřel,  řekl:  „Fritz  už  je  ve  městě  a 
vyzvedne doktora. Budou tu za dvacet minut.“

Z kývl a pohlédl na Bellina víčka. Litoval, že nemůže 
být tím, kdo se postará o to, co s bezduchými udělali. Chtěl 
jí ulevit hned. Ach… Jak musela trpět.

Zaznamenal,  že  k  němu  přistoupil  Phury,  a 
nezamlouvalo  se  mu,  když  bratr  poklekl.  Instinkt 
Zsadistovi  velel  zabarikádovat  Bellino  tělo  vlastním, 
zabránit svému dvojčeti, Wrathovi, doktorovi, kterémukoli  
upíru, aby ji viděl. Nechápal ten pud, neznal jeho původ, 
ale byl tak silný, že se málem vrhl Phurymu po krku.

A  pak  jeho  dvojče  vztáhlo  ruku,  jako  by  se  chtělo 
dotknout jejího kotníku. Z odtáhl rty od tesáků, z úst se mu 
vydralo zavrčení.

Phury škubl hlavou. „Proč se takhle chováš?“
Je má, říkal si Z.
Jenže  v  okamžiku,  kdy mu to  přesvědčení  došlo,  ho 

zapudil. Co to dělá?
„Je zraněná,“ zamumlal. „Jen jí neubliž, jo?“
Za čtvrt hodiny dorazil Havers. Vysoký, hubený doktor 

měl  v  ruce  černý  kožený  kufřík  a  vypadal,  jako by byl 
připraven konat svou práci. Když ale přistoupil k raněné, Z 
se vymrštil a zastoupil mu cestu. Havers vytřeštil bledé oči 
za  želvovinovými  brýlemi  a  jeho  kufřík  zarachotil  o 
podlahu.

Wrath zaklel. „Ježíši Kriste…“
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Z ignoroval ruce, které se ho snažily odtáhnout, a přibil 
doktora ke zdi zuřivým pohledem. „Zacházejte s ní líp než 
s vlastní krví. Jednou sebou zbytečně cukne a já vám to 
vrátím stonásobně.“

Haversovo  štíhlé  tělo  se  třáslo,  ústa  se  mu  nehlasně 
pohybovala.

Phury  pořádně  zatáhl  za  bratrovu  paži,  ale  nikam to 
nevedlo. „Z, jen klid.“

„Nepleť se do toho,“ odsekl. „Jasný, doktore?“
„Ano…  ano,  pane.“  Když  ho  Z  pustil,  Havers  si 

odkašlal a popotáhl si motýlka. Pak se zamračil. „Pane…? 
Vy krvácíte. Vaše noha…“

„O mě si nedělejte starosti. Starejte se o ni. Hned.“
Doktor kývl, sebral kufřík a přistoupil ke kavalci. Když 

poklekl  vedle  Belly,  Z  silou  vůle  rozsvítil  světla  v 
místnosti.

Haversovo chraplavé nadechnutí mělo patrně tak blízko 
k zaklení, jak jen ho byl tento zjemnělý upíří muž schopen. 
Polohlasem  mumlal  starou  řečí.  „Tohle  udělat  ženě… 
milosrdný Stíne.“

„Vyndejte  ty  stehy,“  požadoval  Z,  tyčící  se  nad 
lékařem.

„Nejprve prohlídka.  Musím zjistit,  jestli  jsou tu  ještě 
nějaká těžká zranění.“

Havers  otevřel  kufřík  a vytáhl  stetoskop,  manžetu  na 
měření tlaku a tužkovou baterku. Zkontroloval tep a dech, 
nahlédl  Belle  do uší  a nosu,  změřil  krevní  tlak.  Když jí 
otevřel ústa, trochu sebou škubla, ale pak jí zvedl hlavu a 
ona se začala bránit doopravdy.

Zrovna  když  Zsadist  po  doktorovi  skočil,  Phuryho 
mohutná  paže  se  mu  sevřela  kolem  hrudi  a  škubla  jím 
zpátky. „Neubližuje jí a ty to víš.“

Z se bránil, nesnášel pocit z doteku Phuryho těla. Když 
ho ale dvojče nepouštělo,  pochopil,  že je to tak nejlepší. 
Byl napružený a sejmout doktora by byla hloupost. Sakra, 
patrně by v téhle chvíli neměl být ozbrojen.
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Phury  očividně  uvažoval  stejně.  Vyndal  Zsadistovi 
dýky z pouzdra na hrudi a předal je Wrathovi. Odebrali mu 
i pistole.

Havers vzhlédl a zřejmě se mu velice ulevilo, že zbraně 
zmizely.  „Já… hm, dám jí nějaký lehký lék proti bolesti. 
Respirace a pulz jsou dost silné, takže to zvládne, a zbytek 
vyšetření a to následující se jí tak bude lépe snášet. Ano?“

Teprve když Z kývl, vpíchl jí doktor injekci. Když se 
napětí  v  Bellině  těle  uvolnilo,  doktor  vyndal  nůžky  a 
zamířil  k  dolnímu  okraji  zkrvavené  noční  košile,  kterou 
měla na sobě.

Když lem zvedl, Z začal vidět rudě. „Dost!“
Doktor se připravil na ránu do hlavy, ale Z jen pohlédl 

do očí Phurymu a pak Wrathovi. „Ani jeden z vás se na ni 
nebude dívat, až bude nahá. Zavřete oči nebo se otočte.“

Oba na něj okamžik upřeně zírali. Pak se Wrath otočil 
zády a Phury spustil víčka, ačkoliv nadále pevně svíral Z 
kolem hrudi.

Zsadist  upřel  pohled  na  doktora.  „Jestli  jí  sundáte 
oblečení, něčím ji zakryjte.“

„Co mám použít?“
„Ručník z koupelny.“
„Dojdu pro něj,“ řekl Wrath. Když jeden ručník podal 

doktorovi, znovu zaujal své místo čelem ke dveřím.
Havers  rozprostřel  ručník  přes  Bellino  tělo  a  pak  po 

straně rozstřihl noční košili. Vzhlédl, než ji zvedl. „Budu ji 
muset  vidět  celou.  A  budu  se  muset  dotknout  jejího 
břicha.“

„Proč?“
„Musím jí prohmatat  vnitřní  orgány,  abych určil,  zda 

některý není zduřelý traumatem nebo infekcí.“
„Tak honem.“
Havers odtáhl ručník…
Z se zakymácel,  narazil  na tvrdé tělo svého dvojčete. 

„Ach…  nalla.“ Hlas se mu zlomil. „Ach, sladký Ježíši… 
nalla.“
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Do kůže na břiše měla vyškrábáno něco, co vypadalo 
jako  osmicentimetrová  tiskací  písmena.  Jelikož  byl 
negramotný,  nevěděl,  co  tam  je,  ale  měl  takový  děsivý 
pocit…

„Co tam stojí?“ zasyčel.
Havers si odkašlal. „Je to jméno. David. Je tam napsáno 

‚David‘.“
Wrath zavrčel. „Do její kůže? To zvíře…“
Z  svého  krále  přerušil.  „Toho  bezduchého  zabiju.  K 

tomu mi dopomáhej bůh, budu hlodat jeho kosti.“
Havers  prozkoumával  řezné  rány,  rukama lehkýma  a 

opatrnýma.  „Musíte  se  postarat,  aby se k ráně nedostala 
sůl. Jinak se zajizví tak, jak to je.“

„Jistě.“ Jako by neměl zkušenosti s tím, jak dosáhnout 
trvalých zranění.

Havers  ji  zakryl  a  přešel  k  jejím  nohám,  prohlédl 
chodidla a pak lýtka. Odhrnul noční košili, když se dostal 
ke  kolenům.  Pak posunul  jednu nohu stranou,  roztáhl  jí 
stehna.

Z  vyrazil  kupředu,  Phuryho  vlekl  s  sebou.  „Co  to, 
sakra, děláte!“

Havers  uškubl  rukama,  zvedl  je  nad  hlavu.  „Musím 
provést vnitřní vyšetření. Pro případ, že byla… napadena.“

Wrath rychlým pohybem vstoupil  před Z a sevřel ho 
pažemi  kolem  pasu.  Králův  pohled  se  propaloval  skrz 
sluneční brýle. „Nech ho, ať to udělá, Z. Je to tak pro ni 
lepší.“

Zsadist  se na Bellu nevydržel  dívat.  Spustil  hlavu na 
Wrathovu šíji, ztratil se v jeho dlouhých černých vlasech. 
Byl sevřen mezi tvrdými těly bratrů, ale byl příliš zděšený, 
než  aby  z  toho  kontaktu  panikařil.  Pevně  zavřel  oči  a 
dýchal  zhluboka,  do  nosu  mu  vnikaly  pachy  Phuryho  a 
Wratha.

Uslyšel šustivý zvuk, jako by doktor něco hledal v tom 
svém  kufříku.  Pak  se  ozvalo  dvojí  lupnutí,  jako  by  si 
natahoval rukavice. Šoupání kovu o kov. Nějaké šelestivé 
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zvuky. Pak… ticho. Ne, vlastně ne. Drobné zvuky. Pak dvě 
cvaknutí.

Z si připomínal, že všichni bezduší jsou impotentní. Ale 
uměl si představit, jak si tuhle nedostatečnost vynahrazují.

Třásl se za ni, až mu zuby drkotaly.
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Kapitola osmá

ohn  Matthew  se  podíval  přes  přední  sedadlo  range 
roveru. Tohr byl zamyšlený, když se hroužili hluboko 

do  venkovské  části  Caldwellu,  a  ačkoliv  se  John  bál 
setkání s Wrathem, králem, ještě větší starosti mu dělalo to 
ticho. Nemohl pochopit, co se děje. Bella byla zachráněna. 
Už  je  v  bezpečí.  Takže  by  měli  být  všichni  rádi,  ne? 
Jenomže  když  Tohr  přijel  Johna  vyzvednout,  objal  v 
kuchyni Wellsii a dlouho tam stáli. Jeho slova, tlumená a 
ve staré řeči, zněla, jako by měl stažené hrdlo.

J

John chtěl znát podrobnosti toho, co se událo, ale páčit 
z něj něco v autě bylo těžké, protože musel znakovat nebo 
psát. A Tohr nevypadal, že by mu bylo do řeči. „Už jsme 
tady,“ řekl Tohr.

Hbitě zahnul doprava na úzkou prašnou cestu a John si 
uvědomil, že najednou opravdu nevidí z oken nic. Kolem 
nich  ležel  na  zimním  lese  zvláštní  mlžný  opar, 
jednotvárnost, která v něm budila neurčitou nevolnost.

Zčistajasna se z mlžné krajiny vynořila obrovská brána, 
zastavili smykem. Hned za ní byla další brána, a když vjeli 
do meziprostoru, byli tam uvězněni jako býk v ohradě před 
vstupem  do  arény.  Tohr  stáhl  okénko,  vyťukal  na 
klávesnici  interkomu  nějaký  kód  a  pak  mohli  vyjet  na 
druhou stranu do…

Ježíši, co je zas tohle?
Podzemní tunel. A jak tak postupně sjížděli pod zem, 

objevilo se ještě několik bran,  zátarasy byly  čím dál víc 
opevněné,  až  k  té  poslední.  Ta  byla  největší  ze  všech, 
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lesklá  ocelová  nestvůra,  která  měla  uprostřed  nápis 
VYSOKÉ NAPĚTÍ. Tohr vzhlédl do bezpečnostní kamery 
a pak se ozvalo cvaknutí. Brána se rozestoupila.

Než vyjeli kupředu, John zaklepal Tohrovi na předloktí, 
aby  upoutal  jeho  pozornost.  Tady  žijí  bratři?  znakoval 
pomalu.

„Tak nějak. Provedu tě nejdřív výcvikovým centrem a 
pak  půjdeme  do  sídla.“  Tohr  šlápl  na  plyn.  „Až  začne 
výuka, budeš sem chodit od pondělka do pátku. Autobus tě 
vyzvedne před naším domem ve čtyři  hodiny.  Můj bratr 
Phury  tu  bydlí,  takže  první  hodiny  pokrývá  on.“  Když 
zaznamenal Johnův pohled, Tohr to vysvětlil: „Celý tábor 
je  pod  zemí  propojený.  Ukážu  ti,  jak  se  vstupuje  do 
systému tunelů,  který  propojuje  budovy mezi  sebou,  ale 
nech si to pro sebe. Každý, kdo se někde ukáže nepozvaný, 
bude  mít  vážný  problém.  Tvoji  spolužáci  nejsou  vítáni, 
vnímáš mě?“

John kývl. Zastavili na parkovišti, které si pamatoval z 
jedné dávné noci. Bože, připadalo mu, jako by uplynulo sto 
let od té doby, co sem přijel s Mary a Bellou.

Spolu s Tohrem vystoupil z range roveru.  S kým budu 
trénovat?

„S desítkou dalších mužů zhruba tvého věku. Všichni 
mají v žilách trochu válečnické krve, právě proto jsme je 
vybrali.  Výcvik  potrvá  přes  tvou  proměnu  a  ještě  dost 
dlouho potom, dokud neusoudíme, že jsi připraven vyjít do 
terénu.“

Přistoupili  k  dvojitým plechovým dveřím,  které  Tohr 
otevřel dokořán. Na druhé straně byla chodba, která jako 
by  vedla  do  nekonečna.  Cestou  mu  Tohr  ukázal  třídu, 
tělocvičnu,  vzpěračskou místnost,  pak  šatnu.  Zastavil  se, 
když dorazil ke dveřím z mléčného skla.

„Tady bývám, když nejsem doma nebo v terénu.“
John vstoupil. Místnost byla víceméně prázdná a velmi 

nenápadná. Psací stůl byl plechový a pokrytý počítačovým 
vybavením,  telefony  a  papíry.  Zadní  stěnu  lemovaly 
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kartotéky.  Byla  tu  jen  dvě  místa  k  sezení,  pokud  se 
nepočítal koš na papíry. Jedno křeslo bylo standardní kus 
kancelářského  nábytku  a  stálo  v  rohu.  Druhé  bylo  za 
psacím  stolem  a  bylo  hrbolaté  a  šeredné:  odrbaná, 
avokádově  zelená  kožená  obludnost  s  odřenými  rohy, 
prosezeným  sedátkem  a  nohama,  které  dávaly  nový 
význam slovu bytelný.

Tohr položil ruku na opěradlo té věci. „Věřil bys, že mě 
Wellsie přiměla, abych se tohohle zbavil?“

John kývl a znakoval: Ano, věřil.
Tohr se usmál a přistoupil ke skříňce, sahající od země 

až ke stropu. Když otevřel dveře a vyťukal sérii číslic na 
klávesnici,  zadní  stěna  ustoupila  do  jakéhosi  šerého 
průchodu.

„Tudy.“
John vstoupil dovnitř, i když moc neviděl.
Plechový tunel. Dost široký, aby se sem vešli tři lidé, 

kráčející  bok po boku,  a  tak  vysoký,  že  zbývalo  trochu 
místa  dokonce i  nad Tohrovou hlavou. Asi tak každé tři 
metry  bylo  do  stropu  zapuštěné  světlo,  ale  nepronikalo 
daleko do tmy.

Tohle je nejhustější věc, co jsem kdy viděl, říkal si John, 
když vykročili.

Zvuk  Tohrových  bagančat  se  odrážel  od  hladkých, 
ocelových stěn, a stejně tak jeho hluboký hlas.

„Koukej,  k tomu setkání  s  Wrathem. Nechci,  aby sis 
dělal starosti. Je prudký, ale není se čeho bát. A nenech se 
vyděsit  těmi  slunečními  brýlemi.  Je  skoro  slepý  a 
přecitlivělý  na  světlo,  takže  je  musí  nosit.  Ale  i  když 
nevidí, stejně v tobě bude číst jako v knize. Tvoje emoce 
mu budou jasné jako den.“

O trochu později se nalevo objevilo pozvolné schodiště, 
vedoucí  vzhůru  ke  dveřím  a  další  klávesnici.  Tohr  se 
zastavil a ukázal do tunelu, který pokračoval donekonečna, 
aspoň Johnovi to tak připadalo.
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„Kdybys šel pořád rovně, dostal by ses do vrátnice, je 
to ještě sto padesát metrů.“

Tohr  vystoupil  po  schodech,  dotkl  se  klávesnice  a 
otevřel dveře. Vyhrnulo se na ně jasné světlo, jako voda, 
když se zvednou stavidla.

John  vzhlédl,  v  hrudi  mu  duněl  prazvláštní  pocit. 
Připadal si jako v tom nejdivnějším snu.

„Všechno  je  v  nejlepším  pořádku,  synku.“  Tohr  se 
usmál,  jeho  drsná  tvář  trochu  zněžněla.  „Nic  se  ti  tam 
nahoře nestane. Věř mi.“

„Fajn, hotovo,“ řekl Havers.
Zsadist  otevřel  oči,  viděl  jen  Wrathovy  husté  černé 

vlasy. „Byla…?“
„Je  to  dobré.  Žádné  stopy  násilného  styku,  ani  jiné 

trauma.“  Ozvalo  se  lupnutí,  jako  by  si  doktor  sundával 
rukavice.

Zsadist ochabl a bratři na sebe přenesli jeho váhu. Když 
konečně  zvedl  hlavu,  viděl,  že  Havers  odstranil 
zakrvácenou noční košili, vrátil na Bellu ručník a navlékal 
si nový pár rukavic.  Naklonil  se nad svůj kufřík,  vyndal 
nůžky s tenkým ostřím a pár pinzet, pak vzhlédl.

„Teď udělám ty oči, ano?“ Když Z kývl, doktor zvedl 
nástroje.  „Buďte  v klidu.  Kdybyste  mě polekal,  můžu  ji 
tímhle oslepit. Rozumíte?“

„Jo. Jen jí neubližte…“
„Nebude cítit nic. Věřte mi.“
Tohle Z pozoroval a trvalo to celou věčnost. V polovině 

se  ho  zmocnil  jakýsi  neurčitý  pocit,  že  už  se  neudrží 
zpříma. Phury a Wrath ho drželi na nohou. Hlava mu klesla 
na Wrathovo mohutné rameno a zadíval se do země.

„Poslední,“ mumlal Havers. „Fajn. Stehy jsou venku.“
Všichni v místnosti se zhluboka nadechli, ba i doktor, a 

pak se Havers vrátil ke svým věcem a vybral z nich jakousi 
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tubu. Rozetřel  Belle po víčkách nějakou mast;  pak zvedl 
kufřík.

Když  lékař  vstával,  Zsadist  se  odtrhl  od  bratrů  a 
poodešel. Wrath a Phury si protáhli paže.

„Její  zranění  jsou  bolestivá,  ale  v  tomto  okamžiku 
nejsou životu nebezpečná,“  řekl Havers. „Do zítřka nebo 
do pozítří se zhojí, pokud se nechají být. Je podvyživená a 
potřebuje nakrmit.  Jestli  zůstane v tomhle pokoji,  musíte 
zapnout  topení  a  přestěhovat  ji  do  postele.  Mělo  by  se 
přinést jídlo a pití, až přijde k sobě. A ještě je tu jedna věc. 
Při vnitřním vyšetření jsem zjistil…“ Očima přeskakoval z 
Wratha  na  Phuryho,  pak  soustředil  pohled  na  Zsadista. 
„Něco intimního.“

Zsadist přistoupil k doktorovi. „Co?“
Havers ho odtáhl do kouta a tiše k němu mluvil.
Z  byl  tak  omráčený,  že  nebyl  schopen  slova,  když 

doktor skončil. „Určitě?“
„Ano.“
„Kdy?“
„Nevím.  Ale  hodně  brzy.“  Z  shlédl  na  Bellu. 

Prokristapána…  „Předpokládám  tedy,  že  máte  v  domě 
aspirin nebo motrin?“

Z neměl zdání; nikdy nebral léky proti bolesti. Pohlédl 
na Phuryho.

„Ano, máme,“ řekl bratr.
„Ať je bere. A dám vám něco silnějšího do rezervy pro 

případ, že by dost nezabíraly.“
Havers vyndal skleněnou lahvičku, která měla nahoře 

červený gumový uzávěr, a přidal dvě injekční stříkačky ve 
sterilních  obalech.  Napsal  něco  do  bločku,  pak  předal 
papírek i věci Zsadistovi.

„Kdyby  se  probudila  ve  dne  a  měla  velké  bolesti, 
můžete jí dát tuhle injekci podle mých pokynů. Je to ten 
samý  morfin,  co  jsem  jí  právě  dal,  ale  musíte  dbát  na 
informace o dávkování. Zavolejte mi, kdybyste měl nějaké 
dotazy  nebo kdybyste  chtěl,  abych  vám radil  při  dávání 
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injekce.  Jinak,  pokud  nebude  svítit  slunce,  přijdu  jí  dát 
injekci  osobně.“  Havers  shlédl  na  Zsadistovu  nohu. 
„Nechtěl byste, abych vám prohlédl tu ránu?“

„Můžu ji vykoupat?“
„Ano, určitě.“
„Hned?“
„Ano.“ Havers svraštil čelo. „Ale vaše noha…“
Z  vstoupil  do  koupelny,  otočil  kohoutkem  vířivky  a 

strčil ruku pod proud vody. Počkal, až byla dost teplá; pak 
se pro Bellu vrátil.

To  už  byl  doktor  pryč,  ale  ve  dveřích  ložnice  stála 
Mary, Rhageova žena, a chtěla Bellu vidět. Phury a Wrath 
s  ní  krátce  promluvili  a  zavrtěli  hlavami.  Odešla  se 
zdrceným výrazem.

Když se dveře zavřely,  Z poklekl vedle lůžka a začal 
Bellu zvedat.

„Počkat, Z.“ Wrathův hlas zněl tvrdě. „Měla by se o ni 
postarat její rodina.“

Z  se  zarazil  a  vzpomněl  si  na  toho,  kdo  jí  nakrmil 
rybičky.  Bože… tohle  patrně  není  správné.  Nechat  si  ji 
tady,  pryč  od těch,  kdo mají  řádný důvod posloužit  jí  v 
bolestech. Ale představa, že by ji vypustil do světa, byla 
nesnesitelná. Sotva ji našel…

„Půjde k nim zítra,“ řekl.  „Dneska v noci a přes den 
zůstane tady.“

Wrath zavrtěl hlavou. „To není…“
„Myslíš,  že takhle může cestovat?“ odsekl  Z. „Dej jí 

pokoj. Ať Tohr zavolá její rodině a řekne jim, že jim bude 
předána zítra  při  západu slunce.  Teď potřebuje koupel  a 
trochu spánku.“

Wrath sevřel rty. Nastalo dlouhé ticho. „Pak půjde do 
jiného pokoje, Z. U tebe nezůstane.“

Zsadist  vstal  a  přistoupil  ke  králi.  „Jen  ji  zkuste 
přestěhovat.“

„Proboha, Z,“ vyštěkl Phury. „Vycouvej…“
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Wrath se předklonil, až se jejich nosy téměř dotýkaly. 
„Pozor, Z. Víš sakra dobře, že když mi budeš vyhrožovat, 
nečeká tě jen rána do brady.“

Jo, to už probírali v létě. Podle zákona mohl být Z v 
souladu se starými pravidly popraven,  kdyby zašel  příliš 
daleko. Králův život se cenil nade všechny ostatní.

Ne že by na tom Z v daném okamžiku za mák záleželo.
„Ty si myslíš, že mi záleží na nějakém rozsudku smrti? 

Prosím tě.“ Přimhouřil oči. „Ale něco ti řeknu. Ať už se 
tvůj  majestát  rozhodne  mě  sejmout  nebo  ne,  potrvá  ti 
nejméně den, než mě Stvořitelka odsoudí. Takže tu Bella 
stejně dneska přespí.“

Vrátil se k ní a zvedl ji co nejopatrněji, přičemž dbal, 
aby ručník zůstal, kde měl být. Aniž by pohlédl na Wratha 
nebo na své dvojče, odnesl ji do koupelny a kopnutím za 
sebou zavřel dveře.

Vana už byla do poloviny naplněná,  držel Bellu tedy 
dál,  zatímco  se  skláněl  a  kontroloval  teplotu.  Ideální. 
Spustil ji do vany a pak jí přehodil paže přes okraje vany, 
aby byla zaklesnutá.

Ručník se rychle zmáčel a přilnul k jejímu tělu. Jasně 
viděl  něžné  pahorky  jejích  ňader,  malý  hrudník,  plochu 
břicha. Jak voda stoupala, lem ručníku se vznesl a zvlnil se 
podél vršku jejích stehen.

Z poskočilo srdce v hrudi a připadal si jako chlípník, 
když na ni takhle civěl – zraněnou a bez sebe. V naději, že 
ji  to  zaštítí  před  jeho  očima,  a  protože  jí  chtěl  uchovat 
cudnost, jež jí náležela, přistoupil ke skříňce, aby vyhledal 
nějakou pěnu do koupele. Nebylo tam nic než koupelové 
soli, a ty jistě nehodlal použít.

Užuž se k ní chtěl otočit zpátky, když ho zarazilo, jak 
velké je zrcadlo nad umývadlem. Nechtěl, aby viděla, jak 
vypadá, protože čím méně se dozví o tom, co jí udělali, tím 
lépe.  Zakryl  zrcadlo dvěma velkými ručníky,  tlusté  froté 
okraje vecpal za rám.
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Když  se  k  ní  vrátil,  zjistil,  že  sklouzla  do  vody,  ale 
aspoň  se  jí  vršek  ručníku  dosud  lepil  k  ramenům  a  v 
podstatě zůstával na místě.  Uchopil  ji  pod jednou paží a 
povytáhl ji, pak se chopil žínky. V okamžiku, kdy jí začal 
umývat ze strany šíji, zazmítala se, nacákala na něj vodu. Z 
úst  jí  vycházely  tlumené,  zpanikařené  zvuky,  a 
nepřestávaly ani poté, co žínku odtáhl. Mluv na ni, idiote.

„Bello… Bello, všechno je v pořádku. Nic ti není.“
Znehybněla a zamračila se. Pak se jí pootevřely oči a 

začala  intenzivně  mrkat.  Když se pokusila  otřít  si  víčka, 
odtáhl jí ruce od obličeje.

„Ne. To je lék. Nech to tam.“
Ztuhla. Odkašlala si, až mohla mluvit. „Kde… kde to 

jsem?“
Její  hlas,  jakkoli  byl  omámený  a chraplavý,  mu  zněl 

překrásně.
„Jsi u…“ U mě. „Jsi u Bratrstva. Jsi v bezpečí.“
Její  skelné,  nezaostřené  oči  bloumaly  kolem a  on  se 

naklonil k vypínači na stěně a ztlumil světla. I když byla v 
deliriu a nepochybně téměř oslepená mastí, nechtěl, aby ho 
viděla. To poslední, čím se musí zabývat, je, co se stane, 
jestli se jí jizvy hladce nezacelí.

Když  spustila  paže do vody a opřela  se o dno vany, 
vypnul  kohoutek  a  sedl  si  na  paty.  Dotýkat  se  lidí,  to 
nebyla jeho silná stránka, takže nebylo nijak překvapující, 
že na sobě nesnesla jeho ruce. Ale zatraceně, neměl zdání, 
co  dělat,  aby  jí  ulevil.  Vypadala  bídně  –  jako  by  už 
nemohla plakat a ocitla se v otupělé agónii.

„Jsi  v  bezpečí…,“  mumlal,  ačkoliv  pochyboval,  že 
tomu věří. On na jejím místě by nevěřil.

„Je tady Zsadist?“
Zamračil  se,  nevěděl,  jak si  to  má vyložit.  „Jo,  jsem 

přímo tady.“
„Jsi tu?“
„Přímo tady. Hned vedle tebe.“ Nemotorně se natáhl a 

stiskl jí ruku. Opětovala stisk.
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A pak jako by upadla  do deliria.  Mumlala,  vydávala 
slabé  zvuky,  které  mohly  být  slovy,  a  škubala  sebou.  Z 
uchopil další ručník, svinul ho a vložil jí ho pod hlavu, aby 
se neuhodila o tvrdý okraj vířivky.

Pátral  v mozku po něčem, čím by jí mohl pomoci,  a 
protože  ho  nic  jiného  nenapadlo,  začal  trochu  broukat. 
Když ji to uklidnilo,  začal tiše zpívat,  vybral jeden starý 
hymnus  ke  Stvořitelce  ve  staré  řeči,  hymnus  o  modré 
obloze a bílých sovách a zelených travnatých polích.

Bella postupně ochabla a zhluboka se nadechla. Zavřela 
oči a sesula se na polštářek, který jí udělal z ručníku.

Jelikož  zpěv  byl  jediná  útěcha,  kterou  jí  mohl 
nabídnout, zpíval.

Phury upřeně shlížel na lůžko, kde ležela Bella, a říkal si, 
že z té roztrhané noční košile, kterou měla na sobě, je mu 
špatně.  Pak  sklouzl  očima  k  lebce  vlevo  na  podlaze.  K 
ženské lebce.

„Tohle nemůžu dovolit,“ řekl Wrath, když v koupelně 
umlkl zvuk tekoucí vody.

„Z jí neublíží,“ zamumlal Phury. „Jen se podívej, jak s 
ní  zachází.  Kristepane,  chová  se,  jako  by  to  byla  jeho 
žena.“

„Co když  se  mu změní  nálada?  Chceš,  aby se  Bella 
dostala na seznam upírek, které zabil?“

„Bude skákat až do stropu, jestli ji odstěhujeme.“
„Sakra těžká práce…“
Oba  ztuhli.  Pak  zvolna  pohlédli  na  dveře  koupelny. 

Zvuk vycházející z druhé strany byl tichý, rytmický. Jako 
by někdo…

„Co to je?“ zašeptal Wrath.
Phury tomu také nemohl uvěřit. „On jí zpívá.“
I když byl Zsadistův hlas tlumený, jeho čistota a krása 

byly omračující. Jeho tenor byl takový odjakživa. Při těch 
vzácných  příležitostech,  kdy  zpíval,  byly  zvuky 
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vycházející z jeho úst úchvatné, schopné zastavit čas a pak 
sklouznout do nekonečna.

„Zatraceně.“ Wrath si posunul sluneční brýle na čelo a 
promnul si oči. „Hlídej ho, Phury. Hlídej ho dobře.“

„Copak  ho  vždycky  nehlídám?  Podívej,  musím  jít 
dneska  v  noci  sám  za  Haversem,  ale  jen  ať  mi  upraví 
protézu. Řeknu Rhageovi, aby na všechno dohlédl, než se 
vrátím.“

„To  udělej.  Neztratíme  tu  ženu,  když  ji  máme  na 
starost, je to jasné?  Ježíši Kriste… to tvoje dvojče dokáže 
přivést  do  blázince  každého,  víš  to?“  Wrath  odkráčel  z 
místnosti.

Phury  se  vrátil  pohledem  ke  kavalci  a  představil  si 
Bellu, jak tu leží vedle Zsadista. Všechno je to špatně. Z 
neví  o  zahřátí  těla  vůbec  nic.  A  ta  chuděra  strávila 
posledních šest týdnů ve studené zemi.

Měl bych tam s ní být já. Mýt ji. Uklidňovat ji. Starat se  
o ni.

Já, říkal si a mračil se na dveře, z nichž vycházel zpěv.
Phury zamířil ke koupelně, náhle k neuvěření rozčilený. 

Teritoriální hněv mu planul v hrudi jako hořící hranice, od 
něj  chytil  plamen  síly,  který  burácel  v  jeho těle.  Sevřel 
ruku  na  klice  –  a  uslyšel  tu  krásnou  tenorovou, 
proměnlivou melodii.

Phury  tam  stál  a  třásl  se.  Jeho  hněv  se  proměnil  v 
tesknou touhu a to ho vyděsilo, opřel čelo o zárubeň. Ach,  
bože… ne.

Pevně zavřel oči a snažil se nalézt jiné vysvětlení pro 
své chování. Žádné neexistovalo. A jsou, koneckonců, se 
Zsadistem dvojčata.

Takže je pochopitelné, že budou stát o stejnou ženu. Že 
se nakonec… spoutají se stejnou ženou.

Zaklel.
Zatracená práce, tohle je problém. Dva spoutaní upíři 

spojení se stejnou upírkou, to je hned od počátku smrtící 
kombinace. Dosaď si dva válečníky a máš pěkný potenciál 
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pro těžké zranění. Upíři jsou koneckonců zvířata. Chodí a 
mluví  a  jsou  schopni  vyšší  rozumové  činnosti,  ale  v 
podstatě jsou to zvířata. Takže tu existují některé instinkty, 
které ani ten nejchytřejší mozek nedokáže překonat.

Dobře, že tam ještě nevstoupil. Bella ho přitahovala a 
toužil  po  ní,  ale  nesestoupil  do  hlubokého majetnického 
pocitu,  který  je  známkou  připoutaného  upíra.  A 
nezaznamenal,  že  by  si  ji  Z  označil,  takže  možná  je  tu 
naděje.

Oba se však musí od Belly vzdálit.  Válečníci,  patrně 
kvůli  své  agresivní  povaze,  se  poutají  pevně  a  rychle. 
Takže  doufejme,  že Bella  brzy odejde a  vrátí  se  ke své 
rodině, kam náleží.

Phury spustil ruku z kliky a vycouval z místnosti. Jako 
mátoha sešel dolů a zamířil na nádvoří. Chtěl, aby se mu v 
chladu ujasnilo myšlení. Až na to, že mu všehovšudy jen 
naskočila husí kůže.

Užuž  si  chtěl  zapálit  cigáro  rudého  kouře,  když  si 
všiml,  že  před  sídlem parkuje  ford  taurus,  ten,  který  Z 
nastartoval spojenými dráty a přivezl v něm domů Bellu. 
Motor  ještě  běžel,  v  celém  tom  dramatu  se  na  něj 
zapomnělo.

Takovouhle okrasu trávníku nepotřebují.  Kdo ví, jaký 
stopovací přístroj je v ní zamontován.

Phury nastoupil do sedanu, zařadil rychlost a vyrazil na 
cestu.
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Kapitola devátá

dyž John vystoupil z podzemního tunelu, na okamžik 
ho oslepil jas. A pak se jeho zrak přizpůsobil.  Ach,  

můj ty bože. To je krása.
K

Obrovská hala zářila duhovými barvami, tak pestrými, 
že  je  jeho  sítnice  nedokázala  všechny  zachytit.  Od 
zelených  a  červených  mramorových  sloupů  přes 
mnohobarevnou mozaikovou podlahu přes zlacení až po…

Svatý Michelangelo, vidíš ten strop?
Ve výši tří pater byla rozloha, která se zdála být velká 

jako fotbalové  hřiště,  pokryta  obrazy andělů  a  oblaků  a 
válečníků na obrovských koních. A to nebylo všechno… 
Všude  kolem  byly  na  úrovni  druhého  podlaží  zlacené 
balkony,  vykládané  panely  s  podobnými  vyobrazeními. 
Pak  se  tu  nacházelo  velkolepé  schodiště  s  ozdobnou 
balustrádou.

Proporce prostoru byly ideální. Barvy bujné. Malířské 
dílo  úchvatné.  A  nebyl  to  pronajatý  královský  přepych 
Donalda  Trumpa.  Dokonce  i  John,  který  o  stylu  nic 
nevěděl, měl takový zvláštní pocit, že to, na co se dívá, je 
skutečné.  Ten,  kdo  postavil  tohle  sídlo  a  zařídil  ho,  se 
vyznal ve své práci a měl dost peněz, aby nakupoval jen to 
nejlepší: opravdový aristokrat.

„Pěkné,  že?  Můj  bratr  D postavil  tenhle  dům v roce 
1914.“ Tohr si založil ruce v bok a rozhlédl se, pak si rázně 
odkašlal.  „Jo,  měl  pohádkový vkus.  Potrpěl  si  jen na to 
nejlepší z nejlepšího.“
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John  pečlivě  zkoumal  pohledem  Tohrovu  tvář. 
Takovým tónem ho ještě  nikdy mluvit  neslyšel.  Takový 
smutek…

Tohr se usmál, položil Johnovi ruku na rameno a pobídl 
ho kupředu. „Nedívej se na mě takhle. Připadám si při tom 
jako oloupaný buřt.“

Zamířili do druhého podlaží, stoupali po temně rudém 
koberci,  tak  tlustém,  že  to  bylo  jako  šlapat  na  matraci. 
Když se John ocitl nahoře, podíval se přes okraj balkonu na 
podlahu v hale.  Mozaika splynula v malebné vyobrazení 
ovocného stromu v plném květu.

„Jablka hrají roli v našich rituálech,“ řekl Tohr. „Nebo 
aspoň když  je  pozorujeme.  Poslední  dobou se tady toho 
moc  neděje,  ale  Wrath  pořádá  první  obřad  zimního 
slunovratu tak asi po sto letech.“

To je  to,  na  čem pracuje  Wellsie,  že  ano?  znakoval 
John.

„Jo.  Zařizuje  spoustu  věcí.  Rasa  dychtí  vrátit  se  k 
rituálům, a už je na čase.“

Když John neodvracel pohled od té nádhery, řekl Tohr: 
„Synku? Wrath na nás čeká.“

John kývl a následoval ho přes odpočívadlo k dvojitým 
dveřím, označeným jakousi pečetí. Tohr právě zvedal ruku, 
aby zaklepal, když se mosazné kliky pohnuly a odhalil se 
vnitřek místnosti. Jenže na druhé straně nikdo nebyl. Jak se 
to tedy otevřelo?

John  vzhlédl.  Místnost  byla  chrpově  modrá  a 
připomínala  mu  obrázky  z  nějaké  historické  knihy. 
Francouzská  móda,  ne?  Se  všemi  těmi  kudrlinkami  a 
krásným nábytkem…

John náhle nemohl polykat.
„Můj  pane,“  řekl  Tohr,  uklonil  se  a  pak  postoupil 

kupředu.
John jen stál ve dveřích. Za malebným francouzským 

psacím stolem,  který byl  pro něj  příliš  roztomilý a jaksi 
příliš  malý,  seděl  mohutný muž  s rameny dokonce  ještě 
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širšími  než  Tohr.  Dlouhé  černé  vlasy  mu  splývaly  v 
rovných pramenech a vybíhaly do špičky nad tváří, která 
byla…  Její  tvrdost  jednoznačně  upozorňovala:  Mě 
neobalamutíš. Bože, a v těch panoramatických slunečních 
brýlích vypadal doslova krutě.

„Johne?“ řekl Tohr.
John přistoupil  k Tohrovi a trošku se za něj schoval. 

Ano,  byla  to  zbabělost,  ale  ještě  nikdy  v  životě  si 
nepřipadal  tak  malý  ani  tak  bezvýznamný.  Sakra,  vedle 
energie  toho chlapa,  kterého měl  před sebou,  byl  takřka 
přesvědčen, že vlastně neexistuje.

Král poposedl, naklonil se nad stůl.
„Pojď před krále, synku.“ Hlas byl tlumený a měl cizí 

přízvuk, r se dost protahovalo.
„Dělej.“  Tohr  do  něj  dloubl,  když  se  nepohnul.  „To 

nic.“
John  zakopl  o  vlastní  nohu  a  překonal  místnost 

absolutně bez elegance.  Zastavil  se před stolem, jako by 
byl kámen, který se dokutálel.

Král vstal a pořád vstával, až mu připadal vysoký jako 
kancelářská budova. Wrath určitě měřil něco kolem dvou 
metrů a černý oděv, který měl na sobě, zvlášť jeho kožené 
části, ho činil ještě větším.

„Pojď sem za stůl.“
John se ohlédl, aby se přesvědčil,  že Tohr je dosud v 

místnosti.
„To nic, synku,“ řekl král. „Neublížím ti.“
John  obešel  stůl  a  srdce  mu  bušilo  jako  ustrašené 

myšce. Když zaklonil hlavu a vzhlédl, král natáhl paži. Její 
vnitřní  strana,  od  zápěstí  po  loket,  byla  pokryta  černým 
tetováním. A znaky byly podobné těm, které John vídal ve 
svých snech, těm, které si vyobrazil na náramek, co nosil…

„Já  jsem  Wrath,“  promluvil  muž.  Nastala  odmlka. 
„Chceš mi potřást rukou, synku?“

No  jasně.  John  vztáhl  ruku,  napůl  očekával,  že  mu 
rozdrtí kosti. Místo toho ucítil při doteku jen klidné teplo.
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„To  jméno  na  tvém  náramku,“  řekl  Wrath.  „Zní 
Tehrror. Chceš ho přijmout, nebo zůstat Johnem?“

John zpanikařil a ohlédl se na Tohra, protože nevěděl, 
co chce, a nevěděl, jak to sdělit králi.

„Jen  klid,  synku.“  Wrath  se  tiše  zasmál.  „Můžeš  se 
rozhodnout později.“

Králova  tvář  se  náhle  prudce  odvrátila,  jako  by  se 
zaměřil na cosi venku na chodbě. Stejně náhle se úsměv na 
jeho tvrdých rtech rozšířil ve výraz naprostého zbožnění.

„Leelan,“ vydechl Wrath.
„Promiňte,  že jdu pozdě.“ Ženský hlas byl tlumený a 

lahodný.  „Děláme  si  s  Mary  velké  starosti  o  Bellu. 
Snažíme se vymyslet, jak by se jí dalo pomoci.“

„Vy dvě na něco přijdete. Pojď, seznam se s Johnem.“
John se obrátil ke dveřím a pohlédl na ženu…
Jeho  zorné  pole  náhle  vystřídalo  bílé  světlo,  prostě 

vymazalo  všechno,  co viděl.  Bylo  to,  jako by ho zasáhl 
halogenový  reflektor.  Mžikal,  mžikal,  mžikal…  A  pak 
zčistajasna tu ženu opět uviděl. Byla tmavovlasá a její oči 
mu  připomínaly  někoho,  koho  miloval…  Ne, 
nepřipomínaly… Byly to oči jeho… Čeho? Jeho čeho?

John zavrávoral. Z dálky k němu doléhaly hlasy.
Ve  svém  nitru,  v  hrudi,  hluboko  v  komorách  svého 

bušícího  srdce,  cítil  praskání,  jako by se lámalo  na  půl. 
Ztrácí ji… Ztrácí tu tmavovlasou ženu… On ji…

Cítil,  jak se mu ústa  rozevírají  dokořán,  pohybují  se, 
jako by se  pokoušel  promluvit,  ale  pak  se  ho  zmocnily 
křeče, škubavě mu projely tělem, hodily jím a svalily ho na 
zem.

Zsadist věděl, že je na čase vyndat Bellu z vany, protože v 
ní byla skoro hodinu a pokožka už se jí začala svrašťovat. 
Jenomže pak pohlédl skrz vodu na ručník, který jí pořád 
urovnával na těle, aby zůstal na svém místě.

Do háje… Vyndat ji ven i s tou věcí, to bude složité.
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Velmi zdráhavě po ručníku sáhl a odtáhl ho.
Rychle odvrátil pohled, hodil mokrý ručník na podlahu 

a vzal suchý, který položil hned vedle vany. Zaťal zuby, 
předklonil se, strčil paže do vody a sáhl po jejím těle. Oči 
měl nakonec přímo v úrovni jejích ňader.

Ach,  bože…  Ta  byla  dokonalá.  Smetanově  bílá  s 
malými,  růžovými  hroty.  A  voda  si  pohrávala  s  jejími 
bradavkami, škádlila je vlnivými polibky, až se třpytily.

Pevně stiskl víčka k sobě, vytáhl paže z vany a sedl si 
na paty. Když byl připraven k dalšímu pokusu, soustředil 
se na zeď před sebou a prohnul se… jen aby pocítil letmý 
poryv bolesti v bocích. Zmateně sklopil oči.

Na kalhotách měl zduřelou bouli. Bylo  to  velmi tvrdé, 
stan,  který mu trčel  vpředu z tepláků.  Ta věc se zřejmě 
přimáčkla ze strany k vaně, když se shýbnul, a to bylo to 
bodnutí.

Zaklel,  odstrčil  to  hřbetem ruky a  nenáviděl  pocit  té 
těžké váhy, to, jak se mu ta dlouhá tvrdá věc zapletla do 
tepláků,  skutečnost,  že  se  tím  vůbec  musí  zabývat. 
Jenomže  ať  se  snažil,  jak  se  snažil,  nedokázal  tu  věc 
jaksepatří  uspořádat,  aspoň  ne  aniž  by  strčil  ruku  pod 
kalhoty a někam to posunul,  což se mu vůbec nechtělo. 
Nakonec  to  vzdal  a  nechal  erekci  uvízlou  našikmo, 
pokroucenou a bolavou.

To mu patří, prevítovi.
Zsadist  se  zhluboka  nadechl,  vsunul  paže  do  vody a 

ovinul  je  zespoda  kolem  Bellina  těla.  Vyzvedl  ji  ven, 
znovu  zděšen  tím,  jak  je  lehká;  pak  ji  podepřel  o 
mramorovou stěnu, použil přitom vnější stranu své kyčle a 
ruku na její klíční kosti. Zvedl ručník, který prve nechal na 
okraji vířivky, ale než ji do něj zabalil, zalétl pohledem k 
písmenům na pokožce jejího břicha.

Něco podivného mu poskočilo v hrudi,  závaží… Ne, 
byl  to pocit  sestupu,  jako by padal  dolů,  ačkoliv stál  na 
rovině.  Užasl.  Už  to  bylo  dávno,  co  něco  naposled 
prolomilo hněv nebo otupělost. Měl pocit, že je… smutný?
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To je jedno.  Měla husí kůži, měla ji všude. Takže teď 
není čas zabývat se sám sebou.

Zabalil  ji  a  odnesl  do  postele.  Odhrnul  prošívanou 
pokrývku,  položil  ji  naznak,  sundal  z  ní  mokrý  ručník. 
Když ji přikrýval prostěradly a přikrývkami, znovu zahlédl 
její bříško.

Ten podivný pocit se vrátil, jako by mu srdce výtahem 
sjíždělo do útrob. Nebo možná do stehen.

Přikryl  ji  a  pak  přistoupil  k  termostatu.  Stál  proti 
displeji, hleděl na číslice a písmena, kterým nerozuměl, a 
neměl  zdání,  kam jím otočit.  Přesunul  šipku,  která  byla 
úplně vlevo, někam napravo od středu, ale nebyl si přesně 
jist, co vlastně udělal.

Pohlédl k sekretáři. Dvě stříkačky a skleněná lahvička 
morfinu  ležely  tam,  kde  je  Havers  zanechal.  Z  k  nim 
přistoupil,  zvedl  jehlu,  lék  a  návod k dávkování,  pak se 
zastavil,  než opustil  místnost.  Bella byla v té posteli  tak 
nehybná, tak malá mezi všemi těmi polštáři.

Představil  si  ji  v  té  rouře  v  zemi.  Vyděšenou.  V 
bolestech. Prochladlou. Pak si představil, jak bezduchý dělá 
to, co jí udělal, jak ji drží, zatímco ona zápolí a křičí.

Tentokrát se Z ve svých pocitech vyznal.
Pomsta. Ledově chladná pomsta. Bylo té zloby tolik, že 

ubíhala rovnou do nekonečna.
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Kapitola desátá

ohn se probral na podlaze, Tohr byl u něj a Wrath na 
něj upřeně hleděl shora.J
Kde je ta tmavovlasá žena? Prudce se pokusil posadit, 

ale těžké ruce ho přidržely tam, kde byl.
„Jen buď ještě chvilku v klidu, chlape,“ řekl Tohr.
John natáhl krk a byla tam, úzkostlivě přihlížela všemu 

dění od dveří. V okamžiku, kdy ji uviděl, zahořely mu v 
mozku všechny neurony a bílé světlo se vrátilo.  Roztřásl 
se, jeho tělo se sesulo na podlahu.

„Do háje, už zase,“ zamumlal Tohr a napjal síly,  aby 
křeče ovládl.

Jak John cítil,  že  ho něco vtahuje,  mrštil  rukou k té 
tmavovlasé ženě, snažil se k ní dostat, napínal veškeré síly.

„Co potřebuješ, synku?“ Tohrův hlas nad jeho hlavou 
slábl a sílil, jako když se ladí rádio. „My ti to přineseme…“

Tu ženu…
„Jdi k němu, leelan,“ řekl Wrath. „Vezmi ho za ruku.“
Tmavovlasá žena k němu přistoupila a v okamžiku, kdy 

se jejich dlaně dotkly, všechno zčernalo.
Když znovu přišel k sobě, mluvil Tohr. „…stejně vzít k 

Haversovi. Ahoj, synku. Už jsi zpátky.“
John se posadil, hlava se mu točila. Přiložil si dlaně k 

obličeji, jako by mu to mohlo pomoci zůstat při vědomí, a 
pohlédl ke dveřím. Kde je? Musí… Nevěděl, co musí. Ale 
něco to bylo. Něco, co se jí týkalo…

Zběsile znakoval.
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„Je pryč,  synku,“ řekl Wrath. „Musíme vás dva držet 
odděleně, dokud nebudeme mít alespoň nějakou představu 
o tom, co se děje.“

John  pohlédl  na  Tohra  a  zvolna  znakoval.  Tohr 
překládal: „Prý se o ni musí postarat.“

Wrath  se  tiše  zasmál.  „Myslím,  že  na  to  stačím  já, 
synku. To je má družka, má shellan, tvoje královna.“

Kdovíproč se John při té zprávě uklidnil a postupně se 
vracel do normálního stavu. Čtvrt hodiny nato už stál na 
nohou.

Wrath probodl Tohra upřeným pohledem. „Chci s tebou 
mluvit o strategii, takže tě potřebuju tady. Ale Phury jede 
večer na kliniku. Co kdyby vzal toho kluka s sebou?“

Tohr zaváhal a pohlédl na Johna. „Nevadí ti to, synku? 
Můj bratr je dobrý chlap. Po všech stránkách.“

John kývl. Způsobil už dost problémů tím, že se válel 
po  podlaze,  jako  by  měl  hysterický  záchvat.  Po  tomhle 
divadýlku se moc snažil nedělat potíže.

Panebože, co to bylo s tou ženou? Když teď byla pryč, 
nedokázal  se  rozpomenout,  o  co  šlo.  Nedokázal  si  ani 
vybavit  její  tvář.  Bylo  to,  jako  by  utrpěl  bleskovou 
amnézii.

„Pojď, odvedu tě do bratrova pokoje.“
John  položil  ruku  na  Tohrovo  rameno.  Když 

doznakoval, pohlédl na Wratha.
Tohr se usmál. „John říkal, že to byla čest, poznat se s 

tebou.“
„Taky mě těšilo, synku.“ Král se vrátil k psacímu stolu 

a usedl. „A Tohre? Až se vrátíš, přiveď s sebou Vishouse.“
„Beze všeho.“

Pan O kopl do boku taurusu tak prudce, až po jeho botě 
zůstal v plechu důlek.
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Ta zatracená  plechovka byla  zaparkovaná u silnice v 
roští. U náhodně vybraného, nijak zvláštního úseku silnice 
číslo 14, čtyřicet kilometrů od centra.

Dobrou hodinu seděl  u počítače  pana U, než to  auto 
našel, protože signál LoJacku byl zablokovaný – jen bůhví, 
z  jaké příčiny.  Když  na obrazovce  konečně naskočila  ta 
zatracená značka, taurus byl v rychlém pohybu. Kdyby měl 
pan O zálohy, byl by někoho nechal nalepeného u počítače, 
zatímco sám skočil do náklaďáku a vydal se za sedanem. 
Jenže pan U lovil  v centru a stáhnout jeho nebo někoho 
jiného z hlídky by vzbudilo spoustu pozornosti.

A pan O už měl problém… Problém, který se už zase 
vynořil, protože mu snad po osmisté začal zvonit mobil. Ta 
věc  spustila  asi  před  dvaceti  minutami  a  od  té  doby 
přicházely hovory bez ustání. Vyndal nokii z kapsy kožené 
bundy.  Číslo volajícího se nedalo vysledovat.  Patrně pan 
U, nebo ještě hůř, pan X.

Už se asi rozkřiklo, že centrum bylo zpopelněno.
Když mobil utichl, vytočil pan O číslo pana U. Jakmile 

byl hovor přijat, O řekl: „Sháníte mě?“
„Kristepane,  co  se  stalo?  Pan  X  říkal,  že  centrum 

zmizelo!“
„Nevím, co se stalo.“
„Ale byl jste tam, ne? Říkal jste, že tam jedete.“
„Pověděl jste to panu X?“
„Jo.  A  poslouchejte,  dávejte  si  bacha.  Sensej  zuří  a 

hledá vás.“
Pan O se opřel o chladný trup taurusu.  Do horoucích 

pekel.  Na tohle nemá čas. Jeho žena je někde pryč, ať už 
dýchá, nebo ji pohřbívají, a bez ohledu na to, v jakém je 
stavu, on ji potřebuje dostat  zpátky.  Pak musí vyrazit  za 
tím  zjizveným  bratrem,  co  ji  ukradl,  a  toho  šeredného 
hajzla sejmout. Pořádně.

„Pane O? Jste tam?“
Zatracená  práce…  Možná  to  měl  zařídit  tak,  aby  to 

vypadalo,  že  při  výbuchu  zahynul.  Mohl  nechat  u 
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spáleniště náklaďák a odejít přes les. Ale co pak? Neměl 
by peníze, dopravní prostředek ani posily proti Bratrstvu, 
až půjde po tom s jizvou. Byl  by jen  bezduchý  dezertér. 
Což  znamená,  že  kdyby  někdo  odhalil  jeho  předstírané 
zmizení, celá Společnost by ho štvala jako psa.

„Pane O?“
„Na mou duši nevím, co se stalo. Když jsem tam přišel, 

byl tam jen prach.“
„Pan X si myslí, že jste to zapálil vy.“
„Samozřejmě si to myslí. Takový dohad mu vyhovuje, i 

když jsem neměl motiv. Zavolám vám později.“
Zacvakl  telefon  a  strčil  ho  do  bundy.  Pak  ho  zase 

vyndal a vypnul.
Když si přetřel dlaní obličej, necítil vůbec nic, a nebylo 

to zimou.
Páni,  je  po  krk  v  průšvihu.  Pan  X  bude  muset  tu 

hromadu popela na někoho shodit, a bude to pan O. Jestli 
ho neusmrtí na místě, čeká ho přísný trest. Bůhví, že když 
byl  potrestán  naposled,  málem  u  Omegy  zemřel. 
Krucinál… Jaké má možnosti?

Když ho napadlo řešení, celý se otřásl. Ale taktik v jeho 
nitru se radoval.

Prvním krokem bude dostat se ke svitkům Společnosti 
dřív,  než  ho  najde  pan  X.  To  znamená,  že  potřebuje 
internet. Což znamená, že se vrátí k panu U.

John vyšel z Wrathovy pracovny a kráčel chodbou doleva; 
držel se těsně u Tohra. Asi tak každých deset metrů byly 
naproti balkonu dveře, jako by byli v hotelu. Kolik lidí tu 
bydlí?

Tohr se zastavil a na jedny dveře zaklepal. Když nikdo 
neodpověděl,  zaklepal znovu a řekl: „Phury,  chlape,  máš 
chvilku?“

„Hledáš mě?“ ozval se hluboký hlas za jejich zády.
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Chodbou přicházel muž se záplavou hustých vlasů. To, 
co mu rostlo na hlavě, mělo všechny možné různé barvy a 
splývalo mu to ve vlnách po zádech. Usmál se na Johna, 
pak pohlédl na Tohra.

„Hej,  bratře,“  řekl  Tohr.  Zatímco  chlapík  otevíral 
dveře, přešli oba do staré řeči.

John nahlédl do ložnice. Byla tam obrovská, starožitná 
postel s nebesy a polštáři, seřazenými podél vyřezávaného 
čela. Spousta krásných okrasných předmětů. Vonělo to tam 
jako v kavárně Starbucks.

Muž  s  hřívou  vlasů  přešel  zpátky  do  angličtiny  a  s 
úsměvem shlédl na Johna. „Já jsem Phury. Nejspíš jdeme 
dneska v noci oba k doktorovi.“

Tohr  položil  ruku  Johnovi  na  rameno.  „Takže  se 
uvidíme později, platí? Máš moje číslo na mobil.  Jen mi 
pošli textovku, kdybys něco potřeboval.“

John kývl a díval se, jak Tohr odchází. Při pohledu na 
to,  jak  se  ta  široká  ramena  vzdalují,  si  připadal  velmi 
osamělý.

Aspoň dokud Phury tiše neřekl: „Neboj se. Nikdy není 
daleko a já se o tebe dobře postarám.“

John vzhlédl do přívětivých žlutých očí. Páni… Měly 
přímo  kanárkovou  barvu.  Shledal,  že  se  uklidňuje,  a 
současně si dal jeho jméno do spojitostí. Phury… Tohle je 
ten chlapík, který bude něco vyučovat.

To je dobře, pomyslel si John.
„Pojď dál. Zrovna jsem se vrátil z malé pochůzky.“
Když John vstoupil do dveří,  kouřová a kávová vůně 

zesílila.
„Byls už někdy u Haverse?“
John zavrtěl hlavou a zahlédl u okna křeslo. Přistoupil k 

němu a sedl si do něj.
„No, neboj se. Postaráme se, aby tě léčil správně. Takže 

se nejspíš snaží najít nějaké vodítko ve tvém rodokmenu?“
John  kývl.  Tohr  prve  řekl,  že  mu  odeberou  krev  a 

provedou  vyšetření.  Obojí  byl  patrně  dobrý  nápad, 
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vzhledem k těm mdlobám a třasu, které právě absolvoval 
ve Wrathově kanceláři.

Vyndal blok a napsal: Proč jdeš k doktorovi?
Phury přistoupil a pohlédl na jeho čmáranici. Ležérním 

pohybem mohutného těla si opřel jednu obrovskou botu o 
okraj  křesla.  John  uhnul  pohledem,  když  si  muž  trochu 
povytáhl nohavici kožených kalhot.

Ach, můj ty bože… Dolní část jeho nohy byla zhotovena 
ze soustavy tyčí a šroubů.

John  vztáhl  ruku,  aby  se  dotkl  lesklého  kovu,  pak 
vzhlédl.  Neuvědomoval  si,  že  se  dotýká  vlastního  hrdla, 
dokud se Phury neusmál.

„Jo, já vím, jaké to je, když tě kousek chybí.“
John se vrátil pohledem k umělé končetině a naklonil 

hlavu ke straně.
„Jak se to stalo?“ Když John kývl, Phury zaváhal a pak 

řekl: „Ustřelil jsem si ji.“
Dveře se rozlétly a místnost prořízl tvrdý mužský hlas. 

„Potřebuju vědět…“
John se ohlédl a slova umlkla. Pak se skrčil v křesle.
Muž  ve  dveřích  byl  zjizvený,  tvář  měl  znetvořenou, 

proťatou  přímo  uprostřed.  Kvůli  tomu  se  ale  John 
neschovával. Černé oči v tom poničeném obličeji byly jako 
stíny opuštěného domu, plné věcí, které by patrně jednomu 
ublížily.

A  navrch  k  tomu  všemu  měl  ten  chlap  na  nohavici 
kalhot a na levé botě čerstvou krev.

Zlobné oči se přimhouřily a zasáhly Johnovu tvář jako 
poryv studeného vzduchu. „Na co koukáš?“

Phury spustil nohu. „Z…“
„Na něco jsem se tě ptal, kluku.“
John zápolil  s  blokem.  Rychle  psal  a  ukázal  stránku 

druhému, ale tím situaci jaksi ještě zhoršil.
Ten  znetvořený  stáhl  horní  ret  a  odhalil  obrovské 

špičáky. „Jo, jak je libo, kluku.“
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„Vycouvej, Z,“ přerušil ho Phury. „Nemá hlas. Nemůže 
mluvit.“ Phury naklonil blok k sobě. „Omlouvá se.“

John odolal nutkání schovat se za křeslo, zatímco byl 
zkoumán pohledem. Pak ale agresivita, která z toho chlapa 
vyzařovala, ochabla.

„Ty vůbec nemůžeš mluvit?“
John zavrtěl hlavou.
„No, já neumím číst. Takže máme fakt smůlu, ty a já.“
John  rychle  pracoval  propiskou.  Když  ukázal  blok 

Phurymu,  upír s temným pohledem se zamračil.  „Co ten 
kluk napsal?“

„Prý je to v pořádku. Je dobrý posluchač. Mluvit můžeš 
ty.“

Bezduché  oči  se  odvrátily.  „Nemám  co  říct.  Na  co 
mám, sakra, nastavit termostat?“

„Aha, na jedenadvacet stupňů.“ Phury přešel místnost. 
„Číselník by měl být tady. Vidíš?“

„Nezapnul jsem to dost.“
„A musíš se přesvědčit, že spínač na spodní straně je 

úplně vpravo. Jinak topení nenaskočí,  ať je číselník,  kde 
chce.“

„Jo… dobrý. A můžeš mi říct, co tady píšou?“
Phury  shlédl  na  čtvercový  kus  papíru.  „To  jsou 

dávkovací informace k injekci.“
„Nedělej si legraci. Tak co mám dělat?“
„Není jí dobře?“
„Teď zrovna ne, ale chci, abys mi to naplnil a řekl mi, 

co mám dělat. Potřebuju mít jednu dávku připravenou pro 
případ, že by se sem Havers nedostal dost rychle.“

Phury vzal lahvičku a rozbalil jehlu. „Fajn.“
„Udělej  to  pořádně.“  Když  byl  Phury  se  stříkačkou 

hotov,  nasadil  na  ni  znovu  krytku  a  oba  chvíli  mluvili 
starou  řečí.  Pak  se  zjizvený  zeptal:  „Jak  dlouho  budeš 
pryč?“

„Asi hodinu.“
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„Tak mi nejdřív prokaž službu. Zlikviduj ten sedan, ve 
kterém jsem ji přivezl.“

„Už jsem to udělal.“
Zjizvený kývl a odešel, dveře se s klapnutím zavřely.
Phury si založil ruce v bok a zadíval se do země. Pak 

přistoupil k mahagonové skříňce na sekretáři a vyndal cosi, 
co vypadalo jako marihuanová cigareta. Podržel to ručně 
ubalené cigáro mezi palcem a ukazováčkem, zapálil ho a 
hluboká vdechl,  zadržel nádech v sobě,  zavřel oči. Když 
vydechl, kouř voněl jako kombinace pražených kávových 
bobů a horké čokolády. Lahodně.

Jak  se Johnovi  uvolňovaly svaly,  uvažoval,  co  to  je. 
Marihuana určitě ne. Ale obyčejná cigareta to taky není.

Kdo to je? napsal John a ukázal na blok.
„Zsadist.  Mé dvojče.“  Phury  se  trochu  zasmál,  když 

Johnovi spadla brada. „Jo, já vím, nejsme si moc podobní. 
Aspoň teď už ne. Poslouchej, je trošku přecitlivělý, takže 
mu asi musíš poskytnout trochu prostoru.“

To snad ne, pomyslel si John.
Phury si navlékl podpažní pouzdro a zastrčil do něj na 

jednu  stranu  pistoli  a  na  druhou  stranu  dýku  s  černou 
čepelí.  Šel  do  šatny  a  vrátil  se  v  černém  koženém 
třičtvrťáku.

Odložil jointa, nebo co to bylo, do stříbrného popelníku 
u postele. „Tak dobrá, jdeme.“
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Kapitola jedenáctá

sadist  byl  potichu,  když  se  kradl  zpátky  do  svého 
pokoje.  Když  nastavil  termostat  a  položil  lék  na 

sekretář, přistoupil k posteli a opřel se o zeď tak, aby zůstal 
ve  stínu.  Nevnímal  čas,  jak  se  tam  tyčil  nad  Bellou  a 
pozoroval  mírné  zvedání  a  klesání  přikrývek,  které 
odpovídalo  jejímu  dechu.  Cítil,  jak  minuty  splývají  do 
hodin,  a  přesto  se  nemohl  pohnout,  i  když  mu  nohy 
znecitlivěly.

Z

Ve světle svíček sledoval, jak se mu její pokožka hojí 
přímo  před  očima.  Byl  to  zázrak,  podlitiny  z  její  tváře 
mizely,  otoky  kolem  očí  splaskávaly,  řezné  rány  se 
ztrácely. Díky hlubokému spánku, ve kterém se ocitla, její 
tělo odstraňovalo škody, a jak se její krása opět objevovala, 
byl  neskutečně  rád.  Ve  vznešených  kruzích,  kde  se 
pohybovala, by se upírky s jakoukoli nedokonalostí všichni 
stranili. Aristokrati už jsou takoví.

Představil  si  v  duchu  neposkvrněnou,  hezkou  tvář 
svého dvojčete a věděl, že Phury by měl být tím, kdo se o 
ni postará. Phury byl ideální zachránce, a bylo zřejmé, že je 
do ní blázen. A taky by se jí líbilo mít po procitnutí před 
očima takového upíra. To by se líbilo každé.

Tak  proč  ji  prostě  nezvedne  a  neuloží  do  Phuryho 
postele? Hned teď.

Jenže se nemohl pohnout. Jak na ni upřeně hleděl, když 
ležela  na  poduškách,  které  sám  nikdy  nepoužil,  mezi 
prostěradly,  která  sám  pro  sebe  nikdy  neodhrnul, 
vzpomínal na minulost…
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Uplynuly měsíce od té chvíle, kdy se otrok poprvé probudil  
v zajetí. A za tu dobu nebylo nic, co by neudělali jemu, v  
něm nebo na něm, a zneužívání mělo předvídatelný rytmus.

Paní byla fascinována jeho pohlavními orgány a cítila  
potřebu předvádět je ostatním upírům, kterým prokazovala  
přízeň.  Přiváděla  tyto  cizince  do  cely,  vyndala  mast  a  
předváděla ho jako drahého koně. Věděl, že to dělá, aby  
probudila v ostatních nejistotu, neboť viděl v jejích očích  
blaženost, zatímco muži v úžasu potřásali hlavami.

Když  začalo  nevyhnutelné  znásilňování,  otrok  se  ze  
všech sil snažil opustit svou kůži a kosti. Bylo to mnohem  
snesitelnější, když se mohl vznést do vzduchu a stoupat výš  
a ještě výš, až narazil na strop jako oblak. Když měl štěstí,  
dokázal  se  úplně  přeměnit  a  prostě  se  jen  vznášet,  
pozorovat je seshora, hrát si na svědka ponížení a bolesti a  
degradace  někoho  jiného.  Vždycky  to  ale  nefungovalo.  
Někdy se nedokázal osvobodit a byl nucen to vydržet.

Paní na něj vždycky musela používat mast, a poslední  
dobou si začal všímat něčeho divného: i když byl uvězněn  
ve svém těle a živě vnímal všechno, co se s ním dělo, i když  
se mu zvuky a pachy zakusovaly do mozku jako krysy, od  
pasu dolů docházelo k jakémusi podivnému posunu. To, co  
cítil  tam dole,  registroval  jako ozvěnu,  jako něco,  co se  
zbytkem  jeho  osoby  nesouvisí.  Bylo  to  zvláštní,  ale  byl  
tomu rád. Jakákoli otupělost byla dobrá.

Kdykoli byl zanechán o samotě, pracoval na tom, aby  
ovládl své obrovské, popřeměnové svaly a kosti. To se mu  
dařilo, a tak mnohokrát napadl stráže a vůbec se nekál ze  
svých  agresivních  činů.  Nepřipadalo  mu  už,  že  zná  ty  
upíry,  kteří  ho hlídali  a  kteří  cítili  ke  své službě takové  
znechucení: jejich tváře mu byly povědomé jako postavy ze  
sna, nic než mlžné zbytky mizerného života, kterého si měl  
užívat víc, dokud to šlo.

Pokaždé, když udeřil, bili ho celé hodiny – ačkoliv jen  
dlaněmi a chodidly nohou, protože Paní měla ráda, když  
pohled na něj oku lahodil.  V důsledku své útočnosti  byl  
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nyní  střežen  eskadrou  střídajících  se  válečníků,  kteří  
všichni nosili drátěnou košili, když vstupovali do jeho cely.  
A co víc,  lůžko bylo nyní vybaveno pouty,  která se dala  
ovládat zvenčí, takže poté, co byl využit, nemusely stráže  
riskovat život při jeho vypouštění. A když chtěla Paní přijít  
na  návštěvu,  zdrogovali  ho  k  povolnosti  buď  pomocí  
potravy,  nebo  šipkami  z  foukačky,  které  se  daly  střelit  
dovnitř štěrbinou ve dveřích.

Dny  míjely  zvolna.  Soustředil  se  na  to,  aby  našel  u  
stráží slabinu a aby se co nejvíc vzdálil od zvráceností… 
když vtom přes všechny své cíle a úmysly zemřel. A zemřel  
tak  důkladně,  že  i  když  se  Paní  zbavil,  nikdy  už  pak  
doopravdy nežil.

Otrok  ve  své  cele  jedl,  snažil  se  uchovat  si  sílu,  až  
příště narazí na mezeru mezi strážemi, když náhle uviděl,  
jak se posuvný panel na dveřích otevírá a vysouvá se z něj  
dutá roura. Vyskočil, ačkoliv se neměl čím zakrýt, a ucítil  
první  bodnutí  do  šíje.  Vytáhl  šipku  co  nejrychleji,  ale  
zasáhla ho další a pak ještě jedna, až mu tělo ztěžklo.

Probudil se v okovech na lůžku.
Paní seděla vedle něj, hlavu sklopenou, vlasy jí stínily  

tvář. Jako by věděla, že nabyl vědomí, pohlédla mu do očí.
„Mám se spojit s druhem.“
Ach,  sladká  Stvořitelko  ve  Stínu…  Ta  slova  toužil  

slyšet.  Teď bude volný,  neboť ona už nebude potřebovat  
otroka krve, jestliže bude hellren. Mohl by se vrátit ke svým 
povinnostem v kuchyni…

Otrok se přinutil oslovit ji s úctou, ačkoliv to pro něj  
byla bezcenná žena. „Paní, pustíš mě?“

Odpovědí mu bylo jen ticho.
„Prosím,  nech  mě  jít,“  řekl  přerývaně.  Vzhledem ke  

všemu, čím prošel, bylo obětování vlastní hrdosti výměnou  
za možnost být zase volný snadnou obětí. „Prosím tě, Paní.  
Propusť mě z tohohle vězení.“

Když na něj pohlédla, měla v očích slzy. „Zjišťuji, že to  
nedokážu… Musím si tě nechat. Musím si tě nechat.“
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Začal se zmítat, a čím silněji bojoval s pouty, tím víc se  
jí ve tváři zračila láska.

„Jsi tak nádherný,“ řekla, vztáhla ruku a dotkla se ho  
mezi nohama. Její tvář byla teskná… téměř zbožná. „Nikdy  
jsem neviděla takového upíra, jako jsi ty. Kdybys nestál tak  
hluboko pode mnou – ukázala bych tě svému dvoru jako  
svého druha.“

Viděl, jak se její paže pohybuje zvolna nahoru a dolů, a  
věděl,  že  asi  pracuje  na  tom masitém provazci,  který  ji  
tolik zajímal. Chválabohu to necítil.

„Pusť mě…“
„Bez  masti  nikdy  neztvrdneš,“  šeptala  smutným  

hlasem. „A nikdy nedospěješ k naplnění. Proč?“
Hladila ho teď důrazněji,  až pocítil  pálení  tam dole,  

kde  se  ho  dotýkala.  Do  očí  jí  vniklo  zoufalství,  až  
potemněly.

„Proč? Proč  mě nechceš?“  Když  mlčel,  škubla  jeho  
mužstvím. „Jsem krásná.“

„Jen pro ostatní,“ řekl, než stihl těm slovům zabránit.
Zatajila dech, jako by ji někdo škrtil.  Pak její pohled  

sklouzl po jeho břiše a hrudi až k obličeji. Oči měla dosud  
lesklé slzami, ale naplnil je také vztek.

Paní vstala z lůžka a zadívala se na něj. Pak mu vlepila  
políček,  tak  silný,  že  ji  musela  bolet  dlaň.  Když  vyplivl  
krev, ptal se v duchu, zda ho spolu s ní neopustil i jeden z  
jeho zubů.

Zatímco  na  něj  upírala  oči,  byl  přesvědčen,  že  ho 
nechá zabít, a padl na něj klid. Aspoň pak utrpení skončí.  
Smrt… Smrt bude nádherná.

Zčistajasna  se  na  něj  usmála,  jako  by  mu  četla  
myšlenky, jako by do něj sáhla a vyndala je z něj, jako by  
je ukradla, stejně jako když plenila jeho tělo.

„Ne, nepošlu tě do Stínu.“
Sklonila se a políbila mu jednu bradavku, pak ji vsála  

do úst. Její ruka putovala po jeho žebrech, pak po břiše.
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Její  jazyk  se  zakmital  a  pak  znehybněl  na  jeho  těle.  
„Hubneš. Potřebuješ potravu, že?“

Postupovala dolů,  líbala a sála.  A pak to šlo rychle.  
Mast. Nasedla na něj. To hrůzné spojení jejich těl.

Když zavřel oči a odvrátil hlavu, udeřila ho jednou… 
dvakrát… ještě mnohokrát. Ale on se na ni nepodíval a ona  
nebyla dost silná, aby mu obrátila hlavu násilím, i když ho  
chytla za ucho.

Zatímco  jí  odpíral  své  oči,  její  pláč  sílil  stejně  jako  
pleskání jejího těla o jeho boky. Když bylo po všem, odešla  
ve víru hedvábí a nedlouho poté byly řetězy uvolněny.

Otrok se zvedl, opřen o jedno předloktí, a otřel si ústa.  
Když shlédl na krev na své ruce, překvapilo ho, že je dosud  
červená. Cítil se tak potřísněný, že by ho nijak nevyděsilo,  
kdyby shledal, že má jakousi rezavě hnědou barvu.

Skulil se z lůžka, dosud omámený šipkami, a odebral se  
do rohu, kam chodil  vždycky. Sedl si zády k úhlu stěn a  
přitáhl kolena k hrudi tak, že měl paty těsně u pohlaví.

Někdy později uslyšel před svou celou zápolení a pak  
stráže strčily dovnitř nějakou malou upírku. Skulila se na  
podlahu, ale jakmile se dveře zavřely, vrhla se na ně.

„Proč?“ ječela. „Proč jsem potrestána?“
Otrok  vstal,  nevěděl,  co  má  dělat.  Neviděl  žádnou  

upírku kromě Paní  od chvíle,  kdy procitl  v  zajetí.  Tohle  
byla nějaká služka. Pamatoval si ji z dřívějška…

Zvedl se v něm hlad po krvi, když zachytil její pach. Po  
tom všem, co mu Paní dělala, nemohl v ní vidět někoho, od  
koho  by  pil,  ale  tahle  droboučká  upírka,  to  bylo  něco  
jiného.  Náhle  umíral  žízní,  potřeby  jeho těla  se  ozývaly  
sborem výkřiků  a  požadavků.  Několika  kroky  se  vrhl  ke  
služce, přičemž nevnímal nic než instinkt.

Upírka bušila na dveře, ale pak jako by pochopila, že  
není sama. Když se otočila a uviděla, s kým je tu zamčena,  
vykřikla.

Otroka téměř překonalo nutkání pít, ale násilím se od  
ní odtáhl a odpotácel zpátky tam, kde byl prve. Schoulil se  
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a ovinul pažemi své roztřesené, nahé tělo, aby ho udržel na  
místě. Obrátil tvář ke stěně, snažil se dýchat… a shledal,  
že má pláč na krajíčku nad zvířetem, ve které ho proměnili.

Po chvíli  upírka přestala křičet a po ještě delší době  
řekla: „To jsi opravdu ty, viď? Ten kuchtík. Ten, co nosil  
pivo.“

Kývl, aniž by se na ni podíval.
„Slyšela jsem, že tě sem vzali,  ale… věřila  jsem těm  

ostatním, co říkali, že jsi zemřel během proměny.“ Nastala  
pauza. „Jsi velký. Jako válečník. Proč?“

Neměl zdání. Ani nevěděl,  jak vypadá, protože v cele  
nebylo zrcadlo.

Upírka k němu opatrně přistoupila. Když k ní vzhlédl,  
pozorovala jeho tetované pásy.

„Opravdu, co tu s tebou dělají?“ zašeptala. „Říká se…  
Strašné  věci  se  dělají  muži,  který  prodlévá  na  tomto  
místě.“

Když nic neříkal, sedla si vedle něj a něžně se dotkla  
jeho paže. Ucukl před tím kontaktem a pak si uvědomil, že  
na něj působí konejšivě.

„Jsem  tady,  abych  tě  nakrmila,  ne?  Proto  mě  sem  
přivedli.“ Po chvilce odloupla jeho ruku od nohy, kterou si  
objímal, a vložila mu do dlaně své zápěstí. „Musíš pít.“

Tehdy se rozplakal,  plakal  nad její  velkorysostí,  nad  
vlídností,  nad  dotekem  její  něžné  ruky,  která  mu  třela  
rameno… Jediný  dotek,  který  mu  přišel  vhod  za…  celý  
Život.

Nakonec mu přitiskla k ústům své zápěstí. Ačkoliv měl  
špičáky vytasené a dychtil  po ní, všeho všudy jen políbil  
její něžnou pleť a odmítl. Jak by od ní mohl brát to, co bylo  
pravidelně  odebíráno  jemu?  Byla  oběť,  ale  z  donucení,  
byla vězněm Paní stejně jako on.

Později vstoupily stráže. Když ji našly, jak ho chová v  
náručí,  vypadaly  zděšeně,  ale  nebyly  na  ni  hrubé.  Když  
odcházela, hleděla na otroka s obavou ve tváři.
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Několik minut nato přiletěly šipky, tolik jich sršelo ze  
dveří, že to bylo, jako by na něj pršel štěrk. Když klouzal  
do  zapomnění,  mlhavě  si  říkal,  že  tenhle  zběsilý  útok  
nevěstí nic dobrého.

Když procitl, stála nad ním Paní a zuřila. Něco držela v  
ruce, ale neviděl, co to je.

„Myslíš si, že jsi moc dobrý, než abys ode mě přijímal  
dary?“

Dveře se otevřely a přinesli bezvládné tělo mladé ženy.  
Když ho stráže pustily, žuchlo na podlahu jako hromada  
hadrů. Mrtvé.

Otrok  zařval  zuřivostí,  jeho  řev  se  odrážel  od  
kamenných  stěn  cely,  sílil  do  burácení,  které  rvalo  uši.  
Napínal  ocelové  pásy,  až  se  mu zařezávaly  do  kostí,  až  
jeden sloupek skřípavě praskl… A pořád řval.

Stráže ucouvly.  Dokonce i  Paní vypadala nejistě nad  
tou zběsilostí, kterou vyvolala.

„Nechte nás,“ křikla na stráže.
Počkala, až se otrok vyčerpá. Pak se sklonila nad ním a  

zbledla.
„Tvé  oči,“  zašeptala,  upírajíc  na  něj  pohled.  „Tvé  

oči…“
Zdálo se, že ji na okamžik vyděsil, ale pak se zahalila  

do královské vznešenosti.
„Upírky, které ti daruji? Budeš od nich pít.“ Pohlédla  

na  neživé  tělo  služky.  „A  neměl  by  ses  od  nich  nechat  
konejšit, jinak to udělám znova. Jsi můj a nikoho jiného.“

„Nebudu pít,“ křikl na ni. „Nikdy!“
O krok ustoupila. „Nebuď směšný, otroku.“
Obnažil  špičáky  a zasyčel.  „Podívej  se na mě, Paní.  

Sleduj,  jak  chřadnu!“  To  poslední  slovo  na  ni  zařval,  
místnost  naplnil  jeho dunivý  hlas.  Když  ztuhla zuřivostí,  
dveře se rozlétly a vstoupily stráže s tasenými meči.

„Nechte nás,“ zavrčela na ně, rudá ve tváři, roztřesená  
po těle.

114



Zvedla ruku a měla v ní bič. Švihla a zbraň dopadla  
napříč přes otrokovu hruď. Kůže mu praskla a krvácela, a  
on se jí smál.

„Ještě,“ hulákal. „Udělej to znovu. Já to necítím, jsi  
tak slabá!“

Praskla v něm jakási hráz a slova neustávala… Vzpínal  
se proti ní, když ho bičovala, až se lůžko zaplavilo tím, co  
prve  bylo  v  jeho  žilách.  Když  už  konečně  nedokázala  
zvednout  paži,  byla  zadýchaná  a  postříkaná  krví  a  
zpocená.  On  byl  soustředěný,  ledově  klidný,  navzdory 
bolesti. Ačkoliv bitým byl on, zlomila se první ona.

Hlava  jí  klesla  dopředu,  jako  by  se  podrobovala,  a  
ztěžka vtahovala dech skrz bílé rty.

„Stráže,“ řekla chraplavě. „Stráže!“
Dveře  se  otevřely.  Uniformovaný  muž,  který  dovnitř  

vběhl,  zaváhal,  když  uviděl,  co se stalo,  voják  zesinal  a  
zapotácel se.

„Držte  mu hlavu.“  Hlas  Paní  byl  skřípavý.  Upustila  
bič. „Držte mu hlavu, říkám. Hned.“

Strážný  přiklopýtal,  uklouzl  na  kluzké  podlaze.  Pak  
otrok ucítil, jak se mu na tělo přitiskla masitá dlaň.

Paní se sklonila nad otrokovým tělem, stále ještě ztěžka  
dýchajíc. „Nedovolím… ti… zemřít.“

Její ruka našla jeho mužství a pak sklouzla pod něj, k  
dvojitému závaží. Stiskla a zakroutila, až mu celým tělem 
projela křeč. Když vykřikl, kousla se do zápěstí, podržela  
mu ho nad otevřenými ústy a krvácela do něj.

Z odstoupil od postele. Nechtěl myslet na Paní v Bellině 
přítomnosti… Jako by všechno to zlo dokázalo uniknout z 
jeho myšlenek a ohrozit ji, zatímco spí a hojí se.

Přistoupil  ke  svému  kavalci  a  zjistil,  že  je  podivně 
unavený. Vlastně vyčerpaný.

Když se natáhl na podlahu, v noze mu zle tepalo.
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Bože,  zapomněl,  že  je  postřelený.  Stáhl  si  boty  a 
kalhoty a silou vůle zapálil vedle sebe svíčku. Natočil nohu 
ke straně a prohlédl si ránu na lýtku. Byl tu vstřel i výstřel, 
takže věděl, že kulka prošla skrz. Přežije to.

Dechem zhasil svíčku, přehodil si kalhoty přes boky a 
ulehl  naznak.  Otevíral  se  bolesti  ve  svém  těle,  stal  se 
jímkou  utrpení,  zachycoval  všechny  nuance  svých 
rozbolavělostí a bodání…

Uslyšel  podivný  zvuk,  jako  slabý  výkřik.  Zvuk  se 
opakoval  a  pak  se  Bella  začala  na  posteli  zmítat, 
prostěradla šustila, jak kolem sebe tloukla rukama.

Vystřelil  z  podlahy  a  přistoupil  k  ní,  zrovna  když  k 
němu natočila hlavu a otevřela oči.

Zamžikala, pohlédla mu do tváře… a vykřikla.
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Kapitola dvanáctá

hceš něco jíst,  chlape?“ řekl Phury Johnovi, když 
vstoupili do sídla. Kluk vypadal utahaně, ale nebylo 

divu. Nechat do sebe šťourat a vrtat, to byla těžká práce. 
Phury sám byl trochu unavený.

„C

Když John zavrtěl  hlavou a dveře vestibulu zaklaply, 
přiběhl  po  schodišti  klusem  Tohr  –  velice  se  podobal 
nervóznímu  otci.  A  to  navzdory  faktu,  že  Phury  podal 
cestou domů telefonické hlášení.

Návštěva u Haverse proběhla velmi dobře, neboť John 
byl převážně, až na ty záchvaty,  zdravý, a výsledky jeho 
genetických  krevních  testů  budou brzy  hotové.  Při  troše 
štěstí zachytí nějakou stopu z jeho rodokmenu a to pomůže 
Johnovi najít příbuzné. Takže nebyl důvod k obavám.

Přesto však Tohr chlapce objal kolem ramen a ten se na 
něj sesul. Proběhla mezi nimi jakási komunikace beze slov, 
z očí do očí, a bratr řekl: „Asi tě odvezu domů.“

John kývl  a  něco znakoval.  Tohr  vzhlédl.  „Prý se tě 
zapomněl zeptat, jak to vypadá s tvou nohou.“

Phury zvedl koleno a zaklepal si na lýtko. „Lepší, díky. 
Opatruj se, Johne, jo?“

Sledoval, jak ti dva mizí ve dveřích pod schodištěm.
Takový hodný kluk,  říkal  si.  A díkybohu,  že ho našli 

před proměnou…
Halou projel ženský jekot, jako by ten zvuk byl živý a 

skočil šipku z balkonu.
Phuryho páteř zledověla. Bella.
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Vystřelil do druhého patra a dusal chodbou soch. Když 
rozrazil  Zsadistovy  dveře,  vniklo  do  místnosti  světlo  a 
jemu se do paměti okamžitě vryla scéna: Bella na lůžku, 
krčící se u čela postele, prostěradla vyhrnutá až k hrdlu. Z 
se sklání před ní, ruce vzhůru, od pasu dolů nahý.

Phury ztratil  nervy a  vrhl  se na Zsadista,  popadl  své 
dvojče pod krkem a mrštil jím o zeď.

„Co  je  to  s  tebou!“  řval,  když  praštil  Zsadistem  o 
omítku. „Ty zvíře!“

Z se nebránil,  když  s  ním znovu praštil.  A řekl  jen: 
„Odveď ji pryč. Vezmi ji někam jinam.“

Do místnosti vtrhli Rhage a Wrath. Oba začali mluvit, 
ale Phury neslyšel nic, protože mu hučelo v hlavě.  Ještě 
nikdy  necítil  k  Z  nenávist.  Byl  ke  svému  dvojčeti 
shovívavý kvůli tomu všemu, co vytrpělo. Ale vystartovat 
po Belle…

„Ty jeden magore,“ syčel Phury. Znovu přirazil to tvrdé 
tělo ke zdi. „Ty magore… Bože, jsi mi odporný.“

Z  jen  opětoval  jeho  upřený  pohled,  černé  oči  jako 
asfalt, matné a nevýrazné.

Náhle se kolem nich sevřely Rhageovy mohutné paže, 
uvěznily  je  v  objetí,  pod  kterým  praštěly  kosti.  Bratr 
šeptem  pronesl:  „Tohle  teď  zrovna  Bella  nepotřebuje, 
hoši.“

Phury uvolnil stisk a vymanil se z objetí. Škubnutím si 
upravil  kabát  a  vyštěkl:  „Ať  jde  odtud,  dokud  ji 
nepřestěhujeme.“

Bože,  třásl  se  tak  prudce,  že  skoro vybuchl.  A hněv 
neustával, i když Z dobrovolně odešel, s Rhagem v patách.

Phury si odkašlal a pohlédl na Wratha. „Můj pane, dáš 
mi svolení promluvit s ní mezi čtyřma očima?“

„Ano,  dám.“  Wrathův  hlas  zněl  jako šeredné  vrčení, 
když  mířil  ke  dveřím.  „A postaráme  se  o  to,  aby  se  Z 
nějakou chvíli nevrátil.“

Phury pohlédl na Bellu. Třásla se, mžikala a utírala si 
oči. Když se k ní přiblížil, schoulila se do polštářů.
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„Bello, já jsem Phury.“
Tělo se jí trochu uvolnilo. „Phury?“
„Jo, to jsem já.“
„Já nevidím.“ Hlas se jí chvěl. „Já…“
„Já vím, to je jen tím lékem. Dojdu pro něco a očistím 

to.“
Šel  do koupelny a vrátil  se s vlhkou žínkou, protože 

usoudil, že se víc potřebuje rozhlédnout po svém okolí než 
mít na očích mast.

Škubla sebou, když uchopil její bradu do dlaně.
„Jen klid, Bello…“ Když přiložil žínku k jejím očím, 

bránila se, pak po něm vyjela nehty. „Ne, ne… spusť ruce 
dolů. Sundám to.“

„Phury?“ řekla chraplavě. „Jsi to vážně ty?“
„Ano, jsem to já.“ Sedl si na okraj postele. „Jsi v sídle 

Bratrstva.  Přivezli  tě  sem asi  před sedmi  hodinami.  Tvá 
rodina byla zpravena o tom, že jsi v bezpečí, a hned jak 
budeš chtít, můžeš jim zavolat.“

Když  mu položila  ruku na rameno,  ztuhl.  Opatrnými 
doteky se prohmatávala po rameni k šíji, pak se dotkla jeho 
tváře  a  nakonec  vlasů.  Pousmála  se,  když  ucítila  husté 
vlny, a pak si několik pramenů přiložila k nosu. Zhluboka 
vdechla a druhou ruku mu položila na stehno.

„Opravdu jsi to ty. Pamatuju si vůni tvého šamponu.“
Blízkost a kontakt se proleptaly Phurymu skrz šatstvo a 

kůži přímo do krve. Připadal si jako naprostý darebák, že 
cítí cokoli sexuálního, ale svému tělu nedokázal zabránit. 
Zvlášť když se prohmatávala jeho dlouhými vlasy,  až se 
dotýkala prsních svalů.

Rty  se  mu  pootevřely  a  dech  se  krátil.  Toužil  ji 
přitisknout  k  hrudi  a  pevně  obejmout.  Ne  kvůli  sexu, 
ačkoliv  byla  pravda,  že jeho tělo  po ní  toužilo.  Ne,  teď 
zrovna prostě jen potřeboval cítit její teplo a ujistit se, že je 
Bella naživu.

„Ukaž,  postarám se o tvé oči,“  řekl.  Ježíši,  jeho hlas 
zněl jako z hlubin.
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Když kývla, opatrně jí otřel víčka. „Jaké to je?“
Zamžikala. Pousmála se. Položila mu ruku na obličej.
„Už tě vidím líp.“ Ale pak se zamračila. „Jak jsem se 

odtamtud dostala?  Nepamatuju si  nic  než… Pustila  jsem 
toho  druhého  civilistu  a  David  se  vrátil.  A  pak  se  jelo 
autem.  Nebo  to  byl  sen?  Zdálo  se  mi,  že  mě  Zsadist 
zachránil. Zachránil mě?“

Phurymu  se  nechtělo  mluvit  o  svém  dvojčeti,  ani 
okrajově.  Vstal  a  odložil  žínku  na  noční  stolek.  „Pojď, 
přestěhujeme tě do tvého pokoje.“

„Kde jsem teď?“ rozhlédla  se  a  pak  pootevřela  ústa. 
„Tohle je Zsadistův pokoj.“

Jak to, sakra, poznala? „Jdeme.“
„Kde  je?  Kde  je  Zsadist?“  Její  hlas  byl  zabarven 

naléhavostí. „Musím ho vidět. Musím…“
„Přestěhuju tě do tvého pokoje.“
„Ne! Já chci zůstat…“
Byla teď tak rozčilená, že se rozhodl přestat se ji snažit 

přemluvit. Odtáhl prostěradla, aby jí mohl pomoci…
Do háje, je nahá. Prudkým škubnutím ji zase přikryl.
„Aha, promiň…“ Hrábl si rukou do vlasů. Ach, bože… 

Ty  půvabné  linie  jejího  těla  jsou  něčím,  na  co  nikdy 
nezapomene. „Dovol… Hm, dojdu ti pro něco na sebe.“

Přistoupil  k šatníku Z a ohromilo ho, jak je prázdný. 
Nebyl  tu ani župan, kterým by ji zakryl,  a ať ho vezme 
čert, jestli ji oblékne do některého ze zápasnických triček 
svého  dvojčete.  Vyndal  jeho  černý  kožený  tříčtvrťák  a 
znovu k ní přistoupil.

„Otočím  se  zády,  než  si  to  oblékneš.  Seženeme  ti 
nějaký župan…“

„Neodváděj  mě  od  něj.“  Hlas  se  jí  lámal  prosbou. 
„Prosím. To byl asi on, co stál nad postelí. Nevěděla jsem 
to, neviděla jsem. Ale musel to být on.“

To sakra byl. A ten prevít byl nahý jak palec a chystal 
se na ni skočit. Vzhledem k tomu, čím vším prošla, to bylo 
o chlup.  Páni…  Před léty Phury přistihl Z, jak provozuje 
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sex s nějakou prostitutkou v zapadlé uličce. Nebylo to nic 
hezkého, a při představě, že by tomu byla podrobena Bella, 
se mu udělalo nanic.

„Obleč  si  ten  kabát.“  Phury  se  odvrátil.  „Tady 
nezůstaneš.“  Když  konečně  uslyšel,  jak  se  lůžkoviny 
pohnuly  a  kůže  zavrzala,  zhluboka  se  nadechl.  „Už  jsi 
zakrytá?“

„Ano, ale nechci odejít.“
Ohlédl  se.  Ztrácela  se  v  kabátě,  který  nosil  pořád, 

dlouhé mahagonové vlasy jí splývaly přes ramena, konce 
se  kadeřily,  jako  by  se  namočily  a  uschly  bez 
vykartáčování. Představil si ji ve vaně, jak jí po bledé pleti 
stéká čistá voda.

A pak v duchu uviděl, jak se nad ní tyčí Zsadist, jak ji 
pozoruje těma bezednýma černýma očima, jak ji chce mít, 
patrně  jen proto,  že je  vyděšená.  Ano,  její  strach  by ho 
vzrušoval. Bylo dobře známo, že hrůza u ženy ho nabudí 
víc než něco půvabného, milého nebo vznešeného.

Dostaň ji odtud, říkal si Phury. Hned.
Jeho hlas znejistěl. „Můžeš chodit?“
„Motá se mi hlava.“
„Ponesu tě.“ Přistoupil k ní, jaksi neschopen uvěřit, že 

ji chce uchopit do náručí. Jenže se to právě dělo… Vsunul 
jí ruce kolem pasu, shýbl se a uchopil ji pod koleny. Její 
váhu sotva zaznamenal, jeho svaly ji přijímaly jakoby nic.

Když zamířil ke dveřím, sesula se na něj, položila mu 
hlavu na rameno, chytla se ho rukou za košili.

Ach… sladká Stvořitelko. To byl tak příjemný pocit!
Phury  ji  nesl  chodbou  na  druhou  stranu  domu,  do 

pokoje vedle svého.

John  fungoval  docela  automaticky,  když  s  Tohrem 
opouštěl  výcvikové  zařízení  a  přecházel  parkoviště,  kde 
nechali  range rover. Jejich kroky se odrážely od nízkého 
betonového stropu, zvučely prázdným prostorem.
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„Vím, že si musíš přijít pro výsledky,“ řekl Tohr, když 
nastupovali  do  teréňáku.  „To  pak  pojedu s  tebou,  ať  se 
děje, co se děje.“

Po pravdě řečeno, John si docela přál, aby tam mohl jít 
sám.

„Co se děje, synku? Jsi rozčilený, že jsem dneska nešel 
s tebou?“

John  položil  Tohrovi  ruku  na  rameno  a  energicky 
zavrtěl hlavou.

„Tak jo, jen jsem se chtěl ujistit.“
John odvrátil  pohled  a  litoval,  že  k  doktorovi  vůbec 

chodil. Anebo aspoň když už tam byl, že nedržel pusu. Do 
horoucích  pekel.  Neměl  říkat  ani  slovo  o  tom,  co  ho 
potkalo  skoro  před  rokem.  Potíž  byla,  že  po  všech  těch 
dotazech ohledně zdraví byl uvolněný. Takže když se ho 
doktor zeptal na sexuální orientaci, pověděl mu o tom, co 
se stalo v lednu. Otázka. Odpověď. Docela jako všechny 
ostatní… Tak nějak.

Na  chvilku  to  byla  úleva.  Nikdy  potom  nešel  k 
doktorovi nebo něco podobného, a v koutku mysli si pořád 
dělal  starosti,  že  snad měl.  Kdyby  vyložil  karty na  stůl, 
mohl  aspoň  absolvovat  kompletní  vyšetření  a  mít  to 
napadení  definitivně  vyřešené.  Místo  toho na  něj  doktor 
spustil s terapií a nutností o tom prožitku mluvit.

Jako by to snad chtěl  prožívat znovu! Celé měsíce tu 
zatracenou  věc  pohřbíval,  takže  rozhodně  nebude 
vyhrabávat tlející mrtvolu. Stálo ho příliš velké úsilí dostat 
ji pod zem.

„Synku? Co je?“
Houby  půjde  za  nějakým  terapeutem.  Trauma  z 

minulosti. Kašlu na to.
John vyndal blok a napsal: Jen jsem unavený.
„Určitě?“
Kývl  a  pohlédl  na  Tohra,  aby  si  nemyslel,  že  lže. 

Mezitím  se  uvnitř  celý  tetelil.  Co  by  si,  sakra,  Tohr 
pomyslel,  kdyby  věděl,  k  čemu  došlo?  Skuteční  muži 
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nedopustí,  aby jim někdo něco takového udělal,  ať  mají 
pod krkem jakoukoli zbraň.

John napsal: Příště chci jít k Haversovi sám, jo?
Tohr svraštil čelo. „Aha… To fakt není chytré, synku. 

Potřebuješ ochranu.“
Pak to musí být někdo jiný. Ne ty.
John se na Tohra nedokázal podívat, když mu ten papír 

strčil pod nos. Následovalo dlouhé mlčení.
Tohrův hlas zazněl  velmi tlumeně.  „Tak jo.  To… jo, 

tak fajn. Může tě odvézt třeba Butch.“
John zavřel oči a vydechl. Ať je ten Butch kdokoli, bere 

ho.
Tohr nastartoval auto. „Jak chceš, Johne.“
Johne. Ne synku.
Když vyrazili, říkal si jen: Dobrotivý bože, dej, ať se to  

Tohr nikdy nedozví.
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Kapitola třináctá

dyž  Bella  zavěsila,  prolétlo  jí  hlavou,  že to,  co se 
odehrává v její hrudi, je tak výbušné, až ji to každou 

chvíli  roztrhá.  Její  křehké kosti  a  jemná  pokožka  prostě 
nedokážou unést takové emoce, jaké právě pociťovala.

K
V  zoufalství  se  rozhlédla  po  místnosti,  kde  viděla 

neurčité,  rozmlžené  obrysy  olejomaleb  a  starožitného 
nábytku a lamp, zhotovených z orientálních váz a… Phury 
na ni zíral z lenošky.

Připomněla si, že stejně jako její matka je i ona dáma. 
Takže by měla aspoň předstírat, že má jakési sebeovládání. 
Odkašlala  si.  „Děkuji,  že  jsi  tu  zůstal,  když  jsem volala 
rodině.“

„Samozřejmě.“
„Mamince se… velice ulevilo, když slyšela můj hlas.“
„To si umím představit.“
No, matka alespoň pronášela slova úlevy. Její tón byl 

uhlazený  a  klidný  jako  vždy.  Bože…  Byla  jako  věčně 
klidný  rybník,  pozemské  události  jí  neotřásly,  ať  byly 
sebepříšernější.  A  to  všechno  jen  díky  její  oddanosti 
Stvořitelce.  Pro  mahmen  se  všechno  dělo  z  nějakých 
důvodů… a přesto se nikdy nic nezdálo zvlášť důležité.

„Mamince… se velice  ulevilo.  Ona…“ Bella  umlkla. 
Tahle slova už pronesla, ne? 

„Mahmen byla… opravdu… se jí ulevilo.“
Ale pomohlo  by jí,  kdyby se aspoň zakuckala.  Nebo 

dala  najevo  cokoli  jiného  než  zbožné  smíření  duchovně 
osvíceného. Prokristapána, pohřbila svou dceru a pak byla 
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svědkem vzkříšení. Jeden by myslel, že to vyvolá jakousi 
emocionální  reakci.  Místo  toho  to  bylo,  jako  by  spolu 
mluvily naposled včera a jako by k ničemu z uplynulých 
šesti týdnů vůbec nedošlo.

Bella pohlédla na telefon. Objala se pažemi v pase.
Úplně bez varování se sesypala. Vzlyky z ní vyrazily 

jako kýchání: rychle, tvrdě, šokovaly svou zběsilostí.
Postel  se  prohnula  a  objaly  ji  silné  paže.  Bránila  se, 

říkala si, že válečník nechce mít nic společného s takovou 
ufňukanou slabostí.

„Odpusť mi…“
„To nic, Bello. Opři se o mě.“
Ach, sakra… Sesula se na Phuryho, objala pažemi jeho 

pevný pas. Jeho dlouhé, krásné vlasy ji šimraly v nose a 
voněly a jejich dotek na líci byl velmi příjemný. Zabořila 
se do nich a zhluboka dýchala.

Když  se  konečně  zklidnila,  cítila  se  lehčí,  ale  ne 
příjemně. Naplnily ji hněvivé emoce, daly jí obrysy a tíhu. 
Teď,  protože  její  pokožka  nebyla  nic  víc  než  síto, 
prosakovala, měnila se ve vzduch… měnila se v nicotu.

Nechtěla zmizet.
Nadechla  se  a  vymanila  z  Phuryho  objetí.  Rychle 

mrkala a snažila se zaostřit pohled, ale rozmazanost z masti 
přetrvávala. Bože, co jí to ten bezduchý udělal? Měla pocit, 
že to bylo zlé…

Zvedla ruce ke svým víčkům. „Co mi udělal?“
Phury jen zavrtěl hlavou.
„Bylo to tak ošklivé?“
„Už  je  po  všem.  Jsi  v  bezpečí.  Na  ničem  jiném 

nezáleží.“
Nic z toho necítím, říkala si.
Ale  pak  se  Phury  usmál,  jeho  žlutý  pohled  byl 

neuvěřitelně něžný, balzám, který ji konejšil. „Bylo by to 
pro tebe snazší,  kdybys  byla  doma? Protože jestli  chceš, 
najdeme způsob, jak tě tam dostat, i když velmi brzy vyjde 
slunce.“
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Bella  si  vybavila  obraz  své  matky  a  nedokázala  si 
představit, že by s ní byla pod jednou střechou. Ne hned. A 
co bylo  ještě  důležitější,  je  tu  Rehvenge.  Kdyby ji  bratr 
uviděl  s nějakým zraněním,  zešílel  by,  a to poslední,  co 
potřebuje,  je,  aby  se  vydal  na  válečnou  stezku  proti 
bezduchým. Bella chce, aby ty násilnosti ustaly. Pokud jde 
o ni, může jít David okamžitě do horoucích pekel; ona však 
nechce, aby někdo, koho miluje, riskoval život, až ho tam 
bude posílat.

„Ne, nechci domů. Raději až se úplně vyléčím. A jsem 
tak moc unavená…“ Její hlas se vytratil do prázdna, když 
pohlédla na podušky.

Za  okamžik  Phury  vstal.  „Jsem  vedle,  kdybys  mě 
potřebovala.“

„Nechceš zpátky kabát?“
„No jo… podívám se, jestli je tu nějaký župan.“ Zmizel 

v  šatně  a  vrátil  se  s  černým saténem,  přehozeným přes 
předloktí. „Fritz vybavuje tyhle hostinské pokoje pro muže, 
takže ti bude patrně velký.“

Vzala  župan  a  on  se  odvrátil.  Když  shodila  těžký 
kožený kabát, vzduch ji ochladil, takže se rychle zahalila 
do saténu.

„Tak jo,“ řekla, vděčna za jeho diskrétnost.
Když se otočil zpátky k ní, vložila mu do rukou kožený 

kabát.
„Pořád ti jen děkuju, viď?“ zašeptala.
Dlouze na ni hleděl. Pak pomalým pohybem zvedl svůj 

kabát k obličeji a zhluboka vdechl.
„Ty jsi…“ Jeho hlas se vytratil do prázdna. Pak spustil 

kožený  kabát  k  boku a  na  tváři  mu  vytanul  prapodivný 
výraz.

Vlastně ne,  nebyl  to výraz.  Byla  to maska.  Zmizel  v 
úkrytu.

„Phury?“
„Jsem rád, že jsi u nás. Pokus se trochu spát. A sněz 

něco z toho, co jsem ti přinesl, jestli můžeš.“
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Dveře se za ním nehlučně zavřely.

Cesta zpět do Tohrova domu byla rozpačitá a John celou 
dobu  hleděl  z  postranního  okénka.  Tohrovi  dvakrát 
zazvonil  mobil.  Oba hovory byly vedeny ve staré  řeči  a 
pořád se opakovalo Zsadistovo jméno.

Když  zastavili  na  příjezdové  cestě,  parkovalo  na  ní 
neznámé  auto.  Červený  volkswagen.  Přesto  Tohr 
nevypadal překvapeně, když ho míjel a zajížděl do garáže.

Vypnul  motor  range  roveru  a  otevřel  dveře. 
„Mimochodem, výuka začne pozítří.“

John si rozepínal bezpečnostní pás. Vzhlédl. Tak brzy? 
znakoval.

„Dnes  večer  jsme  zapsali  posledního  žáka.  Můžeme 
začít.“

Oba  mlčky  prošli  garáží.  Tohr  šel  vpředu,  mohutná 
ramena se mu pohybovala v rytmu s dlouhými kroky, které 
dělal.  Hlavu měl  sklopenou, jako by v betonové podlaze 
hledal praskliny.

John se zastavil a hvízdl.
Tohr zpomalil, pak zastavil. „Ano?“ řekl tiše.
John vyndal blok, něco načmáral a ukázal mu to.
Tohr svraštil při čtení obočí. „Není třeba se omlouvat. 

Jde o to, aby ses cítil příjemně.“
John  vztáhl  ruku  a  stiskl  mu  biceps.  Tohr  zavrtěl 

hlavou.
„To  nic.  Dělej,  nechci,  abys  tady  nastydl.“  Když  se 

John nehýbal, ohlédl se. „Ale sakra… Já jen… Mám tě rád. 
Nic víc.“

John přiložil  propisku k papíru.  O tom nepochybuju.  
Vůbec.

„To je dobře. Tak to má být. Upřímně, připadám si jako 
tvůj…“ Nastala odmlka a Tohr si přejížděl palcem po čele, 
sem a tam. „Hele, nechci na tebe tlačit. Jdeme dovnitř.“
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Než ho John  stihl  poprosit,  aby dokončil  větu,  Tohr 
otevřel dveře do domu. Dolehl k nim hlas Wellsie… a ještě 
jiné ženy. John svraštil čelo, když vstupoval do kuchyně. A 
pak ztuhl, když se blondýna ohlédla.

No… páni.
Vlasy měla zastřižené v úrovni brady a její  oči měly 

barvu čerstvého listí. Ty přiléhavé bokové džíny, co měla 
na sobě, byly tak nízké… Bože, viděl jí pupík a ještě aspoň 
dva centimetry kůže pod ním. A její černý rolák byl… No, 
bylo přesně vidět, jak dokonalé má tělo, takříkajíc.

Wellsie  se  široce  usmála.  „Přišli  jste,  chlapi,  zrovna 
včas. Johne, tohle je moje sestřenka Sarelle. Sarelle, tohle 
je John.“

„Ahoj, Johne.“ Usmála se.
Špičáky. No jo. Koukej na ty špičáky… Něco jako horký 

vánek  putovalo  po  jeho  kůži,  až  v  něm  mravenčilo  od 
hlavy k patě. Zmateně otevřel ústa. Pak ho napadlo:  Aha,  
jasně. Jako by z té jeho nepoužitelné chlebárny mohlo něco 
vyjít?

Celý zrudlý zvedl ruku a zamával.
„Sarelle mi pomáhá se zimní slavností,“ řekla Wellsie, 

„a  zůstane  tu  na  něco k  zakousnutí,  než  se rozední.  Co 
kdybyste vy dva prostřeli stůl?“

Když se Sarelle znovu usmála, to zvláštní mravenčení 
tak zesílilo, až si připadal, jako by se začal vznášet.

„Johne?  Chceš  pomoct  prostřít  na  stůl?“  pobídla  ho 
Wellsie.

Kývl.  A  snažil  se  rozpomenout,  kde  jsou  nože  a 
vidličky.

Reflektory  pana  O  přejely  průčelí  chaty  pana  X. 
Bezvýrazný minivan velitele parkoval hned u dveří. Pan O 
zastavil náklaďák za čtyřkolkou, zablokoval ji.

Když  vystoupil  a  do  plic  mu  vrazil  studený vzduch, 
uvědomil si, že je v zóně. Navzdory tomu, co se chystal 
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udělat, rozprostíraly se mu emoce v hrudi jako hladké peří, 
pěkně  uspořádané,  všechno,  jak  má  být.  Jeho  tělo  bylo 
stejně nevzrušené, pohybovalo se klidně, zbraň připravená 
k výstřelu.

Trvalo dlouho, než se probrodil záznamy, ale našel, co 
potřeboval. Věděl, co se musí stát.

Dveře chaty otevřel bez zaklepání.
Pan X vzhlédl  od kuchyňského  stolu.  Jeho tvář  byla 

lhostejná,  nemračil  se,  necenil  zuby,  vůbec  nevypadal 
agresivně. To taky nebylo nic překvapivého.

Takže jsou v zóně oba.
Velitel  beze slova vstal,  jedna ruka mu sjela za záda. 

Pan O věděl, co tam je, a s úsměvem vytasil vlastní nůž. 
„Tak, pane O…“

„Jsem připraven k povýšení.“
„Prosím?“
Pan O obrátil svou čepel proti sobě, přiložil si její hrot 

k hrudní kosti. Prudkým pohybem obouruč si sám probodl 
hruď.

To  poslední,  co  uviděl  předtím,  než  ho  zachvátilo 
veliké  bílé  inferno,  byl  šok na  tváři  pana  X.  Šok,  který 
rychle vystřídala hrůza, když pan X pochopil, kam se pan 
O ubírá. A co pan O udělá, až tam bude.
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ella  ležela  v  posteli  a  naslouchala  tichým zvukům 
kolem  sebe:  mužské  hlasy  v  chodbě,  tlumené, 

rytmické… vítr, který se opíral do sídla zvenčí, rozmarný, 
nevyrovnaný… vrznutí prkna v podlaze, rychlé, pisklavé.

B
Přiměla se zavřít oči.
Asi tak minutu nato už byla na nohou a přecházela po 

místnosti,  bosé  nohy  se  bořily  do  měkkého  peršanu  na 
podlaze.  Nechápala  nic  ze  svého  elegantního  okolí  a 
připadala si,  že musí  trapně přepisovat všechno, co vidí. 
Normálnost,  bezpečí,  v němž se pohybovala, jí připadaly 
jako cizí řeč, kterou už zapomněla mluvit i psát. Anebo je 
to sen?

V koutě místnosti odbíjely vysoké stojací hodiny pátou 
hodinu ranní. Jak dlouho přesně je na svobodě? Jak dlouhá 
doba uplynula od té doby, co pro ni bratři přišli a vyzvedli 
ji ze země zpátky na vzduch? Už osm hodin? Možná, až na 
to, že jí to připadalo jako minuty. Anebo snad jako léta?

Neurčitost času byla stejná jako její rozmazané vidění, 
izolovala ji, děsila.

Pevněji si přitáhla k tělu hedvábný župan. Všechno je 
to špatně. Měla by se radovat. Po bůhvíkolika týdnech v té 
rouře  v  zemi,  kde  nad ní  stál  bezduchý,  by měla  plakat 
sladkou  úlevou.  Místo  toho  jí  všechno  kolem  připadá 
falešné a nehmotné, jako by byla v pokojíčku pro panenky, 
plném napodobenin z papíru v životní velikosti.

Zastavila  se  u  okna  a  uvědomila  si,  že  jen  jedno  jí 
připadalo reálné. A přála si být u něj.
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Zsadist byl určitě tím, kdo přistoupil k posteli, když se 
probudila poprvé. Zdálo se jí, že je zpátky v díře, zpátky u 
bezduchého.  Když otevřela oči, viděla jen mohutný černý 
obrys  stojící  nad  ní,  a  na  okamžik  nedokázala  odloučit 
realitu od zlého snu.

Ještě pořád jí to dělalo problémy.
Bože,  chtěla  teď jít  za  Zsadistem,  chtěla  se  vrátit  do 

jeho pokoje. Ale uprostřed všeho toho chaosu po tom, co 
se  rozkřičela,  jí  přece  nezabránil,  aby  ho  opustila,  ne? 
Možná je mu milejší, když je jinde.

Bella nařídila svým nohám dát se znovu do pohybu a 
vytyčila si malou trasu: kolem nohou gigantické postele k 
lenošce,  rychlá  otočka  u oken,  pak velký panoramatický 
oblouk kolem prádelníku, dveří na chodbu a staromódního 
psacího stolu. Zpáteční cesta vedla kolem krbu a knihoven.

Pořád chodit. Pořád chodit. Pořád chodit.
Nakonec  vstoupila  do  koupelny.  Nezastavila  se  před 

zrcadlem; nechtěla vědět, jak vypadá její obličej. Toužila 
po  troše  horké  vody.  Chtěla  si  dát  stovku  sprch,  tisíc 
koupelí. Toužila ze sebe svléknout první vrstvu pokožky a 
oholit si vlasy,  které  bezduchý  tolik miloval, a ostříhat si 
nehty a vyčistit uši a vydrhnout chodidla.

Spustila sprchu. Když začala téct teplá, shodila župan a 
vstoupila  pod  proud  vody.  V  okamžiku,  kdy  ji  sprška 
zasáhla  do  zad,  instinktivně  se  zakryla,  jednu  paži  přes 
ňadra, druhou rukou zaclonila klín… až si uvědomila, že se 
zakrývat nemusí. Je sama. Tady má soukromí.

Narovnala  se  a  násilím  připažila;  připadalo  jí,  že 
uplynula celá věčnost, co se směla naposled mýt o samotě. 
Bezduchý  byl  vždycky  u  toho,  civěl,  nebo  ještě  hůř  – 
pomáhal.

Díkybohu,  nikdy  se  s  ní  nepokusil  pomilovat. 
Znásilnění bylo zpočátku tím, čeho se bála nejvíc. Děsila 
se,  byla  si  jista,  že  ji  bude  nutit,  ale  pak  zjistila,  že  je 
impotentní.  Aťsi  na  ni  civěl  sebevíc,  jeho  tělo  vždycky 
zůstalo ochablé.
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Otřásla se, sáhla pro kostku mýdla, namydlila si ruce a 
přejela si jimi po pažích. Namydlila si šíji a pak ramena a 
propracovávala se dolů…

Bella  svraštila  čelo  a  předklonila  se.  Něco  má  na 
břiše… Vybledlé škrábance. Škrábance, které… Ach, bože.  
To je přece D, ne? A vedle… to je A. Pak V a I a další D.

Bella upustila mýdlo a zakryla si břicho dlaněmi, zády 
dopadla na kachlíčky. Má jeho jméno na těle. V kůži. Jako 
ohavnou  parodii  na  nejvyšší  pářicí  rituál  jejího  druhu. 
Opravdu byla jeho ženou…

Vyklopýtala  ze  sprchy,  uklouzla  na  mramorové 
podlaze, popadla ručník a zabalila se do něj. Popadla další 
a udělala totéž. Ovinula by si kolem sebe tři, čtyři… pět, 
kdyby jich našla víc.

Roztřesená, s pocitem nevolnosti, přistoupila k zrcadlu, 
které bylo zamžené. Zhluboka se nadechla a otřela loktem 
sraženou páru. A podívala se na sebe.

John si otřel ústa a nějak se mu podařilo upustit ubrousek. 
V duchu se proklel, sehnul se, aby ho zvedl… a stejně tak 
Sarelle,  která  tu  věc  popadla  první.  Naznačil  ústy  slovo 
děkuju, když mu ubrousek podávala.

„Rádo se stalo,“ řekla.
Páni,  miloval  její  hlas.  A  miloval  to,  jak  voněla 

levandulovým pleťovým mlékem.  A miloval  její  dlouhé, 
tenké ruce.

Ale večeře mu vadila. Wellsie a Tohr mluvili pořád za 
něj, předkládali Sarelle nablýskanou verzi jeho životopisu. 
To málo, co napsal do svého bloku, vypadalo jako pitomá 
vycpávka.

Když se vynořil nad stůl, Wellsie se na něj usmívala. 
Ale pak si odkašlala, jako by se snažila zahrát to do autu.

„Tak jak jsem říkala, ještě ve Staré zemi řídívalo obřad 
zimního slunovratu pár aristokratek ze starých rodů. Patřila 
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mezi ně i Bellina matka, abych řekla pravdu. Chci se s nimi 
poradit. Ujistit se, že jsme na nic nezapomněly.“

John  nechal  hovor  plynout,  nevěnoval  mu  valnou 
pozornost,  dokud Sarelle  neprohlásila:  „No,  asi  bych  už 
měla  jít.  Za  pětatřicet  minut  vyjde  slunce.  Rodiče  se 
zblázní.“

Odstrčila  židli  a  John  vstal  spolu  s  ostatními.  Při 
loučení se přistihl, že postává opodál. Aspoň dokud na něj 
Sarelle zpříma nepohlédla.

„Nechceš mě vyprovodit?“ zeptala se.
Zalétl  očima  k  domovním  dveřím.  Vyprovodit  ji?  K 

autu?
Náhlým  přívalem  zaplavil  jeho  hruď  jakýsi  syrový 

mužský instinkt,  tak mocný,  až se otřásl.  Zčistajasna mu 
začalo mravenčit v dlani, shlédl na ni a měl pocit, jako by v 
ní něco bylo, jako by něco držel… aby ji mohl chránit.

Sarelle si odkašlala. „Tak jo… ehm…“
John  si  uvědomil,  že  na  něj  čeká,  a  probral  se  z 

krátkého  transu.  Vykročil  a  ukázal  rukou  směrem  k 
domovním dveřím.

Když vyšli ven, řekla: „Takže tě vybrali k výcviku?“
John kývl a přistihl se, že šmejdí očima po okolí, pátrá 

ve tmě. Cítil, jak se napíná, a v pravé dlani mu zase začalo 
bzučet. Nebyl si přesně jist, co hledá. Jen věděl, že ji musí 
uchovat v bezpečí za každou cenu.

Klíče zacinkaly, když vyndala ruku z kapsy.
„Myslím, že s tebou ve třídě bude můj kamarád. Měl se 

dneska v noci zapsat.“ Odemkla dveře auta. „Každopádně 
víš, proč jsem vlastně tady, ne?“

Zavrtěl hlavou.
„Myslím, že chtějí, aby ses ode mě nakrmil. Až přijde 

tvoje proměna.“
John se rozkašlal leknutím s jistotou, že mu oční bulvy 

vyskočily z lebky a kutálejí se po příjezdové cestě.
„Promiň.“ Usmála se. „Nejspíš ti to neřekli.“
Jo, kdyby řekli, pamatoval by si to.
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„U mě je to v pohodě,“ řekla. „A u tebe?“
Ach. Můj. Bože.
„Johne?“ Odkašlala si. „Víš co? Máš něco, na co by se 

dalo psát?“
Otupěle zavrtěl hlavou. Nechal blok v domě. Idiot.
„Dej  mi  ruku.“  Když  vztáhl  ruku,  vyndala  odkudsi 

propisku  a  sklonila  se  nad  jeho  dlaní.  Kulička  hladce 
ubíhala  po  pokožce.  „Tohle  je  moje  e-mailová  adresa  a 
ICQ. Asi za hodinu budu online. Ozvi se, jo? Popovídáme 
si.“

Hleděl na to, co napsala. Jen na to zíral.
Trochu  pokrčila  rameny.  „Chci  říct,  není  to  povinné 

nebo tak. Jenom… Víš, říkala jsem si, že bychom se mohli 
takhle seznámit.“ Odmlčela se, jako by čekala na odpověď. 
„Hm… Jak chceš. Netlačím na tebe. Chci říct…“

Popadl  ji  za  ruku,  vytrhl  z  ní  propisku a  narovnal  jí 
dlaň.

Chci s tebou mluvit, napsal.
Pak  jí  pohlédl  přímo  do  očí  a  udělal  něco  naprosto 

ohromujícího, neslýchaného.
Usmál se na ni.
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Kapitola patnáctá

dyž  se  rozednilo  a  na  oknech se  spustily  okenice, 
navlékla si Bella černý župan a vystřelila z ložnice, 

kterou  jí  přidělili.  Letmo  se  rozhlédla  chodbou.  Nikde 
žádní  svědci.  To je dobře.  Tiše zavřela  dveře a plula po 
perském běhounu, přičemž nevydávala vůbec žádný hluk. 
Když dorazila k vrcholku velkého schodiště, zastavila se a 
snažila se rozpomenout, kudy dál.

K

Chodba  se  sochami,  řekla  si  při  vzpomínce  na  jinou 
cestu po této dlouhé trase před mnoha, přemnohá týdny.

Kráčela  rychle a pak utíkala,  svírajíc klopy županu a 
přidržujíc si dole rozparek, aby se jí nerozvíral na stehnech. 
Míjela sochy a dveře, až dorazila na konec a zastavila se 
před  posledními.  Nenamáhala  se  zklidnit,  protože  byla 
nezklidnitelná.  Rozevlátá,  vykořeněná,  ohrožená 
rozkladem – nebylo  co zklidňovat.  Hlasitě  zaklepala.  Ze 
dveří  se  ozvalo:  „Jdi  do  háje.  Ať  sem  nikdo  neleze.“ 
Stiskla kliku a otevřela. Světlo z chodby proniklo dovnitř, 
vyťalo ze tmy klín. Když záře dopadla na Zsadista, posadil 
se na kavalci z přikrývek v protějším rohu. Byl nahý, svaly 
se mu napínaly v hrbolech pod kůží, kroužky v bradavkách 
stříbrně  blýskaly.  Jeho  tvář  s  jizvou  byla  učiněnou 
reklamou na prvotřídně rozzlobeného muže.

„Řekl jsem, jdi do… Bello?“ Zakryl se rukama. „Ježíši 
Kriste. Co tu děláš?“

Dobrá  otázka,  pomyslela  si,  jak  ji  opouštěla  kuráž. 
„Můžu… můžu tady zůstat s tebou?“

Zamračil se. „Co to… Ne, nemůžeš.“
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Popadl něco z podlahy a přidržel si to před boky, když 
vstával. Aniž by se omlouvala za své zírání, vpíjela se do 
něj pohledem: tetované otrocké pásy kolem zápěstí a šíje, 
náušnici v levém ušním lalůčku, obsidiánové oči, oholené 
vlasy.  Jeho  tělo  bylo  stejně  stroze  šlachovité,  jak  si  ho 
pamatovala,  samé vystupující  svaly a ostře řezané žíly a 
viditelné kosti. Syrová síla z něj vyzařovala jako pach.

„Bello, vypadni odtud, jo? Sem nepatříš.“
Nedbala  na  rozkaz  v  jeho očích  i  tónu,  protože  sice 

ztratila  kuráž,  ale  zoufalství  jí  dodávalo  sílu,  kterou 
potřebovala.

Teď už  ji  hlas  nezrazoval.  „Když  jsem byla  tak  bez 
sebe v autě, seděl jsi za volantem ty, viď?“ Neodpověděl, 
ale nemusel. „Ano, seděl. Byl jsi to ty. Mluvil jsi na mě. To 
ty jsi pro mě přišel, že ano?“

Zarděl se. „Přišlo pro tebe Bratrstvo.“
„Ale ty jsi mě odvezl. A přinesl jsi mě nejdřív sem. Do 

svého pokoje.“ Pohlédla na přepychovou postel. Přikrývky 
byly  odhozené,  v  polštáři  prohlubeň  tam,  kde  prve 
spočívala její hlava. „Nech mě tady.“

„Koukej, musíš být v bezpečí…“
„S tebou jsem v bezpečí. Zachránil jsi mě. Nedovolíš, 

aby mě ten bezduchý znovu dostal.“
„Tady  se  tě  nikdo  ani  nedotkne.  Tenhle  dům  je 

zabezpečený jako Pentagon.“
„Prosím…“
„Ne,“ odsekl. „Už odtud, sakra, vypadni.“
Začala se třást. „Nemůžu být sama. Prosím, nech mě u 

sebe. Potřebuju…“ Potřebovala konkrétně jeho, ale říkala 
si,  že  by  na  to  asi  moc  dobře  nereagoval.  „Potřebuju  s 
někým být.“

„Pak hledáš spíš Phuryho.“
„Ne, nehledám.“  Toužila  po muži,  kterého měla před 

sebou. Přes všechnu jeho brutalitu mu pudově důvěřovala.
Zsadist si přejel dlaní po hlavě. Několikrát. Pak se mu 

rozšířila hruď.
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„Neposílej mě pryč,“ zašeptala.
Když  zaklel,  vydechla  úlevou,  protože  uhádla,  že 

zřetelnější souhlas od něj čekat nemůže.
„Musím si vzít kalhoty,“ zamumlal.
Bella  vstoupila  do  místnosti,  zavřela  dveře  a  jen  na 

okamžik  přitom  sklopila  oči.  Když  znovu  vzhlédla,  byl 
otočený zády a navlékal si černé nylonové tepláky.

Záda s pruhy jizev se mu napínala, jak se skláněl. Když 
spatřila ty stopy krutosti, zasáhla ji potřeba vědět přesně, 
čím prošel. Vědět všechno. O každičké ráně. Slyšela o něm 
ledacos: chtěla znát pravdu.

Přežil to, co mu udělali. Možná to dokáže i ona.
Otočil se. „Jedla jsi?“
„Ano. Phury mi přinesl jídlo.“
Tváří  mu  přelétl  záblesk  jakéhosi  výrazu,  ale  zmizel 

dřív, než z něj stihla něco vyčíst. „Máš bolesti?“
„Nijak zvlášť.“
Přistoupil  k  lůžku  a  naklepal  polštáře.  Pak  ustoupil 

stranou, oči sklopené. „Vlez tam.“
Když  k  němu  přistoupila,  chtěla  ho  obejmout  a  on 

ztuhl, jako by jí četl myšlenky. Bože, věděla, že nemá rád 
doteky,  poučila  se  o  tom na  vlastní  kůži.  Ale  stejně  se 
chtěla sblížit.

Prosím, podívej se na mě, říkala si v duchu.
Užuž ho o to chtěla požádat, když si všimla, že má něco 

kolem hrdla.
„Můj  náhrdelník,“  vydechla.  „Ty  nosíš  můj 

náhrdelník.“
Sáhla  po  něm,  ale  ucukl.  Rychlým  pohybem  sundal 

jemný zlatý řetízek s drobnými diamanty a upustil jí ho do 
dlaně.

„Na. Vezmi si ho zpátky.“
Sklopila oči. Diamanty od Yarda. Od Tiffanyho. Nosila 

je léta… Její osobní klenot. Ta věc byla součástí její osoby 
do té míry, že si bez ní vždycky připadala nahá. Teď jí ty 
drobné články řetízku připadaly úplně cizí.
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Je  teplý,  říkala  si,  když  se  prstem  dotkla  jednoho 
diamantu. Zahřátý od jeho pleti.

„Chci, aby sis ho nechal,“ vyhrkla.
„Ne.“
„Ale…“
„Dost řečí. Zalez tam, nebo odtud vypadni.“
Strčila náhrdelník do kapsy županu a pohlédla na něj. 

Upíral oči do podlahy, a jak dýchal, odráželo se světlo od 
kroužků v bradavkách.

Podívej se na mě, říkala si.
Jenže  se nepodíval,  a  tak  vlezla  do postele.  Když  se 

sklonil,  posunula se, aby mu udělala místo,  ale on ji jen 
přikryl a pak se vrátil do kouta, ke kavalci na podlaze.

Bella  několik  minut  zírala  do  stropu.  Pak  popadla 
polštář, vyklouzla z postele a přistoupila k němu.

„Co to děláš?“ Jeho hlas byl vysoký. Poplašený.
Položila  polštář a lehla  si,  sklouzla na podlahu vedle 

jeho mohutného těla. Jeho pach byl teď o mnoho silnější, 
voněl jehličím a destilovanou mužskou silou. Hledala jeho 
teplo,  sunula  se  blíž,  až  se  čelem  dotkla  zezadu  jeho 
ramene. Bylo tvrdé jako kamenná zeď, ale hřál a tělo měl 
uvolněné.  Vedle  něj  vnímala  tíhu vlastních  kostí,  tvrdou 
podlahu pod sebou, proudění tepla v místnosti. Skrze jeho 
přítomnost se znovu spojovala s okolním světem.

Víc. Blíž.
Sunula se kupředu, až k němu byla přitisknutá od prsou 

až po paty.
Ucukl, odtahoval se, až narazil do zdi.
„Promiň,“  zašeptala  a  znovu  se  posunula  k  němu. 

„Potřebuju to od tebe. Moje tělo potřebuje,“ – tebe – „něco 
teplého.“

Znenadání vyskočil.
Ach, ne. Vyhodí ji…
„No  tak,“  řekl  nabručeně.  „Půjdeme  do  postele. 

Nesnesu představu, že ležíš na podlaze.“
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Kdo řekl, že nelze vstoupit dvakrát do téže řeky, ten neznal 
Omegu.

Pan  O  se  převalil  na  břicho  a  podepřel  si  trup 
zesláblými  pažemi.  Takhle  se  zvracelo  snáz.  Gravitace 
pomáhala.

Zatímco dávil, vzpomínal na to, jak měl poprvé co činit 
s otcem všech bezduchých. Tu noc, kdy byl pan O přijat do 
Vyhlazovací společnosti, zaprodal duši a také krev a srdce, 
aby  se  stal  nesmrtelným,  posvěceným,  podporovaným 
zabijákem.

A teď uzavřel další obchod. Pan X už neexistoval. Pan 
O teď byl velitelem.

Naneštěstí  byl  teď  pan  O  taky  novou  Omegovou 
čubkou.

Pokusil se zvednout hlavu. Když to udělal, místnost se 
zatočila,  ale  byl  příliš  vyčerpaný,  než  aby se namáhal  s 
další nevolností. Anebo možná už v něm v tomhle ohledu 
nic nezbývalo.

Chata. Byl v chatě pana X. A podle světla už bylo po 
rozednění. Jak mžikal ve slabé záři, podíval se po sobě. Byl 
nahý. Samá modřina. A ta pachuť v ústech byla odporná.

Sprcha. Potřebuje sprchu.
Pan  O se  pracně  zvedl  z  podlahy,  s  pomocí  židle  a 

okraje  stolu.  Když  stál,  vlastní  nohy  mu  z  nějakého 
šíleného důvodu připomněly lávové lampy.  Patrně proto, 
že obojí je uvnitř tekuté.

Levé  koleno  mu  vypovědělo  službu  a  sesul  se  na 
sedátko.  Zatímco  si  objímal  ramena  pažemi,  usoudil,  že 
očista může počkat.

Páni… Svět je zase nový, že? A během svého povýšení 
se  toho  tolik  dozvěděl.  Před  touto  změnou  postavení 
nevěděl,  že  velitel  je  mnohem  víc  než  jen  vůdce 
bezduchých. Po pravdě řečeno, Omega byl na druhé straně 
v  pasti  a  potřeboval  nějaké  spojení  s  tímto  světem. 
Bezduchý  číslo jedna byl majákem, podle kterého Omega 
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nalézal cestu při přechodu. Stačilo jen, aby velitel otevřel 
kanál a působil jako signální světlo.

A být velícím bezduchým přinášelo významné výhody. 
Výhody, vedle kterých ta technika zmrazování těla, kterou 
kdysi používal pan X, působila jako dětská hra.

Pan X… Starý dobrý sensej. Pan O se zasmál. Ať se 
dneska ráno cítí sebemizerněji, panu X je hůř. Zaručeně.

Po tom bodnutí do hrudníku šlo všechno hladce. Když 
pan O přistál u Omegových nohou, podal návrh na změnu 
režimu. Zdůraznil, že řady Společnosti řídnou, zvlášť mezi 
Alfa  oddílem.  Bratrstvo  sílí.  Slepý  král  povstal.  Pan  X 
nedrží silnou frontu.

A to všechno byla pravda. Ale nic z toho nerozhodlo.
Ne, k závěru přispěl Omegův rozmar.
V  dějinách  Společnosti  už  nastaly  případy,  kdy  v 

Omegovi procitl osobní zájem, pokud se to tak dá nazvat, o 
konkrétního  bezduchého.  Nebylo to tak fajn, jak byste si 
mysleli.  Omegova  náklonnost  byla  intenzivní  a 
krátkodobá,  a  rozchody  byly  ošklivé,  podle  toho,  co  se 
povídalo. Ale pan O byl ochoten žadonit a předstírat a lhát, 
aby  získal,  co  potřeboval,  a  Omega  tedy  vzal,  co  se 
nabízelo.

Děsný způsob, jak strávit pár hodin. Ale stálo to za to.
Lenivě uvažoval, co se právě teď děje s panem X. Když 

byl  pan O propuštěn, chystal  se Omega přivolat  druhého 
bezduchého,  a určitě  už k tomu došlo.  Zbraně dřívějšího 
velitele ležely na stole, taky jeho mobilní telefon a malý 
počítač  do  ruky.  A  tamhle  u  domovních  dveří  byla 
spálenina jako od výbuchu.

Pan  O pohlédl  na  digitální  hodiny na  protější  straně 
místnosti.  I  když  si  připadal  jako  zdechlina,  byl  čas 
motivovat ostatní. Chopil se telefonu pana X, vyťukal číslo 
a přidržel si přístroj u ucha.

„Ano, senseji?“ ozval se pan U.
„Změna velení. Chci, abyste byl mým zástupcem.“
Ticho. Pak: „Sakra. Co se stalo s panem X?“
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„Momentálně dostává padáka. Tak jdete do toho?“
„No jo. Jasně. Jsem váš.“
„Od  nynějška  máte  na  starosti  nábor.  Není  důvod, 

abyste to dělal osobně. E-mail stačí. A eskadry nechám, jak 
jsou. Alfy ve dvojicích. Bety ve čtyřčlenných skupinách. 
Zajistěte  oznámení  o  panu  X.  Pak sebou hoďte  sem do 
chaty.“

Pan  O  zavěsil.  Společnost  mu  byla  ukradená.  Ta 
stupidní válka s upíry mu mohla vlézt na záda.  Měl dva 
cíle:  Dostat  svou ženskou zpátky,  živou nebo mrtvou.  A 
zabít toho zjizveného bratra, co ji unesl.

Když vstal, náhodou se podíval po svém těle, po svém 
ochablém  mužství.  Do  mysli  se  mu  vkradla  hrůzná 
myšlenka.

Upíři, na rozdíl od bezduchých, nejsou impotentní.
Představil  si  svou  krásnou,  čistou  ženu… Viděl  ji  v 

duchu nahou, vlasy rozpuštěné po bledých ramenou, světlo 
odrážející  se  od  elegantních  křivek  jejího  štíhlého  těla. 
Nádherná.  Dokonalá,  dokonalá,  dokonalá.  Vtělená 
ženskost.

Něco, co lze vlastnit a uctívat. Ale nikdy ne se milovat. 
Madona.

Až na to, že kdo má všechno, jak má být, ten to chce. 
Upír, člověk, bezduchý. Každý.

Zmocnila  se ho zuřivost  a zčistajasna zadoufal,  že je 
mrtvá. Protože jestli se s ní ten šereda pokusil milovat… 
Páni, pan O toho bratra vykastruje lžící, než ho zabije.

A jí pomáhej bůh, jestli se jí to líbilo.
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Kapitola šestnáctá

dyž se Phury probudil, bylo čtvrt na čtyři odpoledne. 
Spal mizerně, pořád rozčilený ze všeho, co se událo 

předchozí  noci,  až  mu  adrenalinové  žlázy  pracovaly 
přesmíru. Což zdravému spánku dvakrát neprospívalo.

K
Sáhl po cigáru a zapálil si ho. Když vtáhl červený kouř 

do plic a zadržel ho tam, snažil se nepředstavovat si, jak 
jde  do  Zsadistova  pokoje  a  budí  bratra  ranou do brady. 
Bylo to však lákavé fantazírování.

Zatraceně,  nemohl  uvěřit,  že  se  Z  pokusil  takhle  se 
zmocnit  Belly,  a  doslova  své  dvojče  za  tuto  zvrácenost 
nenáviděl.  Nenáviděl taky sám sebe, že ho to tak hloupě 
překvapilo.  Dost  dlouho  si  byl  jistý,  že  Zsadistovo 
zotročení něco přežilo… že v něm zbyla jiskřička duše. Po 
včerejší noci? Už žádné pochyby o kruté povaze dvojčete. 
Žádné.

Nejhorší  na  tom  bylo  vědomí,  že  nechal  Bellu  na 
holičkách.  Vůbec ji neměl nechávat v Zsadistově pokoji. 
Nesnesl pocit, že obětoval její bezpečí své potřebě věřit.

Bella…
Přemýšlel  o  tom,  jak mu dovolila,  aby ji  objímal.  V 

těch  letmých  okamžicích  se  cítil  mocný,  schopný  ji 
ochránit  před  celou  armádou  bezduchých.  Na tu  krátkou 
chvíli  ho  proměnila  v  opravdového  muže,  v  takového, 
který je potřebný a slouží nějakému cíli.

Takové  blaho,  být  něčím  jiným  než  zběsilým 
polointeligentem,  co  se  honí  za  destruktivním, 
sebevražedným šílencem.
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Zoufale toužil zůstat tu noc u ní, a odešel jen proto, že 
to  tak  bylo  správné.  Byla  vyčerpaná,  ale  nejen  to  – 
navzdory  svému  slibu  celibátu  –  nebyl  důvěryhodný. 
Toužil jí přispět na pomoc svým tělem. Toužil ji uctívat a 
věnovat jí svou kůži a své kosti.

Jenže takhle uvažovat nemohl.
Phury zhluboka vdechl z doutníčku, syčivě vtáhl kouř. 

Když  zadržel  kouř  v  sobě,  cítil,  jak  mu  z  ramen  padá 
napětí.  Jak  se  ho  zmocňoval  klid,  podíval  se  po  svých 
zásobách.  Už  mu  docházely,  a  jakkoli  chodil  za 
Reverendem hrozně nerad, potřeboval další.

Ano, vzhledem k tomu, co cítí vůči Z, bude potřebovat 
ještě hodně tabáku. Rudý kouř je vlastně jen mírný svalový 
relaxant,  nic  jako marihuana  nebo nějaké  ty  nebezpečné 
matroše.  Spoléhal  však  na  to,  že  mu  cigára  pomohou 
zachovat  rovnováhu,  tak  jako  jiní  používají  koktejly. 
Kdyby nemusel pro tabák chodit k Reverendovi, řekl by, že 
je to naprosto neškodná kratochvíle.

Naprosto neškodná a jediná rekreace,  kterou v životě 
má.

Když dokouřil, zamáčkl malý nedopalek v popelníku a 
vylezl  z  postele.  Připevnil  si  protézu,  pak  se  šel  do 
koupelny osprchovat a oholit; potom si navlékl kalhoty a 
hedvábnou košili. Obul si svou skutečnou nohu a pak i tu, 
ve které neměl cit, do mokasínů od Cole Haana.

Zkontroloval  se  v  zrcadle.  Trochu  si  uhladil  vlasy. 
Zhluboka se nadechl.

Přistoupil  ke dveřím sousední ložnice a tiše zaklepal. 
Když se nedočkal odpovědi, zkusil to znova a pak otevřel 
dveře.  Postel  byla  rozházená,  ale  prázdná,  a  v  koupelně 
Bella nebyla.

Když vyšel zpátky do chodby, drnčel mu v uších alarm. 
Než se nadál, už klusal, pak běžel. Proletěl kolem vrcholu 
schodiště a hnal se chodbou soch. Nenamáhal se klepat na 
Zsadistovy dveře, prostě je rozrazil.

Phury ztuhl.
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První, co ho napadlo, bylo, že Zsadist spadne z postele. 
Bratrovo  tělo  leželo  na  přikrývce  a  na  samém  okraji 
matrace,  co  nejdál  od  středu  postele.  Ježíši…  Ta pozice 
vypadala pekelně nepohodlně. Z měl paže ovinuté kolem 
své nahé hrudi, jako by se držel pohromadě, a nohy měl 
ohnuté  a  zkroucené  do  strany,  s  koleny  vytrčenými  do 
vzduchu.

Ale hlavu měl otočenou opačným směrem. Směrem k 
Belle. A ty znetvořené rty byly maličko pootevřené, místo 
aby se ušklíbaly. A jeho čelo, obvykle agresivně stažené, 
bylo hladké, uvolněné.

Ve tváři měl výraz ospalého, zbožného úžasu.
Bellina tvář byla obrácena k muži po jejím boku a její 

výraz byl mírumilovný jako západ slunce. A tulila se k Z 
tak blízko, jak jen jí prostěradla a přikrývky, pod kterými 
ležela,  dovolovaly.  Krucinál,  bylo  zřejmé,  že  kdyby  se 
kolem něj mohla ovinout, udělala by to. A stejně zřejmé 
bylo, že Z se od ní snažil vzdálit, až už dál nemohl.

Phury  tiše  zaklel.  Ať  se  včera  v  noci  dělo  cokoliv, 
situace  nenasvědčovala  tomu,  že by si  k  ní Z dovoloval 
nějaké sprosťárny. Ani omylem. To by teď ti dva nemohli 
vypadat takhle.

Zavřel oči. Zaklapl dveře.
Jako naprostý šílenec krátce uvažoval, nemá-li se vrátit 

a bojovat se Zsadistem o právo ležet po jejím boku. Už se 
viděl, jak se pouští do boje muže proti muži, jak provozuje 
staromódní  cohntehst  se svým dvojčetem o to, kdo ji smí 
mít.

Jenže tady nejsou ve Staré zemi. A ženy mají právo si 
vybrat, koho vyhledají. Vedle koho budou spát. S kým se 
pomilují.

A Bella věděla, kde Phury bydlí. Řekl jí, že jeho pokoj 
je hned vedle. Kdyby chtěla, mohla se obrátit na něj.
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Když se Z probudil  ze spánku, začal  vnímat  prapodivný 
pocit:  bylo  mu  teplo.  Ne  vedro,  prostě  jen…  teplo. 
Nezapomněl  vypnout  znovu topení  po  Bellině  odchodu? 
To bude určitě ono. Jenomže si všiml ještě něčeho. Neleží 
na kavalci.  A má na sobě kalhoty,  ne? Pohnul nohama a 
pokusil se přijít tomu na kloub, říkal si, že přece vždycky 
spí nahý. Jak se mu tepláky posunuly, uvědomil si, že to je 
tvrdé. Tvrdé a těžké. Co sakra…

Vytřeštil oči. Bella. Byl v posteli s Bellou.
Ucukl…
A spadl z matrace a přistál na zadku.
Okamžitě se hrnula za ním. „Zsadiste?“
Jak se nakláněla přes okraj postele, župan, který měla 

na sobě, se rozhalil, a jeho oči se zasekly na ňadru, které 
bylo odhalené. Byla stejně dokonalá jako prve ve vaně, její 
bledá pleť byla velmi hladká a malá bradavka tak růžová… 
Bože, věděl, že ta druhá je úplně stejná, ale kdovíproč se 
stejně potřeboval podívat.

„Zsadiste?“ Natáhla se ještě víc dolů, vlasy jí sklouzly z 
ramen  a  shrnuly se  přes  okraj  lůžka,  nádherný  vodopád 
temného mahagonu.

To  mezi  jeho  stehny  se  napjalo.  Pulzovalo  to  jeho 
tepem.

Zvedl kolena a zmáčkl stehna k sobě, nechtěl,  aby to 
viděla.

„Ten župan,“ řekl drsně. „Zavři si ho. Prosím.“
Podívala se a pak s uzarděním stáhla klopy k sobě. Ach,  

proboha…  Teď má tváře stejně růžové jako tu bradavku, 
říkal si.

„Půjdeš zpátky do postele?“ zeptala se.
Ta  velmi  dobře  pohřbená,  slušná  část  jeho  mysli 

namítala, že to není dobrý nápad.
„Prosím,“ zašeptala a zastrčila si vlasy za ucho.
Změřil si oblouk jejího těla a černý satén, který bránil 

její  pokožku  před  jeho  pohledem,  a  její  velké,  safírově 
modré oči, a štíhlý sloup jejího hrdla.
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Ne… opravdu to není dobrý nápad, přibližovat se k ní 
zrovna teď.

„Posuň se,“ řekl.
Když se pohnula, shlédl na stan mezi svýma nohama. 

Kristepane, ta zatracená věc tam je obrovská; vypadá, jako 
by měl v kalhotách třetí ruku. A aby schoval takovouhle 
kládu, na to by potřeboval lešení.

Rozhlédl se po posteli.  Hladkým pohybem se zasunul 
mezi prostěradla.

Což  byl  bolestně  špatný  nápad.  Jen  co  byl  vespod, 
přivinula se k němu, až byla jako další přikrývka. Měkká, 
teplá, dýchající…

Z zpanikařil. Měl jí na sobě tolik, že nevěděl, co dělat. 
Chtěl ji odstrčit. Chtěl ji ještě blíž. Chtěl… No, páni. Chtěl 
ji pomilovat. Chtěl se jí zmocnit. Chtěl s ní provozovat sex.

Pud byl tak silný, až se při tom v duchu viděl: jak ji 
převalí na břicho, zvedne jí boky nad postel, vzepne se za 
ní. Představoval si, jak to do ní vsune a pumpuje boky…

Bože, je odporný. Chtít vzít tu sprostou věc a vecpat ji 
do ní? To by jí klidně mohl strčit do úst záchodovou štětku.

„Ty se třeseš…,“ řekla. „Není ti zima?“
Posunula  se  ještě  blíž  k  němu  a  on  ucítil  na  hřbetě 

předloktí její ňadro, měkké a teplé. To se divoce zacukalo a 
luplo o kalhoty.

Do háje.  Měl  pocit,  že  to  bouchnutí  znamená,  že  je 
nebezpečně vzrušený.

Jo, fakt myslíš? Sakra, ten prevít pulzuje, a varlata pod 
ním jsou celá  rozbolavělá,  a má vidiny,  že ji  przní  jako 
býk. Až na to, že jediné, čím to dosud ztvrdlo, byl ženský 
strach, a ona se nebojí. Tak na co tedy on reaguje?

„Zsadiste?“ promluvila tiše.
„Co?“
Několik slov, která pak pronesla, mu proměnila hruď 

ve  škvárobetonový  panel  a  zmrazila  mu  krev  v  žilách. 
Aspoň ho to ale zbavilo všech těch ostatních vidin.
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Když se u Phuryho bez varování otevřely dveře, ztuhly mu 
ruce na tričku, které si přetahoval přes hlavu.

Zsadist stál mezi veřejemi, do pasu nahý, černé oči mu 
žhnuly.

Phury tiše zaklel.  „Jsem rád, že jsi přišel. Ohledně té 
včerejší noci – dlužím ti omluvu.“

„Nechci ji slyšet. Pojď se mnou.“
„Z, udělal jsem chybu –“
„Pojď. Se. Mnou.“
Phury  na  sebe  rychle  navlékl  tričko  a  podíval  se  na 

hodinky. „Za půl hodiny učím.“
„Tohle nepotrvá dlouho.“
„Aha… no, tak fajn.“
Když  následoval  Zsadista  chodbou, usoudil,  že  by tu 

omluvu mohli odbýt cestou.
„Hele, Zsadiste, ta včerejší noc mě fakt mrzí.“ Mlčení 

dvojčete  ho  nijak  nepřekvapovalo.  „Dospěl  jsem  k 
ukvapenému, mylnému závěru. Ohledně tebe a Belly.“ Z 
kráčel  ještě  rychleji.  „Mělo  mě  napadnout,  že  bys  jí 
neublížil. Nabídl bych ti rythus.“

Zsadist se zastavil a zaškaredil se přes rameno. „Proč, 
sakra?“

„Urazil jsem tě. Včera v noci.“
„Ne, neurazil.“
Phury mohl jen potřást hlavou. „Zsadiste…“
„Jsem  odporný.  Jsem  nechutný.  Nedá  se mi věřit. Jen 

proto,  že máš kousek mozku a přišel  jsi  na to,  mě ještě 
nemusíš otravovat těma omluvnejma kecama.“

Phurymu spadla brada. „Ježíši… Z. Snad jsi…“
„Nemohl bys toho nechat?“
Z pochodoval dál ke svému pokoji a otevřel dveře.
Bella  seděla  na  posteli  a  přidržovala  si  klopy 

hedvábného  županu  těsně  u  krku.  Vypadala  naprosto 
zmateně. A tak krásně, až se to nedalo vyjádřit slovy.

Phury  se  podíval  na  ni,  na  Z  a  zase  zpátky.  Pak se 
zaměřil na své dvojče. „Co to má být?“
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Černé oči Z se zaryly do podlahy. „Jdi k ní.“
„Prosím?“
„Potřebuje nakrmit.“
Bella  vydala  přidušený  zvuk,  jako  by  přemáhala 

zajíknutí. „Ne, počkej, Zsadiste, já chci… tebe.“
„Mě mít nemůžeš.“
„Ale já chci…“
„To těžko. Já padám pryč.“
Phury cítil,  jak  je  postrkován  do místnosti,  a  pak  se 

dveře zabouchly. V tichu, které následovalo, nevěděl, zda 
se mu chce vítězoslavně křičet nebo… jen prostě křičet.

Zhluboka  se  nadechl  a  pohlédl  na  postel.  Bella  byla 
stočená do klubíčka, kolena u hrudníku.

Dobrotivý bože,  ještě nikdy ze sebe nenechal  žádnou 
ženu  pít.  Jako  celibátník  to  nechtěl  riskovat.  Při  svém 
sexuálním nutkání  a  válečnické  krvi  se  vždycky  bál,  že 
kdyby nabídl svou žílu nějaké upírce, dal by se překonat a 
pokusil se dostat do ní. A kdyby to byla Bella, bylo by pro 
něj ještě těžší zůstat neutrální.

Ale ona potřebuje pít.  Kromě toho,  k čemu je dobrý 
slib,  když  se  dá  snadno  dodržet?  Tohle  může  být  jeho 
zkouška,  možnost  projevit  svou  disciplínu  za  těch 
nejextrémnějších okolností.

Odkašlal si. „Nabídl bych se ti.“
Když  k  němu Bella  zvedla  oči,  najednou jako by se 

nevešel  do vlastní  kůže.  Tohle  dělá  s  upírem odmítnutí. 
Prostě se celý scvrkne.

Odvrátil pohled a pomyslel na Zsadista, který, jak cítil, 
byl hned za dveřmi. „On to možná nedokáže. Víš o jeho… 
minulosti, že ano?“

„Je  ode  mě  moc  kruté  to  žádat?“  Její  hlas  byl  plný 
napětí, prohloubeného vnitřním konfliktem. „Opravdu?“

Patrně ano, pomyslel si.
„Bylo by lepší, kdybys použila někoho jiného.“  Bože,  

proč  si  nemůžeš  vzít  mě?  Proč  nemůžeš  místo  něj  
potřebovat  mě?  „Myslím,  že  by  se  nepatřilo  požádat 
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Wratha  nebo  Rhage,  protože  jsou  zadaní.  Možná  bych 
mohl dojít pro V…“

„Ne… já potřebuju Zsadista.“ Ruka se jí třásla, když ji 
přiložila k ústům. „Moc mě to mrzí.“ Jeho taky. „Počkej 
tady.“

Když vyšel na chodbu, nalezl Z hned za dveřmi. Hlavu 
měl v dlaních, ramena nahrbená.

„To  šlo  tak  rychle?“  zeptal  se  a  spustil  paže.  „Ne. 
Nedošlo k tomu.“

Z svraštil  čelo  a  pohlédl  na něj.  „Proč ne?  Musíš  to 
udělat. Slyšel jsi Haverse…“

„Chce tebe.“
„…tak laskavě jdi dovnitř a otevři žílu…“
„Chce jenom tebe.“
„Potřebuje to, tak prostě…“
Phury zvýšil hlas. „Já ji nenakrmím!“
Z zaklapl pusu a černé oči se mu zúžily. „Jdi do háje. 

Uděláš to kvůli mně.“
„Ne, neudělám.“ Protože mi to ona nedovolí.
Z  se  vrhl  kupředu,  sevřel  Phuryho  rameno  jako  ve 

svěráku.  „Pak  to  uděláš  kvůli  ní.  Protože  je  to  pro  ni 
nejlepší a protože ji cítíš a protože chceš. Udělej to kvůli 
ní.“

Kristepane.  Vraždil  by.  Umíral  touhou  vrátit  se  do 
ložnice  Z.  Servat  ze  sebe  šaty.  Padnout  na  matraci.  A 
sledovat, jak se Bella plazí po jeho hrudi a zatíná zuby do 
jeho šíje a obkročmo na něj usedá, jak ho do sebe pojímá 
mezi rty i mezi stehny.

Zsadistovi se vzedmulo chřípí. „Bože… Cítím, jak moc 
to chceš. Tak jdi. Buď s ní, nakrm ji.“

Phurymu se zlomil hlas. „Nechce mě, Z. Ona chce…“
„Ona neví, co chce. Přichází z pekla.“
„Jsi ten pravý. Pro ni jsi ten pravý.“ Když Zsadistovy 

oči sklouzly k zavřeným dveřím, Phury přitlačil, i když u 
toho trpěl. „Poslouchej, co říkám, bratře. Chce tebe. A ty to 
pro ni dokážeš.“
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„Houby dokážu.“
„Z, udělej to.“
Dohola ostříhaná hlava se zavrtěla. „Ale jdi, ten hnus, 

co mám v žilách, je pokažený. To přece víš.“
„Ne, není.“
Z zavrčel,  zaklonil  se a vztáhl zápěstí,  předvedl pásy 

otroka krve,  vytetované na místech,  kde se dal nahmatat 
pulz.  „Chceš,  aby  se  prokusovala  skrz  tohle?  Sneseš 
představu,  jak  na  to  přikládá  ústa?  Protože  já  ji  určitě 
nesnesu.“

„Zsadiste?“ dolehl k nim Bellin hlas. Aniž by si toho 
všimli, vstala a otevřela dveře.

Z pevně zavřel oči a Phury zašeptal: „Ty jsi ten, koho 
chce.“

Odpověď Z byla stěží slyšitelná. „Já jsem poskvrněný. 
Moje krev ji zabije.“

„Ne. Nezabije.“
„Prosím… Zsadiste,“ řekla Bella.
Zvuk té pokorné, toužebné žádosti proměnil Phurymu 

žebra v ledovou klec a pak sledoval, ztuhlý, otupělý, jak se 
k ní Z zvolna obrací.

Bella trochu ustoupila, nespouštěla z něj oči.
Z  minut  se  staly  dny…  desetiletí…  staletí.  A  pak 

Zsadist vykročil a vstoupil dovnitř. Dveře se zavřely.
Phury se poslepu odvrátil a vydal se chodbou.
Nemá snad někde být?
Třída. Ano, chtěl… chtěl teď jít učit.
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Kapitola sedmnáctá

eset  minut  po  čtvrté  nastoupil  John se sportovním 
pytlem do autobusu.D

„Zdravím,  pane,“  řekl  doggen  za  volantem  vesele. 
„Vítám vás.“

John  kývl  a  podíval  se  po  dvanácti  chlápcích,  kteří 
seděli ve dvojicích a civěli na něj.

Jejda. Tady fakt necítím lásku, kluci, pomyslel si.
Sedl si na prázdné sedadlo za řidičem.
Když se dal autobus do pohybu, spustila se přepážka, 

takže  žáci  byli  společně  zamčeni  vzadu  a  žádný  z  nich 
neviděl  dopředu.  John  se  posunul,  aby  seděl  bokem do 
uličky. Připadalo mu jako dobrý nápad sledovat, co se děje 
za ním.

Všechna okna byla zatemněná, ale světla na podlaze a 
na  stropě  byla  dost  jasná,  aby  viděl  na  své  spolužáky. 
Všichni byli  jako on, hubení a malí,  ačkoliv měli různou 
barvu vlasů, někteří byli blond, jiní tmaví. Jeden byl zrzek. 
Stejně jako John byli všichni oblečeni do bílých cvičebních 
úborů na bojová umění,  takzvaných  ji.  A všichni  měli  u 
nohou stejné sportovní tašky, černé nylonové tašky Nike, 
dost velké, aby se do nich vešlo převlečení a spousta jídla. 
Každý z nich měl taky batůžek, a John uhádl, že v něm 
mají  totéž  jako  on  ve  svém:  blok  a  několik  propisek, 
mobilní  telefon,  kalkulačku.  Tohr  rozeslal  seznam 
požadovaných pomůcek.

John si přitiskl batoh těsně k břichu a cítil, jak na něj 
zírají. Pomáhalo mu myslet na všechna ta čísla, kam může 
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poslat  textovku,  a  tak  si  je  pořád  dokolečka  opakoval  v 
hlavě.  Domů. Wellsii  na mobil.  Tohrovi na mobil.  Číslo 
Bratrstva. Sarelle…

Při myšlence na ni se musel usmát. Včera v noci strávili 
celé hodiny na internetu. Páni, ICQ, jakmile si na to zvykl, 
byl  ideální  způsob,  jak  s  ní  komunikovat.  Když  oba 
vyťukávali  slova na klávesnici,  připadalo mu,  jako by si 
byli  rovni.  A jestli  se  mu u večeře  líbila,  teď byl  do ní 
doopravdy blázen.

„Jak se jmenuješ?“
John se ohlédl  přes dvě sedadla.  Promluvil  chlapík s 

dlouhými blond vlasy a diamantovou náušnicí.
Aspoň že mluví anglicky, pomyslel si John.
Když rozepnul zip batohu a vyndal sešit, chlápek řekl: 

„Haló? Jsi hluchý, nebo co?“
John napsal své jméno a otočil blok.
„John? Co je to, sakra, zájmeno? A proč píšeš?“
Ach jo… Ta škola, to bude hnus.
„Co máš za problém? Neumíš mluvit?“
John  pohlédl  chlápkovi  přímo  do  očí.  Zákon 

pravděpodobnosti  velel,  že  v  každé  skupině  je  jeden 
otravný dominantní  muž,  a  tady jím byl  očividně  tenhle 
blonďák s blýskavicí v uchu.

John zavrtěl hlavou, aby odpověděl na otázku.
„Nemůžeš mluvit? Vůbec?“ Chlápek zvýšil hlas, jako 

by se chtěl ujistit, že všichni slyší. „Co děláš na vojenském 
výcviku, když nemůžeš mluvit?“

Slovy se nebojuje, ne? napsal John.
„Jo, a z těch všech svalů, co předvádíš, jde fakt hrůza.“
Z těch tvých taky, chtělo se mu načmárat.
„Proč  máš  lidské  jméno?“  Tahle  otázka  zazněla  od 

zrzka na sedadle za ním.
John napsal: Vyrůstal jsem u nich, a pak blok otočil.
„Aha. No, já jsem Blaylock. John… To je divný.“
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Z  okamžitého  popudu  si  John  povytáhl  rukáv  a 
předvedl  náramek,  který  si  vyrobil,  ten  ze  znaků,  které 
viděl ve snu.

Blaylock se naklonil. Pak jeho bleděmodré oči vyletěly 
vzhůru. „Jeho opravdové jméno je Tehrror.“

Šepot. Spousta šepotu.
John stáhl paži a opřel se znovu o okénko. Litoval, že 

nenechal rukáv spuštěný. O čem teď asi přemýšlejí?
Po chvilce si Blaylock zahrál na zdvořilého a představil 

ostatní. Všichni měli zvláštní jména. Blonďák byl Lash.
„Tehrror…,“  mumlal  Blaylock.  „To  je  hodně  staré 

jméno. To je fakt válečnické jméno.“
John svraštil čelo. A i když by bylo lepší nepředvádět 

se na širokoúhlé obrazovce těch kluků, napsal: Tvoje ne? A 
ostatních?

Blaylock  zavrtěl  hlavou.  „Máme  v  sobě  trochu 
válečnické krve, proto nás vybrali k výcviku, ale žádný z 
nás nemá takové jméno. Z jakého rodu pocházíš? Bože… 
Pocházíš z Bratrstva?“

John se zamračil. Nikdy ho nenapadlo, že by mohl být 
příbuzný s bratry.

„Nejspíš  je  pod jeho úroveň,  aby ti  odpovídal,“  řekl 
Lash.

John  to  přešel.  Věděl,  že  zakopává  o  všemožné 
společenské drátky a šlape na miny vpravo vlevo, se svými 
jmény a s tím, že ho vychovali lidé, a se svou neschopností 
mluvit.  Měl  pocit,  že  tahle  škola  bude  pekelná  zkouška 
výdrže, takže by měl asi šetřit energií.

Cesta trvala asi patnáct minut, přičemž posledních asi 
pět se pořád zastavovali a popojížděli, což znamenalo, že 
projíždějí systémem bran do výcvikového tábora.

Když autobus zastavil a přepážka zmizela, hodil si John 
na  ramena  sportovní  tašku  a  batůžek  a  vystoupil  první. 
Podzemní parkoviště bylo stejné jako včera v noci: pořád 
žádná auta,  jen další  autobus,  stejný jako ten,  ve kterém 
přijeli.  Odstoupil  stranou  a  sledoval  hemžení  ostatních, 
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hejno  bílých  ji.  Jejich  repetění  mu  připomínalo  zvuk 
pleskání holubích křídel.

Dveře centra se otevřely dokořán a skupina zůstala jako 
uhranutá.

Tohle  však  Phury  s  davem  dokázal.  Se  svými 
nádhernými  vlasy  a  mohutným tělem v  černém dokázal 
zmrazit každého.

„Ahoj, Johne,“ zvedl ruku. „Jak se vede?“
Chlapi se otočili a zírali na něj.
Usmál se na Phuryho. Pak už se pilně snažil zmizet v 

davu.

Bella sledovala, jak Zsadist přechází po ložnici. Připomínal 
jí, jak si připadala včera v noci, než ho vyhledala: jako v 
kleci. Zoufalá. Pod tlakem.

Proč si to tak vynucuje?
Když užuž otevírala ústa, aby to celé odvolala, Zsadist 

se zastavil u dveří koupelny.
„Potřebuju chvilku,“ řekl. Pak se tam zavřel.
V  rozpacích  přistoupila  k  posteli,  sedla  si  na  ni  a 

čekala,  že  se  hned  vrátí.  Když  se  spustila  sprcha  a 
zůstávala zapnutá, pohroužila se do zmatených úvah.

Snažila se představit si sama sebe, jak se vrací do domu 
své rodiny a prochází těmi známými místnostmi a usedá do 
křesel a otevírá dveře a spí v posteli svého dětství. Všechno 
jí  to  připadalo  nesprávné,  jako  by  byla  duchem  v  tom 
příbytku, který tak dobře zná.

A  jak  by  si  poradila  s  maminkou  a  bratrem?  A  s 
glymerou?

V aristokratickém světě byla zneuctěna ještě dřív, než ji 
unesli.  Teď  už  by  se  jí  úplně  stranili.  Že  byla  v  rukou 
bezduchého…  Uvězněna  v  zemi…  Aristokracie  se 
nestavěla k takovým ohavnostem zrovna nejlíp, a budou z 
toho vinit ji. Proto byla patrně matka tak rezervovaná.
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Bože,  říkala  si  Bella.  Jaký  teď  bude  zbytek  jejího 
života?

Hrůza ji dusila a to jediné, co ji drželo pohromadě, byla 
myšlenka na to, že zůstane v téhle místnosti a všechny dny 
prospí se Zsadistem po boku. On byl ten chlad, na kterém 
se jako pára zase srazí do své původní podoby. A také žár, 
díky kterému se nebude třást.

Je zabiják, se kterým je v bezpečí.
Víc času… Nejprve víc času s ním. Pak možná dokáže 

čelit venkovnímu světu.
Svraštila čelo, protože si uvědomila, že už je ve sprše 

pěknou chvíli.
Zalétla  očima  ke  kavalci  v  protějším  rohu.  Jak  tam 

může noc co noc spát? Podlaha bude pod zády moc tvrdá, a 
neměl tam žádný polštář pod hlavu. Ani přikrývky, kterými 
by se chránil před chladem.

Zaostřila  na  lebku  vedle  složených  přikrývek.  Ten 
černý  kožený  řemen  mezi  jejími  zuby  hlásal,  že  patřila 
někomu, koho miloval. Zřejmě byli  sezdáni, ačkoliv to o 
něm od nikoho neslyšela. Odešla jeho  shellan  do Stínu z 
přirozených příčin,  nebo mu byla odebrána? Proto je tak 
rozhněvaný?

Bella pohlédla ke koupelně. Co tam dělá?
Přistoupila ke dveřím a zaklepala.  Když se nedočkala 

odpovědi,  pomalu  otevřela  dveře.  Vyrazil  na  ni  závan 
chladu, až ucukla.

Obrnila  se  a  naklonila  se  do  mrazivého  vzduchu. 
„Zsadiste?“

Skrz  skleněné  dveře  sprchy  ho  uviděla  sedět  pod 
ledovou sprškou vody. Houpal se dopředu a dozadu, sténal 
a dřel si zápěstí žínkou.

„Zsadiste!“ přiběhla k němu a odsunula sklo. Zápolila s 
baterií, až vodu vypnula. „Co to děláš?“

Vzhlédl  k  ní  zběsilýma,  šílenýma  očima  a  pořád  se 
pohupoval a drhl se, pohupoval a drhl se. Pokožka kolem 
černě tetovaných rukou byla zářivě rudá, úplně rozjitřená.
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„Zsadiste?“  Ze  všech  sil  se  snažila  zachovat  vlídný, 
klidný tón. „Co to děláš?“

„Já…  já  se  nemůžu  očistit.  Nechci,  aby  ses  taky 
ušpinila.“  Zvedl  zápěstí  a  po předloktí  mu prýštila  krev. 
„Vidíš? Podívej na tu špínu. Mám ji všude. V sobě.“

Jeho hlas ji polekal ještě víc než to, co si udělal, v jeho 
slovech zněla podivná, nepodložená logika šílenství.

Bella  zvedla  ručník,  vstoupila  do  boxu  a  dřepla  si. 
Uchopila ho za ruce a vzala od něj žínku.

Opatrně osušovala rozedranou kůži a řekla: „Jsi čistý.“
„Ale  ne,  nejsem.  Vážně  nejsem.“  Hlas  mu  začal 

stoupat,  nabýval  strašlivé  setrvačnosti.  „Jsem  špinavý. 
Jsem hrozně moc špinavý. Jsem špinavý, špinavý…“ Už 
blábolil,  slova splývala,  hlasitost  stoupala,  až se hysterie 
odrážela od kachlíčků a naplnila celou koupelnu. „Copak 
nevidíš tu špínu? Já ji vidím všude. Obaluje mě. Vězní mě. 
Cítím ji na kůži…“

„Pssst. Ukaž… jen…“
Nespouštěla  z  něj  oči,  jako  by  chtěl…  Bože,  ani 

nevěděla co… Slepě popadla další ručník a vtáhla ho do 
sprchy. Přehodila mu ho přes široká ramena, ale když se ho 
pokusila přitáhnout do náručí, ucukl.

„Nesahej na mě,“ zasípal. „Dostane se to na tebe.“
Klesla  před  ním  na  kolena,  její  hedvábný  župan 

vsakoval vodu, vpíjel ji. Ani si toho chladu nevšimla.
Ježíši… Vypadá jako někdo, kdo přežil ztroskotání lodi: 

oči  vytřeštěné a nepříčetné,  promáčené tepláky přilepené 
ke svalům na nohou, pokožka na hrudi pokrytá husí kůží. 
Rty měl promodralé a zuby mu drkotaly.

„Moc mě to mrzí,“ zašeptala. A toužila ho ujistit, že na 
něm žádná špína nelpí, ale věděla, že by ho tím jen znovu 
rozčilila.

Voda  kapala  ze  sprchové  růžice  na  dlaždičky  a  ten 
rytmický zvuk zněl mezi nimi silně, jako bubnování. Mezi 
údery  se  přistihla,  že  vzpomíná  na  tu  noc,  kdy  ho 
následovala do tohoto pokoje… Na tu noc,  kdy se dotkl 
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jejího  vzrušeného  těla.  Deset  minut  nato  ho  našla 
zkrouceného nad toaletou, kde zvracel, protože se jí dotkl.

Jsem špinavý. Jsem tak hrozně špinavý. Jsem špinavý,  
špinavý…

Rozjasnilo  se  jí,  trhaně  jako  ve  zlém snu,  ten  jasný 
obraz se jí  zarýval  do vědomí,  až ji  mrazilo,  protože na 
něm bylo cosi ohyzdného. Bylo zřejmé, že byl jako otrok 
krve bit, a ona usoudila, že právě proto nemá rád doteky. 
Jenomže  rány,  jakkoli  bolestivé  a  děsivé,  nebudí  pocit 
špinavosti.

Ale sexuální zneužívání ano.
Jeho černé oči se náhle zaostřily na její tvář. Jako by 

vnímal závěr, k němuž dospěla.
Hnána soucitem, naklonila se k němu, ale hněv, který 

vytanul na jeho tváři, ji zarazil.
„Kristepane,  ženská,“  vyštěkl.  „Zakryla  by  ses 

laskavě?“
Podívala se na sebe. Župan měla rozhalený až do pasu, 

bylo vidět obliny ňader. Stáhla klopy k sobě.
V  sevřeném tichu  bylo  těžké  podívat  se  mu  do  očí, 

takže  se  soustředila  na  jeho  rameno…  Pak  sledovala 
pohledem linii  svalů  ke klíční  kosti,  k úpatí  šíje.  Očima 
zajela k jeho silnému hrdlu… K žíle, která tepala těsně pod 
kůží.

Projel jí hlad, až se jí prodloužily špičáky. Ach, ne. Jako 
by zrovna teď potřebovala krvežíznivost!

„Proč mě chceš?“  zamumlal,  protože očividně  vycítil 
její touhu. „Jsi na to moc dobrá.“

„Jsi…“
„Já vím, co jsem zač.“
„Nejsi špinavý.“
„Krucinál, Bello…“
„A  já  chci  jen  tebe.  Podívej,  vážně  mě  to  mrzí,  a 

nemusíme…“
„Víš co? Konec řečí. Řeči už mě nebaví.“ Natáhl si paži 

na  koleno,  zápěstím  vzhůru,  a  z  černých  očí  zmizely 
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všechny emoce, dokonce i hněv. „Je to tvůj funus. Udělej 
to, jestli chceš.“

Čas se zastavil, když upřeně zírala na to, co jí mrzutě 
nabízel. Bůh jim oběma pomoz, ale ona ho chce. Rychlým 
pohybem  se  nahrbila  nad  jeho  žílu  a  čistě  ji  proťala. 
Ačkoliv to muselo bolet, ani sebou necukl.

V  okamžiku,  kdy  se  jeho  krev  dotkla  jejího  jazyka, 
zasténala blahem. Už se krmila od aristokratů, ale nikdy od 
muže z vrstvy válečníků, a rozhodně nikdy, nikdy od člena 
Bratrstva.  Jeho chuť jí  lahodně burácela  v ústech,  vpád, 
epos, bouřlivý výbuch, a pak polkla. Příval jeho energie jí 
projel jako lesní požár až do morku kostí, exploze, která jí 
vehnala do srdce nádherný proud síly.

Tolik  se  třásla,  až  málem  ztratila  kontakt  s  jeho 
zápěstím  a  musela  se  ho  chytit  za  předloktí,  aby  se 
zklidnila.  Lokala  velikými,  hltavými  doušky,  neboť 
hladověla nejen po síle, ale po něm, po tomto upírovi.

Pro ni byl… jediný.
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Kapitola osmnáctá

sadist se ze všech sil snažil zůstat v klidu, zatímco se 
Bella krmila. Nechtěl ji rušit, ale každým natáhnutím 

ze  své  žíly  se  dostával  blíž  ke  ztrátě  nervů.  Paní  byla 
jediná, kdo se z něj kdy krmil, a vzpomínky na ty násilnosti 
byly  stejně  ostré  jako špičáky,  zakousnuté  nyní  do  jeho 
zápěstí. Přicházel k němu strach, tvrdý a zjitřený, už ne stín 
minulosti, nyní to byla velmi přítomná panika.

Z

Sakra  práce…  Vždyť  se  mu  úplně  točí  hlava.  Jen 
neomdlít jako nějaká nametená frfňa.

V zoufalé snaze přijít  k sobě se soustředil  na Belliny 
tmavé  vlasy.  Těsně  u  jeho volné  ruky visel  jeden jejich 
pramen, a ten se leskl ve stropním světle sprchy a byl tak 
krásný, tak hustý, tak odlišný od plavých vlasů Paní.

Bože, Belliny vlasy vypadají fakt jemně… Kdyby měl 
tu  drzost,  zabořil  by  ruku  –  ne,  celý  obličej  –  do  těch 
mahagonových vln. Zvládl by to? uvažoval. Být tak blízko 
ženě?  Nebo by se zadusil,  až  by na něj  padl  ještě  větší 
strach?

Kdyby to byla Bella, říkal si, možná by to dokázal.
Ano… Opravdu rád  by měl  obličej  v  jejích  vlasech. 

Možná by se jimi prohrabal a našel si cestu k její  šíji  a 
pak… by jí vtiskl polibek na hrdlo. Jenom jemný. A pak by 
se možná posunul a otřel se rty o její líčko. Možná by mu 
to  dovolila.  K  ústům  by  se  jí  nepřiblížil.  Neuměl  si 
představit, že by chtěla být tak blízko jeho jizvě a horní ret 
měl stejně úplně zničený. Kromě toho neuměl líbat. Paní a 

159



její nohsledi věděli,  že se musí držet od jeho špičáků co 
nejdál. A potom už o tak těsnou blízkost ženy nikdy nestál.

Bella  se  zarazila  a  naklonila  hlavu,  zvedla  k  němu 
safírově modré oči, kontrolovala ho, aby se ujistila, že mu 
nic není.

Ta starost poranila jeho pýchu. Kristepane, myslet si, že 
je tak slabý, že by nezvládl nakrmit ženu… A ta hrůza, že 
tohle  věděla, když byla v jeho žíle. A co bylo ještě horší, 
ve tváři měla před pár minutami takový výraz… Rostoucí 
hrůzu,  která  znamenala,  že  uhádla,  k  čemu  ještě  kromě 
krve byl jako otrok využíván.

Nesnesl její soucit, nestál o ty ustarané pohledy, neměl 
zájem  o  mazlení  a  hlazení.  Otevřel  ústa,  připraven 
odtrhnout její hlavu, ale hněv mu jaksi uvízl kdesi na cestě 
mezi útrobami a hrdlem.

„To nic,“ řekl hrubě. „Jen si klidně nasávej. Klidně se 
krm.“

Úleva v těch jejích očích byla jako další políček.
Když začala znovu pít, pomyslel si: Tohle nesnáším.
No…  částečně  to  nesnášel.  Tak  jo,  nesnášel  ty 

hlouposti,  co  se  mu  honily  hlavou.  Ale  jak  jemné 
potahování na jeho zápěstí pokračovalo, uvědomoval si, že 
se mu tak nějak líbí.

Aspoň dokud nezačal přemýšlet o tom, co Bella polyká. 
Špinavou krev… zrezivělou krev… zkaženou, infikovanou, 
hnusnou krev.  Prostě netušil,  proč odmítla  Phuryho.  Ten 
byl přece dokonalý zevnitř i zvenčí. A přesto tady byla na 
studených, tvrdých dlaždičkách a prokusovala se skrz jeho 
pás otroka. Proč jen…

Zsadist zavřel oči. Až bude po všem, ona bezpochyby 
pochopí, že si zasloužila někoho lepšího, neposkvrněného. 
Ten bezduchý z ní patrně vytloukl všechnu sebeúctu.

Jako  že  bůh  je  jeho  svědkem,  vymáčkne  z  toho 
parchanta poslední dech vlastníma rukama.

Bella s povzdechem pustila jeho zápěstí a sesunula se 
zády ke stěně sprchy, víčka ztěžklá, tělo ochablé. Hedvábí 
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županu bylo mokré a lepilo se jí k nohám, rýsovalo obrysy 
stehen, boků… klína.

To  v  kalhotách  mu  prudce  nabylo  a  on  to  zatoužil 
uříznout.

Zvedla k němu oči. Napůl očekával, že dostane záchvat 
nebo tak něco, a snažil se nemyslet na všechen ten hnus, co 
spolykala.

„Není ti nic?“ zeptal se.
„Děkuju  ti,“  řekla  chraplavě.  „Děkuju  ti,  žes  mě 

nechal…“
„Jo, můžeš toho nechat.“ Bože, kéž by ji byl před sebou 

ochránil.  Koluje v něm samotná esence Paní, ozvěny její 
krutosti,  uvězněné v nekonečném oběhu jeho tepen a žil, 
krouží donekonečna jeho tělem. A Bella právě přijala něco 
z toho jedu do svých útrob.

Měl se tomu víc bránit.
„Odnesu tě do postele,“ řekl.
Když  nic  nenamítala,  zvedl  ji,  vynesl  ji  ze  sprchy a 

zastavil se u umývadla, aby jí vzal ručník.
„To zrcadlo,“ zašeptala. „Zakryl jsi zrcadlo. Proč?“
Neodpověděl a zamířil do ložnice. Nedokázal mluvit o 

těch hrozných věcech, které vytrpěla.
„Připadala  jsem  ti  tak  ošklivá?“  zašeptala  mu  do 

ramene.
Když dorazil k posteli, postavil ji na nohy. „Ten župan 

je  mokrý.  Měla  by sis  ho  sundat.  Osuš  se  tímhle,  jestli 
chceš.“

Vzala  ručník  a  začala  si  uvolňovat  vázačku  v  pase. 
Rychle se otočil, naslouchal šelestění látky, něco plesklo, 
pak zašustila prostěradla.

Když se uvelebila, jakési prazákladní, prastaré jádro v 
něm  požadovalo,  aby  si  k  ní  teď  lehl.  A  nejen  aby  ji 
objímal. Toužil být v ní, pohybovat se… uvolnit se. Jaksi 
mu připadalo, že to tak má být, dát jí nejen krev ze svých 
žil, ale také dovršení sexuálního aktu.

Což bylo úplně strašné.
161



Přejel si rukou po vlasech a v duchu se ptal, kde se ten 
špatný nápad sakra vzal. Musí od ní pryč…

No,  k  tomu  stejně  brzy  dojde,  že  ano.  Dnes  v  noci 
odchází. Odchází domů.

Jeho pudy se  zbláznily,  nutily  ho  bojovat  za  to,  aby 
zůstala v jeho posteli. Ale ať se to jeho pitomé, primitivní 
jádro jde bodnout.  Potřebuje jít  po své práci.  Musí vyjít 
ven  a  najít  toho  jistého  bezduchého  a  kvůli  Belle  toho 
darebáka zabít. To musí.

Z zamířil k šatníku, natáhl si košili a ozbrojil se. Když 
sáhl  po  podpažním  pouzdru,  napadlo  ho,  zda  ji  nemá 
požádat o popis toho  bezduchého,  co ji unesl. Jenomže ji 
nechtěl traumatizovat… Ne, ať se zeptá Tohr, protože bratr 
takovéhle věci zvládá dobře. Až se dnes v noci vrátí Bella 
k rodině, pošle Tohra, aby s ní promluvil.

„Jdu  ven,“  řekl  Z,  když  si  připínal  kolem  hrudníku 
kožený postroj s pouzdry na dýky. „Mám říct Fritzovi, aby 
ti přinesl jídlo, než odejdeš?“

Když se nedočkal odpovědi, vykoukl do ložnice. Ležela 
na boku, pozorovala ho.

Projela jím další vlna nehorázného pudu.
Chtěl ji vidět jíst. Po sexu, poté, co do ní vstoupí, chce, 

aby  snědla  jídlo,  které  by  jí  přinesl,  a  chce,  aby  ho 
přijímala z jeho ruky. Sakra, toužil vyjít ven a něco pro ni 
zabít, přinést zpátky maso, sám ho uvařit a nakrmit ji do 
sytosti. Pak chtěl ležet vedle ní s dýkou v ruce a chránit ji, 
až bude spát.

Zalezl zpátky do šatny. Zbláznil se. Magor na entou.
„Něco ti po něm pošlu,“ řekl.
Zkontroloval  čepele  svých  dvou  černých  dýk, 

vyzkoušel je na vnitřní straně předloktí,  řízl do pokožky. 
Když ho v mozku zašimrala bolest, zadíval se na vpichy, 
které zanechala na jeho zápěstí Bella.

Otřepal se, vzpamatoval,  zavěsil  si kolem boků pás s 
pistolemi  a  zkontroloval  pistole  svého  dvojčete.  Obě 
devítky měly  plné  zásobníky a  na opasku měl  ještě  dvě 
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rezervní  porce  tříštivých  nábojů.  Do  pouzdra  v  kříži 
zasunul vrhací nůž a přesvědčil se, že má u sebe několik 
vrhacích hvězd. Následovala bagančata. Lehká větrovka na 
zakrytí přenosného arzenálu přišla na řadu poslední.

Když  vyšel  ven,  Bella  se na něj  stále  ještě  z  postele 
dívala. Oči měla velmi modré. Modré jako safíry. Modré 
jako noc. Modré jako…

„Zsadiste?“
Bojoval s nutkáním vlepit si pohlavek. „Jo?“
„Připadám  ti  šeredná?“  Když  sebou  cukl,  zakryla  si 

dlaněmi obličej. „To nic.“
Zatímco se před ním skrývala, vzpomínal na to, jak ji 

uviděl poprvé, když ho tehdy před mnoha týdny překvapila 
v tělocvičně. Tehdy ho ohromila, zůstal úplně zkoprnělý, a 
pořád ještě na jeho mozek takhle působila. Bylo to, jako by 
v sobě měl  nějaký spínač,  k němuž má jen ona dálkový 
ovladač.

Odkašlal si. „Pro mě jsi stejná jako vždycky.“
Odvrátil se a uslyšel vzlyk. Pak další. A další.
Ohlédl se. „Bello… do horoucích pekel…“
„Promiň,“ vzlykala do dlaní. „P-promiň. Jen jdi. Mně 

nic n-není… Promiň, nic mi není.“
Když k ní přistoupil a usedl na kraj lůžka, litoval, že 

nemá dar slov. „Nemáš se za co omlouvat.“
„Vtrhla jsem ti do pokoje, do p-postele. Donutila jsem 

tě spát vedle mě. P-přiměla jsem tě dát mi tvou žílu. Mě to 
moc… mrzí.“ Zhluboka se nadechla a vzpamatovala se, ale 
i  když  byla  zticha,  zoufalství  v  ní  zůstávalo,  přinášelo 
zemitý  pach  dešťových  kapek  na  rozpáleném  chodníku. 
„Vím, že bych měla odejít, vím, že mě tady nechceš, ale 
prostě potřebuju… Nemůžu jít do svého domu.  Bezduchý 
mě odtamtud unesl, takže nesnesu pomyšlení, že bych se 
tam vrátila. A nechci být u své rodiny. Oni by nechápali, 
co se ve mně zrovna teď děje, a já nemám energii jim to 
vysvětlovat.  Potřebuju  jen  trochu  času.  Potřebuju  nějak 
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dostat  z  hlavy to,  co tam mám,  ale nemůžu být  sama.  I 
když nechci vidět nikoho kromě…“

Když  to  vychrlila,  řekl:  „Zůstaň  tady,  jak  dlouho 
chceš.“

Začala znovu vzlykat. Krucinál. To neměl říkat.
„Bello… já…“ Co má dělat?
Dotkni se jí. Vezmi ji za ruku, ty hlupáku.
To  nedokázal.  „Chceš,  abych  vypadnul?  Poskytl  ti 

trochu prostoru?“
Další  pláč,  někde  uprostřed  pláče  zamumlala: 

„Potřebuju tě.“
Bože, jestli slyšel správně, tak ji litoval.
„Bello,  přestaň plakat.  Přestaň plakat  a podívej se na 

mě.“  Nakonec  se  zhluboka  nadechla  a  otřela  si  obličej. 
Když  si  byl  jist,  že  ho  vnímá,  řekl:  „Nedělej  si  žádné 
starosti. Zůstaneš tady, jak dlouho chceš. Je to jasný?“

Jen na něj zírala. „Kývni, abych věděl, žes to slyšela.“ 
Když  poslechla,  vstal.  „A  já  jsem  to  poslední,  co 
potřebuješ. Tak těch řečí nech, a hned.“

„Ale já…“
Zamířil ke dveřím. „Vrátím se před svítáním. Fritz ví, 

jak mě najít – ehm, nás všechny.“
Když ji opustil, kráčel Z chodbou soch, vybral zatáčku 

a proběhl kolem Wrathovy pracovny a hlavního schodiště. 
O tři dveře dál zaklepal. Nic se neozvalo. Zaklepal znovu.

Vydal se dolů a toho, koho hledal, našel v kuchyni.
Mary,  Rhageova  žena,  loupala  brambory.  Spoustu 

brambor. Jako pro regiment. Zvedla šedé oči a škrabka se 
zastavila v pohybu. Rozhlédla se, jako by usoudila, že asi 
hledá někoho jiného. Anebo možná jen doufala, že s ním 
není sama.

„Mohla  bys  toho  na  chvíli  nechat?“  ukázal  Z  na 
hromadu brambor.

„Hm, jasně. Rhage může klidně jíst něco jiného. Kromě 
toho je Fritz stejně vykolejený z toho, že jsem se pustila do 
vaření. Co… hm, co potřebuješ?“
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„Já  ne.  Bella.  Momentálně  by  se  jí  hodila  nějaká 
kamarádka.“

Mary odložila nůž i nedoškrábanou bramboru. „Už se 
nemůžu dočkat, až ji uvidím.“

„Je v mém pokoji.“ Z se otočil na patě a už přemýšlel o 
tom, kterými uličkami se dostane do centra.

„Zsadiste?“
Zarazil se s rukou na dveřích. „Co.“
„Moc hezky se o ni staráš.“
Myslel  na  krev,  kterou  ji  nechal  spolykat.  A  na  to 

nutkání mít orgasmus v jejím těle.
„To fakt ne,“ zamumlal přes rameno.

Někdy musíš začít od začátku,  říkal si pan O, když klusal 
lesem.

Asi tři  sta metrů  od místa,  kde zaparkoval  náklaďák, 
vystřídala les plochá louka.  Zastavil  se, ale zůstal  skrytý 
mezi borovicemi.

Za  bílou  přikrývkou  sněhu  stála  stavba,  kde  poprvé 
nalezl svou ženu, a ve slábnoucím světle dne byl její dům 
jako  pohlednice,  americky  dokonalý.  To  jediné,  co 
chybělo,  byl  kouř,  stoupající  z  červeného  cihlového 
komína.

Vyndal  dalekohled a přejel  jím okolí,  pak zaostřil  na 
dům.  Všechny ty stopy pneumatik  na příjezdové cestě  a 
šlépěje, vedoucí ke dveřím, v něm vzbudily obavu, že dům 
změnil  majitele  a  přijeli  stěhováci.  Ale  uvnitř  byl  ještě 
nábytek, nábytek, který poznával od té doby, kdy s ní byl 
uvnitř.

Spustil dalekohled, nechal si ho zavěšený kolem krku a 
dřepl si. Počká na ni tady. Jestli je naživu, přijde do svého 
domu buď ona, nebo jí ten, kdo se o ni stará, přijde pro 
nějaké  věci.  Jestli  je  mrtvá,  někdo  začne  stěhovat  její 
krámy pryč.
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Aspoň doufal, že k něčemu takovému dojde. Jinak se 
neměl čeho chytit,  neznal její jméno a nevěděl nic o její 
rodině. Nenapadalo ho, kde by jinde mohla být. Zbývala 
mu pak už jen možnost vydat se do světa a vyptávat se na 
ni civilistů. Jelikož poslední dobou nebyla unesena žádná 
jiná  žena,  určitě  se  o  ní  bude mezi  příslušníky její  rasy 
mluvit.  Potíž  byla,  že  tahle  cesta  může  trvat  týdny… 
měsíce. A informace získané přesvědčovacími technikami 
nebyly vždycky spolehlivé.

Ne,  sledováním jejího  domu spíš  dospěje  k  nějakým 
výsledkům. Bude sedět a čekat, dokud mu někdo nepodá 
pomocnou ruku a nedovede ho k ní zpátky. Možná bude 
mít ještě snazší práci, pokud se objeví ten zjizvený bratr.

To by bylo takřka ideální.
Pan O si sedl na paty a ignoroval studený vítr.
Bože… Jen aby byla naživu.
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Kapitola devatenáctá

J ohn klopil hlavu a snažil se zachovat klid.
Šatna byla plná páry a hlasů a pleskání mokrých ručníků o 
holé zadky. Cvičenci odložili svá propocená ji a sprchovali 
se  před  pauzou  na  jídlo  a  předtím,  než  začne  výuka ve 
třídě.

Bylo to všechno standardní mužské počínání, jenomže 
John byl  tak  nerad nahý. I když byli  všichni stejně velcí 
jako  on,  tohle  bylo  jako  vystřižené  ze  všech 
středoškolských  nočních  můr,  které  ho  pronásledovaly, 
dokud  v  šestnácti  nevypadl  ze  vzdělávacího  systému.  A 
zrovna teď byl  prostě příliš vyčerpaný, než aby tu scénu 
snesl.

Usuzoval,  že  je  teď něco kolem půlnoci,  ale  on měl 
pocit,  že  jsou  čtyři  ráno…  pozítří.  Výcvik  byl  pro  něj 
náročný. Žádný z ostatních chlapů nebyl silný, ale všichni 
dokázali udržet krok s cviky, kterým je učili Phury a pak 
Tohr. Sakra, pár jich bylo dokonce od přírody nadaných. 
John  nestál  za  nic.  Nohy  měl  pomalé,  ruce  vždycky  v 
nesprávnou dobu na  nesprávném místě,  a  neměl  žádnou 
fyzickou  koordinaci.  Ať  se  snažil  sebevíc,  nedokázal 
udržet  rovnováhu.  Jeho  tělo  bylo  jako  rozkymácený, 
cukavý pytel vody; když se pohnul jedním směrem, celé to 
na něj žuchlo.

„Měl  by  sis  pospíšit,“  řekl  Blaylock.  „Už máme  jen 
osm minut.“
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John  pohlédl  na  dveře  sprchy.  Trysky  byly  ještě 
spuštěné, ale uvnitř nikdo nebyl, pokud viděl. Svlékl si ji a 
suspenzor a rychle vstoupil do…

Do háje. V koutě byl Lash. Jako by tam čekal.
„Hele, frajere,“ protáhl. „Ty ses nám teda předvedl…“
Lash přestal mluvit a jen zíral na Johnovu hruď.
„Ty vlezdoprdelko,“ vyštěkl. A pak vyrazil ze sprchy.
John shlédl  na okrouhlé znamínko nad levým prsním 

svalem, na to, se kterým se narodil… na to, o kterém mu 
Tohr říkal, že ho členové Bratrstva získávají při zasvěcení.

Senzace.  Teď  může  přidat  to  mateřské  znamínko  na 
seznam věcí, které od svých spolužáků nechce slyšet.

Když vyšel ze sprchy s ručníkem kolem pasu, všichni 
chlapi,  dokonce i Blaylock,  stáli  pohromadě.  Zatímco na 
něj hleděli jako masivní, němá jednotka, v duchu se ptal, 
zda mají upíři smečkový instinkt, jako vlci nebo psi.

Když na něj nepřestávali zírat, pomyslel si: Hm, jo. To 
bude fajn.

John sklonil hlavu, přistoupil ke své skříňce a zoufale 
zatoužil, aby už byl konec dne.

Kolem třetí hodiny ráno Phury hbitě kráčel Desátou ulicí k 
ZeroSum.  Butch  čekal  před  skleněným  a  chromovým 
vchodem do klubu, ležérně tam postával navzdory zimě. V 
dlouhém kašmírovém kabátě a s baseballovou čapkou Red 
Sox  staženou  hluboko  do  čela  mu  to  slušelo.  Vypadal 
anonymně, ale dobře.

„Co se děje?“ zeptal se Butch, když si stiskli ruce.
„Z hlediska  bezduchých stála noc za houby. Nikdo nic 

nezjistil. Hele, chlape, díky za společnost, potřebuju ji.“
„Nic se neděje.“ Butch si stáhl čapku ještě víc do čela. 

Stejně  jako  bratři  se  držel  při  zemi.  Jako  detektiv  z 
oddělení  vražd  pomohl  poslat  do  vězení  mnoho 
obchodníků s drogami, takže pro něj bylo lepší nebýt moc 
nápadný.
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Uvnitř  klubu  znělo  protivné  techno.  Protivná  byla  i 
blikající světla a všichni lidé. Phury však měl své důvody, 
proč sem přišel, a Butch šel ze slušnosti s ním. Tak nějak.

„Tady je to prostě moc nóbl,“ řekl polda s pohledem na 
chlapíka, oblečeného v zářivě růžovém ležérním obleku s 
odpovídajícím make-upem.  „To radši  sedmkrát  do týdne 
domácí pivo s vidlákama než tyhle x-kulturní sračky.“

Když  dorazili  do  VIP  sekce,  okamžitě  se  před  nimi 
spustila saténová šňůra, aby mohli projít.

Phury  pokynul  vyhazovači,  pak  pohlédl  na  Butche. 
„Nebude to trvat dlouho.“

„Víš, kde mě najdeš.“
Polda si  šel  sednout k jejich stolu a Phury kráčel  do 

zadní  části  prominentního  prostoru,  kde  se  zastavil  před 
dvěma Maury, kteří střežili Reverendovy osobní dveře.

„Řeknu mu, že jste tady,“ řekl ten nalevo.
Zlomek  sekundy  nato  byl  Phury  vpuštěn  dovnitř. 

Kancelář byla jako jeskyně, tlumeně osvětlená,  s nízkým 
stropem, a prostor ovládal upír za psacím stolem, obzvlášť 
když vstal.

Reverend měřil dobrý metr pětadevadesát a krátké číro 
mu  slušelo  stejně  jako  italský  ohoz.  Jeho  tvář  byla 
nelítostná  a  inteligentní,  právem  ho  stavěla  do  řad 
nebezpečného podnikání, jímž se zabýval. Ale jeho oči… 
Oči  k  tomu nepatřily.  Byly  podivně  krásné,  měly  barvu 
ametystů, temně fialovou, a zářily.

„Tak brzo?“ řekl tlumeným, hlubokým, tvrdším hlasem 
než obvykle.

Dej sem tu věc a trhni si, pomyslel si Phury.
Vyndal  svitek bankovek a odloupl  tři  velké.  Rozložil 

tisícidolarovky  do  vějíře  na  chromovou  desku  stolu. 
„Dvakrát víc než obvykle. A chci to naporcovat.“

Reverend  se  chladně  usmál  a  otočil  hlavu  doleva. 
„Rally, dej mu, co potřebuje. A rozděl to do balíčků.“ Ze 
tmy  vystoupil  nohsled  a  proklouzl  skrytými  dveřmi  v 
protějším koutě místnosti.
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Když osaměli, Reverend zvolna obešel stůl; pohyboval 
se, jako by měl v žilách olej, samá vláčná síla. Jak kroužil, 
dostal se tak blízko, až to Phuryho přimělo strčit ruku za 
kabát a nahmatat jednu ze svých pistolí.

„Určitě  bys  neměl  zájem  o  něco  silnějšího?“  řekl 
Reverend. „Rudý kouř je pro malodávkaře.“

„Kdybych chtěl něco jiného, řekl bych si o to.“
Upír se zastavil vedle něj. Moc blízko.
Phury se zamračil. „Nějaký problém?“
„Máš krásné vlasy,  víš  to?  Jako žena.  Tolik  různých 

barev.“  Reverendův  hlas  zněl  podivně  hypnoticky,  z 
fialových očí čišela mazanost. „Když je řeč o ženách, prý 
nevyužíváš to, co nabízejí tady moje dámy. Je to pravda?“

„Proč se staráš?“
„Jen  se  chci  ujistit,  že  všechny  tvé  potřeby  jsou 

uspokojeny. Spokojenost zákazníka je sakra důležitá.“ Upír 
se přisunul ještě blíž a ukázal na Phuryho paži, na tu, která 
mizela  pod  kabátem.  „Teď  zrovna  máš  ruku  na  pažbě 
pistole, viď? Bojíš se mě?“

„Jen se chci ujistit, že se o tebe dokážu postarat.“
„Ale jdi, vážně?“
„Jo. Pro případ, že bys potřeboval trochu resuscitovat 

ze zásahu pistole do úst.“
Reverend  se  zazubil,  špičáky se  mu  zablýskly.  „Víš, 

slyšel jsem takové řeči… o jednom členovi Bratrstva, který 
dodržuje  celibát.  Jo,  jen  si  to  představ,  válečník,  co 
abstinuje. A slyšel jsem o tom muži ještě pár jiných věcí. 
Má  jen  jednu  nohu.  Jeho  dvojče  je  zjizvený  sociopat. 
Nevěděl bys náhodou o takovém bratrovi?“

Phury zavrtěl hlavou. „Kdepak.“
„Aha.  Zvláštní,  viděl  jsem tě  s  chlapem,  co  vypadá, 

jako by nosil  halloweenskou masku.  Abych  řekl  pravdu, 
viděl  jsem  tě  s  pár  velkými  chlapy,  kteří  tak  nějak 
odpovídají popisu, který jsem slyšel. Nejspíš…“

„Prokaž  mi  službu  a  nech  mě  odejít.  Budu  čekat 
venku.“  Phury  se  odvrátil.  Od  počátku  byl  ve  špatné 
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náladě:  frustrovaný,  že  neměl  s  kým  bojovat,  vnitřně 
krvácející  nad Belliným odmítnutím.  Teď nebyla  vhodná 
chvíle ke konfliktu. Měl nervy napjaté k prasknutí.

„Dodržuješ celibát, protože se ti líbí muži?“
Phury se zaškaredil přes rameno. „Co to s tebou dneska 

je? Vždycky jsi podezřelý, ale momentálně mě fakt štveš.“
„Víš, možná se jen potřebuješ s někým vyspat. S muži 

nekšeftuju, ale určitě bychom ti dokázali najít někoho, kdo 
by ti vyhověl.“

Podruhé  během čtyřiadvaceti  hodin  praskly  Phurymu 
nervy.  Vrhl se přes místnost, popadl Reverenda za klopy 
obleku od Gucciho a přirazil ho ke stěně.

Phury se opřel o chlapíkovu hruď. „Proč se chceš se 
mnou prát?“

„Budeš  mě  před  sexem  líbat?“  zašeptal  Reverend, 
pořád  ještě  hrál.  „Aspoň to  bys  totiž  mohl,  vzhledem k 
tomu, že se známe jen profesionálně. Anebo si nepotrpíš na 
předehru?“

„Jdi do háje.“
„To je  tedy originální  odpověď.  Čekal  bych  od tebe 

něco trochu zajímavějšího.“
„Fajn. Co třeba tohle?“
Phury tvrdě políbil mužova ústa, byla to rána obličejem 

do obličeje, nic ani vzdáleně sexuálního. A udělal to, jen 
aby smazal tomu prevítovi ten výraz z tváře. Fungovalo to. 
Reverend ztuhl a zavrčel, a Phury věděl, že ho prokoukl. 
Ale  jen  aby  se  ujistil,  že  ponaučení  proběhlo,  prokousl 
muži dolní ret špičákem.

V okamžení,  kdy se mu na jazyku ocitla krev, Phury 
ucukl, ústa se mu otevřela dokořán. V šoku vydechl: „No, 
co ty víš, ty hříšníku.“

Když to slovo uslyšel,  přestal Reverend provokovat a 
smrtelně  zvážněl.  V  nastalém  tichu  jako  by  zvažoval 
věrohodné výmluvy.

Phury  zavrtěl  hlavou.  „Ani  to  nezkoušej.  Poznám to 
podle chuti.“
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Ametystové  oči  se  přimhouřily.  „Politicky  korektní 
termín je sympath.“

Phury  ho  reflexivně  sevřel  pevněji.  Sakra  práce.  
Sympath. Tady v Caldwellu, a žije mezi příslušníky druhu. 
Snaží se vydávat za obyčejného civilistu.

Tohle  je  zásadní  informace.  To  poslední,  co  Wrath 
potřebuje, je další občanská válka v rámci rasy.

„Měl bych něco zdůraznit,“ řekl Reverend tiše. „Udáš 
mě a ztratíš dodavatele. Přemýšlej o tom. Kam půjdeš pro 
to, co potřebuješ, když budu ze hry?“

Phury zíral do těch fialových očí a stále ještě probíral 
všechny možné důsledky. Poví to bratrům, hned jak dorazí 
domů,  a  bude  Reverenda  bedlivě  sledovat.  Pokud  jde  o 
udání… Diskriminace,  které  byli  sympathové  v dějinách 
vystavováni, mu vždycky připadala nespravedlivá – pokud 
nezačali  tahat králíky z klobouků. A Reverend řídil  klub 
nejméně  pět  let,  aniž  by došlo  k  nějakým problémům v 
souvislosti s chováním sympatha.

„Uzavřeme malou dohodu,“ řekl Phury, upíraje přísný 
pohled do těch fialkových očí. „Já budu mlčet a ty se budeš 
držet  při  zemi.  Taky  se  mě  už  nepokusíš  přefiknout. 
Nebudu se po tobě válet, abys mi mohl vysávat emoce, což 
jsi  právě  dělal,  viď?  Chtěl  jsi  mě  naštvat,  protože  jsi 
hladověl po mých pocitech.“

Reverend otevřel ústa, právě když se dveře kanceláře 
rozlétly dokořán. Dovnitř vtrhla upírka, která však ztuhla 
jako  přimražená,  když  spatřila  nepochybně  zajímavý 
obrázek:  dvě  mužská  těla  těsně  u  sebe,  Reverendův 
krvácející ret, krev na Phuryho ústech.

„Vypadni odtud, sakra,“ vyštěkl Reverend.
Žena  vycouvala  tak  rychle,  až  zakopla  a  praštila  se 

loktem o zárubeň dveří.
„Tak jsme domluveni?“ ucedil Phury, když zmizela.
„Pokud přiznáš, že jsi bratr.“
„Nejsem.“
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Reverendovi  zaplálo  v očích.  „Jen abys  věděl  – já  ti 
nevěřím.“

Phury nabyl náhlého dojmu, že to není náhoda, když ta 
věc s Bratrstvem vyšla najevo právě dnes v noci. Opřel se 
o Reverenda. Tvrdě. „Jakpak by se ti asi vedlo, kdyby se 
prozradila tvá pravá totožnost?“

„Jsme,“  –  Reverend  se  přerývaně  nadechl  – 
„domluveni.“

Butch  vzhlédl,  když  se  vrátila  ta  žena,  kterou  poslal 
zkontrolovat  Phuryho.  Obchody  se  obvykle  uzavíraly 
rychle, ale tohle už trvalo dobrých dvacet minut.

„Můj  kámoš  tam  ještě  je?“  zeptal  se  Butch  a 
nepřítomně zaznamenal, že si tře loket, jako by ji bolel.

„Jo,  je  tam,  jasně.“  Když  po  něm  střelila  upjatým 
úsměvem, náhle si uvědomil, že je to upírka. To pousmání 
se sevřenými rty byl tah, který všichni používali, když byli 
mezi lidmi.

A  je  svým  způsobem  přitažlivá,  usoudil,  s  těmi 
dlouhými  blond  vlasy,  prsa  a  boky  v  černé  kůži.  Když 
vklouzla do boxu vedle něj, zachytil  její pach a neurčitě 
pomyslel na sex, poprvé po… No, od té doby, co se v létě 
setkal s Marissou.

Dlouhým douškem dopil skotskou ze své sklenky. Pak 
pohlédl upírce na ňadra. Jo, myslel na sex, ale spíš to byl 
jen fyzický reflex než co jiného. Zdaleka to nebyl takový 
zájem,  jaký  měl  o  Marissu.  Tehdy  to  byla…  spalující 
touha. Úcta. Bylo to důležité.

Žena  vedle  něj  po  něm  střelila  pohledem,  jako  by 
věděla,  jakým  směrem  se  ubírají  jeho  myšlenky.  „Tvůj 
přítel tam asi chvíli pobude.“

„Jo?“
„Zrovna s tím začínali.“
„S obchodem?“
„Se sexem.“
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Butch škubl hlavou a zahleděl se jí do očí. „Prosím?“
„A jejda…“ Zamračila  se.  „Vy dva  jste  spolu,  nebo 

co?“
„Ne, nejsme spolu,“ odsekl. „O čem to, sakra, mluvíš?“
„Jo, vlastně nemyslím, že bys byl  takový. Oblékáš se 

dobře, ale nevycházejí z tebe takové vibrace.“
„A můj kámoš taky není na chlapy.“
„Víš to jistě?“
Vzpomněl si na celibát a začal uvažovat.
To je jedno. Potřebuje se ještě napít; po Phurym mu nic 

není. Zvedl paži a mávl na číšnici, která hned přiběhla.
„Ještě jednu dvojitou skotskou,“ řekl. Aby byl zdvořilý, 

obrátil se k ženě po svém boku. „Chceš něco?“
Její ruka mu přistála na stehně. „Abych řekla pravdu, 

chci. Ale od ní to dostat nemůžu.“
Když  číšnice  odešla,  Butch  se  opřel  o  stěnu  boxu, 

protáhl si obě paže, nerozevřel stehna. Žena přijala výzvu, 
naklonila  se  k  němu,  posunula  ruku  dolů.  Jeho  tělo 
procitlo, po několika měsících to od něj byla první známka 
života,  a  letmo ho napadlo,  že  by možná  dokázal  pustit 
Marissu z hlavy, kdyby měl trochu sexu.

Zatímco ho upírka hladila přes kalhoty, pozoroval ji s 
klinickým zájmem. Věděl, kam to směřuje. Nakonec by jí 
to udělal v jedné z tamtěch soukromých koupelen. Trvalo 
by to tak deset minut, když už. Vyřídil by to s ní, odbyl si 
své a pak práskl do bot, aby se jí zbavil.

Bože, takových rychlovek už zažil stovky. A vlastně je 
to jen masturbace přestrojená za sex. Nic moc.

Vzpomněl si na Marissu… A ucítil, jak ho pálí oči.
Žena  vedle  něj  se  pohnula  tak,  aby  mu  její  ňadra 

spočívala na paži. „Pojď dozadu, fešáku.“
Položil ruku na její, která mu spočívala v rozkroku, a 

ona  mu  zapředla  do  ucha.  Aspoň  dokud  neodsunul  její 
dlaň.

„Je mi líto. Nemůžu.“
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Upírka  se odtáhla  a  pohlédla  na něj,  jako by si  z  ní 
utahoval. Butch očima neuhnul.

Nebyl ochoten přiznat, že už nikdy nebude provozovat 
sex. A nechápal, proč se mu Marissa tolik zadřela pod kůži. 
Věděl jen, že u něj nezabírá ten starý zvyk, vyspat se se 
ženskými,  které  se  mu  připletou  náhodně  do  cesty.  Pro 
dnešek.

Zčistajasna  přehlušil  rámus  v  klubu  Phuryho  hlas. 
„Hele, poldo, chceš zůstat, nebo jít?“

Butch vzhlédl.  Nastala krátká pauza, v níž rozjímal o 
svém příteli.

Žluté oči bratra se zúžily. „Co se děje, poldo?“
„Můžeme  jít,“  řekl  Butch  a  překlenul  tak  trapný 

okamžik.
Když vstal, Phury obdařil blondýnu přísným pohledem. 

Čišelo z něj „drž zobák“.

Jejda,  říkal si Butch, když mířili ke dveřím. Tak Phury je 
doopravdy gay.
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Kapitola dvacátá

ellu probudil o několik hodin později slabý škrábavý 
zvuk. Ohlédla se k oknu a sledovala, jak se spouští 

ocelová roleta. Už se asi blíží úsvit.
B

V hrudi ji zašimrala úzkost, pohlédla na dveře. Chtěla, 
aby  do  nich  vstoupil  Zsadist,  chtěla  na  něm  spočinout 
očima a ujistit se, že je celý. I když byl zřejmě zase ve své 
kůži, když odcházel, zkusil od ní hodně.

Převalila se naznak a přemýšlela o tom, jak prve přišla 
Mary.  Jak  Zsadist  poznal,  že  potřebuje  přítelkyni?  A  ta 
skutečnost, že šel za Mary a…

Dveře ložnice se bez varování otevřely dokořán.
Bella se bleskurychle posadila, přitáhla si pokrývky k 

hrdlu. Ale Zsadistův stín pak pro ni byl omračující úlevou.
„To  jsem  jen  já,“  řekl  nabručeně.  Když  vstoupil, 

ukázalo se, že nese podnos, a něco měl na rameni. Byla to 
sportovní taška. „Nevadí ti, když rozsvítím?“

„Ahoj…“ To jsem ráda, že jsi doma, v bezpečí. „Vůbec 
ne.“

Probudil k životu několik svíček a ona zamžikala před 
nenadálou září.

„Přinesl jsem ti pár věcí z tvého domu.“ Položil tác s 
jídlem na noční stolek a otevřel tašku. „Vzal jsem ti šaty a 
nepromokavou bundu. Tu láhev šamponu, co jsi měla ve 
sprše.  Kartáč.  Boty.  Ponožky,  abys  měla  nohy  v  teple. 
Taky tvůj diář – neboj, nic jsem nečetl nebo tak.“

„To by mě překvapilo, kdybys to udělal. Na to jsi moc 
důvěryhodný.“
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„Ne, jsem negramotný.“
Vytřeštila oči.
„Každopádně,“  –  jeho  hlas  byl  stejně  zatvrzelý  jako 

zatnutá brada – „říkal jsem si, že budeš chtít nějaké vlastní 
věci.“

Když položil tašku na postel vedle ní, jen na něj zírala, 
až  už  to  nevydržela  a  sáhla  po  jeho  ruce.  Když  ucukl, 
zarděla se a podívala se, co jí přinesl.

Bože…  Byla  nervózní  z  toho,  že  uvidí  své  věci. 
Obzvlášť diář.

Až na to, že nakonec bylo uklidňující  vytáhnout svůj 
oblíbený  červený  svetr,  přiložit  si  ho  k  nosu  a  zachytit 
závan parfému, který vždycky používala. A… ano, kartáč, 
její kartáč, ten, co měla ráda, se širokou, čtvercovou hlavou 
a kovovými štětinami. Popadla šampon, odzátkovala ho a 
vdechla.  Ááách… Biolage. Nic z toho smradu, co ji nutil 
používat bezduchý.

„Děkuju  ti.“  Hlas  se  jí  třásl,  když  vyndala  deník. 
„Mockrát ti děkuju.“

Pohladila kožené desky diáře. Neotevře ho. Teď ne. Ale 
už brzy…

Vzhlédla k Zsadistovi. „Vezmeš… vezmeš mě zpátky 
do mého domu?“

„Jo. To můžu.“
„Bojím se tam jít, ale patrně bych měla.“
„Jen mi řekni kdy.“
Sebrala  odvahu,  náhle  měla  zájem  odbýt  si  jedno  z 

velkých „poprvé“, a řekla: „Až se dneska večer setmí. Pak 
chci jít.“

„Fajn, půjdeme.“ Ukázal na podnos. „Teď jez.“
Nevšímala  si  jídla,  sledovala  ho,  jak  jde  do  šatny  a 

odkládá  zbraně.  Zacházel  s  nimi  opatrně,  bedlivě  je 
kontroloval  a  ona se v duchu ptala,  kde byl… co dělal. 
Ačkoliv měl ruce čisté, na předloktích zůstala černá krev.

Dnes v noci zabíjel.
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Soudila, že by měla pociťovat jakousi vítězoslávu, když 
je o jednoho bezduchého méně. Když ale Zsadist odkráčel 
do koupelny s tepláky přehozenými přes ruku, zajímala se 
spíš o jeho blaho.

A  také…  o  jeho  tělo.  Pohyboval  se  jako  zvíře  v 
nejlepším smyslu slova, samá latentní síla a plavné kroky. 
Sexuální  touha,  která  v  ní  procitla,  hned  jak  ho  poprvé 
spatřila, s ní znovu zalomcovala. Toužila po něm.

Když se dveře koupelny zavřely a spustila se sprcha, 
promnula si oči a usoudila, že se asi pominula. Ten muž se 
odtáhl před její rukou, když mu hrozilo, že se dotkne jeho 
paže. Opravdu si namlouvá, že by s ní chtěl spát?

Znechucena  sama  sebou  si  prohlédla  jídlo.  Bylo  to 
nějaké kuře na bylinkách s pečenými bramborami a dýní. 
Byla  tu  sklenka  vody a  sklenka  bílého  vína  a  také  dvě 
zářivě zelená jablka Granny Smith a kus mrkvového dortu. 
Chopila se vidličky a šťouchla do kuřete. Chtěla sníst to, 
co má na talíři, jen proto, že byl tak pozorný a přinesl jí to.

Když  Zsadist  vyšel  z  koupelny,  oblečen  jen  v 
nylonových  teplákách,  ztuhla  a  nedokázala  od  něj 
odtrhnout zrak. Od kroužků v bradavkách se mu odráželo 
světlo  svíček a  také od tvrdých svalů na břiše a  pažích. 
Kromě  hvězdicovitého  znamínka  Bratrstva  měl  na  holé 
hrudi čerstvý, rudý škrábanec a modřinu.

„Jsi zraněný?“
Přistoupil k ní a prohlédl si talíř. „Moc jsi nejedla.“
Neodpověděla,  protože  její  pohled  uvízl  na  křivce 

kyčlí, vystupující nad nízko spuštěný pas tepláků. Bože… 
ještě o trochu níž a bylo by vidět všechno.

Zčistajasna se rozpomněla, jak se drhl do krve, protože 
se považoval za špinavého. Polkla a v duchu se ptala, co 
mu udělali, co udělali jeho pohlaví. To, jak po něm toužila, 
jí  připadalo… nepatřičné.  Vtíravé.  Ne že by se tím něco 
měnilo na tom, co cítila.

„Nemám nijak strašný hlad,“ zašeptala.
Přistrčil jí tác blíž. „Stejně jez.“
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Když  se  znovu  pustila  do  kuřete,  vzal  obě  jablka  a 
přešel  místnost.  Do  jednoho  se  zakousl  a  spustil  se  na 
podlahu,  seděl  se  zkříženýma  nohama  a  sklopenýma 
očima. Jedna paže mu spočinula napříč na břiše, zatímco 
žvýkal.

„Večeřel jsi dole?“ zeptala se.
Zavrtěl  hlavou a znovu si ukousl z jablka, chroustání 

zvučelo celou místností.
„Nic jiného nemáš?“ Když pokrčil rameny,  zašeptala: 

„A mně říkáš, abych jedla?“
„Jo, říkám. Tak co kdyby ses do toho zase pustila.“
„Ty nemáš rád kuřata?“
„Nemám  rád  jídlo.“  Neodvracel  oči  od  podlahy,  ale 

jeho hlas zněl naléhavěji. „Jez už.“
„Proč nemáš rád jídlo?“
„Nedá  se  mu věřit,“  řekl  upjatě.  „Pokud si  ho  sama 

neuděláš nebo ho nevidíš vcelku, nevíš, co v tom je.“
„Proč myslíš, že by někdo…“
„Už jsem se ti zmínil, jak moc nemám rád řeči?“
„Budeš  spát  dneska  vedle  mě?“  vyhrkla,  protože 

usoudila, že by měla raději znát odpověď dřív, než se před 
ní uzavře úplně.

Obočí mu zacukalo. „Vážně to chceš?“
„Ano, chci.“
„Tak jo. Budu.“
Když spořádal obě jablka a ona vycídila talíř,  nebylo 

ticho nijak příjemné,  ale  také  v něm nejiskřila  elektřina. 
Když dojedla mrkvový dort, šla do koupelny a vyčistila si 
zuby.  Než  se  vrátila,  zpracovával  už  špičáky  poslední 
kousky  ohryzku  z  jablka,  vykusoval  zbylé  kousíčky 
dužiny.

Neuměla  si  představit,  jak  může  při  takové  stravě 
bojovat. Přece musí jíst víc.

A  měla  pocit,  že  by  měla  něco  říci,  ale  místo  toho 
vklouzla do postele, stočila se do klubíčka a čekala na něj. 
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Jak minuty plynuly a on stále jen chirurgicky pitval jablko, 
nemohla už to napětí vydržet.

Tak dost,  pomyslela  si.  Opravdu by měla  jít  v  domě 
někam  jinam.  Používá  ho  jako  berličku,  a  to  není 
spravedlivé.

Vztáhla  ruku, aby odhodila  přikrývky,  právě když  se 
zvedl z podlahy. Když přistoupil k posteli, ztuhla. Odložil 
ohryzky z jablek vedle jejího talíře,  pak zvedl ubrousek, 
který použila, a sám si jím otřel ústa. Otřel si jím i ruce, 
vzal tác, vynesl ho z místnosti a položil hned za dveře.

Když  se  vrátil,  přistoupil  k  lůžku  z  druhé  strany  a 
matrace se prohnula, jak se natáhl na přehoz. Zkřížil paže 
na hrudi, nohy v kotnících a zavřel oči.

Svíčky kolem místnosti zhasínaly jedna po druhé. Když 
už  hořel  jen  jediný  knot,  řekl:  „Nechám  ji  svítit,  abys 
viděla.“

Pohlédla na něj. „Zsadiste?“
„Jo?“
„Když jsem byla…“ Odkašlala si. „Když jsem byla v té 

díře v zemi, myslela jsem na tebe. Chtěla jsem, abys pro 
mě přišel. Věděla jsem, že mě odtamtud dokážeš dostat.“

Obočí se mu svraštilo, i když víčka zůstala zavřená. „Já 
na tebe taky myslel.“

„Myslel?“ Pohnul bradou nahoru a dolů, ale ona stejně 
řekla: „Vážně?“

„Jo. Některé dny… jsem nedokázal myslet na nic než 
na tebe.“

Bella  cítila,  jak  třeští  oči.  Převalila  se  k  němu  a 
podepřela si hlavu paží.

„Vážně?“ Když neodpovídal, musela naléhat. „Proč?“
Jeho mohutná hruď se rozšířila, vyfoukl vzduch. „Chtěl 

jsem, aby ses vrátila. Nic víc.“
Aha… Takže jen konal svou práci.
Bella spustila paži a odvrátila se od něj. „No… děkuju 

ti, žes pro mě přišel.“
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Mlčky  pozorovala  svíčku,  hořící  na  nočním  stolku. 
Slzovitý plamínek se vlnil, tak líbezně, tak půvabně…

Zsadistův hlas byl tichý. „Hrozně mi vadila představa, 
že jsi vyděšená a sama. Že ti někdo ublížil. Nemohl jsem… 
to nechat být.“

Bella zatajila dech a ohlédla se přes rameno.
„Těch šest  týdnů jsem nespal,“  zašeptal.  „Když  jsem 

zavřel oči, viděl jsem jen tebe, jak voláš o pomoc.“
Bože, i když je jeho tvář hrubá, má tak jemný a krásný 

hlas, jako plamínek svíčky.
Otočil k ní hlavu a otevřel oči. Jeho černý pohled byl 

plný citu. „Nevím, jak jsi to mohla tak dlouho vydržet. Byl 
jsem si jistý, že jsi mrtvá. Ale pak jsme našli ten dům a já 
tě vyzvedl z té díry. Když jsem viděl, co ti udělal…“

Bella se zvolna obrátila, nechtěla ho polekat a zaplašit. 
„Nic z toho si nepamatuju.“

„Dobře, to je dobře.“
„Jednou… Budu to muset vědět. Povíš mi to?“
Zavřel oči. „Jestli opravdu musíš znát podrobnosti.“
Nějakou dobu mlčeli a pak se k ní posunul, převalil se 

na  bok.  „Hrozně  nerad  se  tě  ptám,  ale  jak  vypadal? 
Pamatuješ si z něj něco konkrétního?“

Spoustu věcí, pomyslela si. Až moc.
„On, hm, barvil si vlasy na hnědo.“
„Cože?“
„Chci říct, jsem si tím celkem jistá. Zhruba tak každý 

týden šel do koupelny a já cítila chemikálie. A mezitím mu 
odrůstaly kořínky. Bílá čárka hned u kůže na temeni.“

„Ale  já  myslel,  že  vyblednutí  je  vítané,  protože  to 
znamená, že jsou déle u Společnosti.“

„Já  nevím.  Myslím,  že  měl…  nebo  má…  nějaké 
mocenské  postavení.  Podle toho,  co jsem slyšela  z  díry, 
ostatní  bezduší  s ním jednali  opatrně.  A říkali  mu ‚pane 
O‘.“

„Ještě něco?“
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Zachvěla  se,  znovu se ocitala  ve zlém snu.  „Miloval 
mě.“

Zsadistem  zavibrovalo  zavrčení,  tlumené  a  ošklivé. 
Líbilo se jí, jak to zní. Cítila se chráněná. Dávalo jí to sílu 
mluvit dál.

„Ten bezduchý, on říkal… že mě miluje, a miloval. Byl 
mnou posedlý.“ Vypustila zvolna dech, snažila se zklidnit 
tetelení svého srdce. „Ze začátku jsem se ho bála, ale po 
nějaké době jsem používala  jeho city proti  němu. Chtěla 
jsem mu ubližovat.“

„Dařilo se to?“
„Někdy ano. Dařilo se mi ho… rozplakat.“
Zsadistův  výraz  byl  náhle  prapodivný.  Jako  by… 

záviděl. „Jaké to bylo?“
„To nechci říkat.“
„Protože to bylo příjemné?“
„Nechci, aby sis myslel, že jsem krutá.“
„Krutost je něco jiného než odveta.“
Ve  světě  válečníků  to  nejspíš  byla  pravda.  „Nevím, 

jestli s tím souhlasím.“
Jeho černé oči  se zúžily.  „Jsou tací,  kteří  by za tebe 

provedli ahvenge. To přece víš, ne?“
Představila si ho, jak vychází do noci lovit bezduché, a 

nedokázala snést představu, že by se mu něco stalo. Pak si 
představila  svého  bratra,  rozhněvaného  a  pyšného, 
připraveného rovněž se vrhnout na toho bezduchého.

„Ne… Nechci,  abys  to udělal.  Ty,  ani Rehvenge, ani 
nikdo jiný.“

Místností  projel  průvan,  jako  by  se  někde  otevřelo 
okno. Ohlédla se a uvědomila si, že mrazivá vlna vyrazila 
ze Zsadistova těla.

„Máš nějakého druha?“ zeptal se prudce.
„Proč… Ale ne. Rehvenge je můj bratr. Ne můj druh.“
Mohutná ramena povolila. Pak se ale zamračil. „Mělas 

někdy?“
„Druha? Jenom krátce. Ale nevyšlo to.“
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„Proč?“
„Kvůli bratrovi.“ Odmlčela se. „Vlastně to není pravda. 

Ale  když  se nedokázal  postavit  Rehvovi,  ztratila  jsem k 
němu  do  značné  míry  úctu.  A  pak…  pak  vypustil 
podrobnosti  o  našem vztahu do  glymery  a všechno se… 
zkomplikovalo.“

Po pravdě řečeno, bylo to děsné. Reputace muže zůstala 
samozřejmě  nedotčená,  kdežto  její  byla  nadranc.  Možná 
právě proto ji Zsadist tolik přitahoval. Bylo mu jedno, co si 
o něm kdo myslí.  Nebyla  v něm žádná přetvářka,  žádné 
dvorné způsoby, jimiž by skrýval své myšlenky a instinkty. 
Byl upřímný, a díky té upřímnosti,  i když právě odhalila 
jeho hněv, bylo bezpečné mu důvěřovat.

„Byli jste vy dva…“ Hlas mu vyzněl do ztracena. „Co 
jestli jsme byli?“

„Milenci?“ Zsadist drsně a prudce zaklel. „To nic, mně 
do toho nic…“

„Ale  ano,  byli.  Rehv  na  to  přišel,  a  tehdy  začaly 
problémy.  Znáš aristokracii.  Upírka, která spí s někým, s 
kým není  sezdaná?  Přísahal  bys,  že jsem poskvrněná na 
doživotí.  Chci  říct,  vždycky  jsem  litovala,  že  jsem  se 
nenarodila jako civilistka. Ale rodokmen si nevybereš, že?“

„Milovalas ho?“
„Myslela jsem si to. Ale… ne.“ Vzpomněla si na lebku 

vedle Zsadistova lůžka. „Ty jsi byl někdy zamilovaný?“
Koutek úst se mu zvedl v úšklebku. „Co bys řekla?“
Když ucouvla, zavřel oči. „Promiň. Chci říct, nebyl. To 

by nešlo.“
Proč si tedy nechává tu lebku? Komu patřila? Užuž se 

chtěla  zeptat,  když  její  otázce  předešel.  „Tvůj  bratr  si 
myslí, že toho bezduchého sejme?“

„Nepochybně. Rehvenge je… No, je hlavou mé rodiny 
od té doby, co mi zemřel otec, když jsem byla ještě malá, a 
Rehv je velice agresivní. Extrémně.“

„No, řekni mu, ať sedí na zadku doma. Ahvenge za tebe 
obstarám já.“
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Prudce pohlédla Zsadistovi do očí. „Ne.“
„Ano.“
„Ale já to nechci.“ Nedokázala by sama se sebou žít, 

kdyby při tom zahynul.
„Nemůžu  tomu  zabránit.“  Pevně  zavřel  oči. 

„Kristepane… Nemůžu dýchat,  když vím,  že ten ničema 
někde běhá. Musí umřít.“

Strach a  vděčnost  a ještě  něco celkově příjemného jí 
sevřely hruď. Z okamžitého popudu se naklonila a políbila 
ho na rty.

Ucukl se zasyčením, oči vytřeštěné víc, než kdyby mu 
dala facku.

A sakra. Proč to udělala? „Promiň, promiň, já…“
„Ne,  pohoda.  Jsme  v  pohodě.“  Převalil  se  naznak  a 

zvedl ruku k ústům. Prsty si třel rty, sem a tam, jako by ji z 
nich stíral.

Když pořádně vzdychla, řekl: „Co se děje?“
„Jsem tak nechutná?“
Spustil paži. „Ne.“
Taková lež. „Možná ti dojdu pro žínku, co ty na to?“
Když se chystala vystřelit  z postele,  chytil  ji za paži. 

„To byl můj první polibek, jasný? Prostě jsem to nečekal.“
Bella zatajila dech. Jak je to možné?
„Prokristapána,  nekoukej  na  mě  takhle.“  Pustil  ji  a 

znovu se zahleděl do stropu.
Jeho první polibek… „Zsadiste?“
„Co.“
„Necháš mě to zopakovat?“
Nastala  dlouhá,  předlouhá pauza.  Sunula  se  k  němu, 

prodírala se mezi prostěradly a přikrývkami.
„Nikde jinde se tě nedotknu. Jenom rty. Na rty.“
Otoč hlavu, sugerovala mu. Otoč hlavu a podívej se na  

mě.
A pak to udělal.
Nečekala  ozdobnou pozvánku,  ani  nečekala,  až  si  to 

rozmyslí. Přitiskla zlehka své rty na jeho, pak je zvedla a 
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otálela  nad jeho ústy.  Když  zůstal,  kde byl,  znovu se k 
němu spustila a tentokrát mu jemně přejela po rtech. Nasál 
dech.

„Zsadiste?“
„Ano,“ zašeptal.
„Uvolni ústa.“
Opatrně, aby ho nevyplašila, podepřela se předloktími a 

znovu se k němu přiblížila. Jeho rty byly otřesně měkké, až 
na místo, kde byl ten horní zjizvený. Aby ho ujistila, že jí 
jeho  nedokonalost  nevadí,  naschvál  se  tomu  místečku 
věnovala, vracela se k němu zas a znova.

A  pak  se  to  stalo:  opětoval  její  polibek.  Byl  to  jen 
nepatrný pohyb úst, ale cítila ho až do morku kostí. Když 
to zopakoval, pochválila ho slabým zasténáním a nechala 
ho převzít iniciativu.

Bože, byl tak pozorný, hledal si cestu po jejích ústech 
těmi  nejněžnějšími  doteky.  Líbal  ji  sladce  a  opatrně, 
chutnal jako jablka a koření. A kontakt, k němuž mezi nimi 
docházelo, byť lehký a pomalý, stačil k tomu, aby ji celou 
rozbolavěl.

Když  vysunula  jazyk  a  olízla  ho,  prudce  se  odtáhl. 
„Nevím, co to dělám.“

„Ale ano, víš.“ Naklonila se, aby nepřerušila spojení. 
„To tedy víš.“

„Ale…“
Umlčela ho ústy a netrvalo dlouho, a už byl zpátky ve 

hře. Když po něm přejela jazykem tentokrát, rozevřel rty a 
vyšel  jí  také  vstříc  jazykem,  kluzkým a  teplým.  Začalo 
pomalé kroužení… a pak už byl v jejích ústech, dotíral na 
ni, hledal ji.

Cítila, jak v něm procitl sex, žár a naléhavost, rostoucí 
v jeho mohutném těle. Dychtila, aby po ní sáhl a přitáhl ji k 
sobě. Když to neudělal, odsunula se a pohlédla na něj. Líce 
mu plály, oči se třpytily. Dychtil po ní, ale nepřibližoval se. 
A ani to nechtěl.

„Chci se tě dotýkat,“ řekla.
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Když  ale  zvedla  ruku,  ztuhl  a  pevně  ji  popadl  za 
zápěstí.  Strach se vznášel těsně pod jeho hladinou; cítila, 
jak se proplétá jeho tělem, jak ho napíná. Čekala, až si to 
rozmyslí, nechtěla na něj tlačit.

Jeho stisk se zvolna uvolnil. „Jen… pomalu.“
„Slibuju.“
Začala paží, přejížděla mu špičkami prstů sem a tam po 

hladké  pokožce  bez  chloupků.  Jeho  oči  sledovaly  její 
pohyby s podezíravostí,  která ji neurážela, a svaly se mu 
cukaly a kmitaly se, když po nich přejížděla.  Hladila ho 
zvolna,  nechávala  ho  přivykat  dotekům,  a  když  si  byla 
jista, že je mu to příjemné, sklonila se a přiložila rty k jeho 
bicepsu. K rameni.  Ke klíční kosti.  K vrcholku hrudního 
svalu.

Mířila k bradavce s piercingem.
Když  byla  těsně  u  stříbrného  kroužku  s  kuličkou, 

vzhlédla k němu. Oči měl vytřeštěné, tolik, až bylo všude 
kolem černých duhovek vidět bělmo.

„Chci tě sem políbit,“ řekla. „Můžu?“
Kývl a olízl si rty.
V okamžiku,  kdy se ho její ústa dotkla,  škubl sebou, 

jako  by  mu  někdo  trhl  rukama  i  nohama  zároveň. 
Nepřestávala.  Vtáhla  piercing  do úst  a  zakroužila  kolem 
něj jazykem.

Zsadist zasténal, tlumený zvuk mu zarachotil v hrudi; 
pak se syčivě nadechl. Hlava se mu zabořila do polštáře, 
ale držel ji šikmo, aby ji mohl pořád pozorovat.

Když  zakmitala  stříbrným  kroužkem  a  pak  za  něj 
trochu  zatahala,  prohnul  se  nad  postelí,  jednu  nohu 
ohnutou,  patu  zarytou  do  matrace.  Znovu  pošimrala 
bradavku a pak ještě jednou, až praštil pěstí do prošívané 
přikrývky.

„Ach…  proboha,  Bello…“  Dýchal  v  prudkém, 
zjitřeném  rytmu,  vyzařoval  z  něj  žár.  „Co  to  se  mnou 
děláš?“

„Chceš, abych toho nechala?“
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„Buď to, nebo to dělej silněji.“
„Co třeba ještě trochu?“
„Jo… ještě trochu.“
Zpracovávala  ho  ústy,  pohrávala  si  s  kroužkem, 

poháněla ho, až začal kroutit boky.
Když se podívala po jeho těle, vypadla z rytmu. Jeho 

mohutná  erekce  napínala  tenký  nylon  tepláků,  a  ona  ji 
viděla  celou:  tupou hlavici  s  půvabným hrbolkem,  silný 
pyj, dvojici závaží pod ním.

Dobrotivý bože. Je… obrovský.
Úplně zvlhla mezi stehny a sjela pohledem k jeho očím. 

Víčka měl pořád ještě zdvižená a ústa otevřená, jak se v 
jeho tváři potýkaly úžas s šokem a dychtivostí.

Zvedla ruku a vsunula mu palec mezi rty. „Cucej mě.“
Silně  zatáhl  a  přitom ji  sledoval.  Zmocňovalo  se  ho 

šílenství; cítila to. Narůstal v něm chtíč, měnil ho v bečku 
střelného  prachu,  a  do  horoucích  pekel,  ona  po  něm 
toužila. Chtěla, aby celý explodoval. Do ní.

Pustila  jeho bradavku,  vytáhla  mu svůj  palec z úst  a 
vzepjala se, aby mu vsunula jazyk mezi rty. Při tom vpádu 
zběsile  zasténal,  jeho  mohutné  tělo  se  zazmítalo  na 
přikrývce, které se držel.

Chtěla,  aby  pustil  přikrývku  a  dotkl  se  jí,  ale 
nedokázala čekat. Teď poprvé se bude muset ujmout velení 
ona. Odhrnula přikrývky, přesunula horní část svého trupu 
na jeho hruď a přehodila mu nohu přes boky.

V okamžiku, kdy na něm spočinula její váha, ztuhl a 
přestal opětovat její polibky.

„Zsadiste?“
Shodil  ji  ze  sebe  takovou  silou,  až  se  odrazila  od 

matrace.

Zsadist  vystřelil  z  postele,  zadýchaný  a  omráčený,  tělo 
uvězněné mezi minulostí a přítomností, napjatý jako struna 
mezi těmi dvěma časy.

187



Napůl  toužil  po  tom,  co  s  ním  dělala  Bella.  Sakra, 
umíral  touhou  prozkoumat  první  chuť  vzrušení.  Byly  to 
neuvěřitelné pocity. Blaho. Jediná hezká věc, kterou poznal 
… za celý život.

Drahá Stvořitelko ve Stínu, není divu, že upíři zabíjejí, 
aby ochránili své družky.

Až na to, že by nesnesl mít na sobě ženu, i kdyby to 
byla Bella, a zběsilá panika, která v něm právě nyní bušila, 
byla nebezpečná. Co kdyby se po ní ohnal? Proboha, už ji 
shodil na druhou stranu té zatracené postele.

Pohlédl  na  ni.  Vypadala  tak  bolestně  překrásně  v  té 
změti prostěradel a rozházených polštářů. On se jí ale děsil, 
a proto se bál i o ni. Doteky a polibky, jakkoli ho zpočátku 
uchvátily, byly pro něj příliš velkým vypětím. A nemůže se 
ocitnout v pozici, kdy by byl takhle rozčilený, kdykoli se 
dostane do její blízkosti.

„Už toho necháme,“ řekl. „Tohle svinstvo se nestane.“
„Líbilo se ti to.“ Její hlas byl  tichý, ale silný. „Cítila 

jsem pod rukama, jak ti proudí krev.“
„Konec diskusí.“
„Ztvrdnul jsi ze mě.“
„Chceš přijít  k úhoně?“ Když sevřela pevněji polštář, 

naléhal důrazněji. „Protože prostě a jednoduše, sex a já, to 
jde jen jedním způsobem, a není o co stát.“

„Líbilo  se  mi,  jak  jsi  mě  líbal.  Chci  s  tebou  spát. 
Milovat se s tebou.“

„Milovat?  Milovat?“  Rozpřáhl  paže.  „Bello…  já  ti 
můžu nabídnout jedině drsný sex. Nebude se ti to líbit, a 
upřímně  řečeno,  nerad  bych  ti  to  udělal.  Na  to  jsi  moc 
dobrá.“

„Cítila jsem tvoje rty na svých. Byly něžné…“
„Ach, prosím…“
„Buď zticha a nech mě domluvit!“
Z  spadla  brada,  přesně  jako  kdyby  ho  nakopla  do 

zadku. Tímhle tónem s ním nikdy nikdo nemluvil. Už jen 
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ta anomálie zaujala jeho pozornost, ale skutečnost, že to je 
právě ona, ho doslova omráčila.

Bella  si  shrnula  vlasy  přes  rameno.  „Jestli  se  mnou 
nechceš být, fajn. Jen to řekni. Ale neschovávej se za to, že 
mě chceš ochraňovat. Myslíš si, že nevím, že sex s tebou 
bude drsný?“

„Ty to chceš?“ zeptal se mrtvým hlasem. „Ty si myslíš, 
že teď, po bezduchém, si zasloužíš jen ubližování?“

Zamračila  se.  „To  vůbec  ne.  Ale  jestli  je  to  jediná 
možnost, jak tě mít, pak si tě takového vezmu.“

Přejel  si  rukou sem a  tam po krátce  ostříhané  lebce, 
doufal, že se mu tím třením třeba probudí mozek.

„Myslím,  že  jsi  zmatená.“  Zadíval  se  do  země. 
„Momentálně nevíš, co mluvíš.“

„Ty arogantní hajzle,“ odsekla.
Z prudce zvedl hlavu. No, to bylo plácnutí  po zadku 

číslo dvě… „Prosím?“
„Prokaž nám oběma službu a nesnaž se myslet za mě, 

jo?  Protože  to  pokaždé  pochopíš  špatně.“  S  tím 
odpochodovala do koupelny a práskla za sebou dveřmi.

Zsadist párkrát zamrkal. Co se to, sakra, právě stalo?
Rozhlédl  se  po  místnosti,  jako  by  mu  mohl  pomoci 

nábytek nebo snad závěsy. Pak se jeho jemný sluch vyladil 
na nějaký tichý zvuk. Ona… plakala.

S kletbou přistoupil ke koupelně. Nezaklepal, jen stiskl 
kliku a vstoupil. Stála vedle sprchy, paže zkřížené na hrudi, 
slzy se jí hromadily v safírově modrých očích.

Ach… bože. Co má muž v takové situaci dělat?
„Promiň,“ zamumlal. „Jestli jsem… hm, tě urazil nebo 

tak.“
Zamračila  se  na  něj.  „Nic  mi  není.  Jsem naštvaná  a 

sexuálně frustrovaná.“
Hlava mu poskočila na krku. No… teda. No ne.
Páni, po tomhle rozhovoru bude potřebovat ortopedický 

límec.
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„Řeknu  to  ještě  jednou,  Zsadiste.  Jestli  se  mnou 
nechceš  spát,  tak  fajn,  ale  nesnaž  se  mi  namlouvat,  že 
nevím, co chci.“

Z  si  zapřel  ruce  v  bok a  sklopil  oči  k  mramorovým 
dlaždicím. Neříkej nic, ty hlupáku. Jen buď zticha…

„Tak to není,“ vyhrkl. Jak ta slova vypustil do vzduchu, 
proklel se. Mluvit je špatné. Mluvit je fakt hodně mizerný 
nápad…

„Jak to není? Chceš říct, že o mě stojíš?“
Vzpomněl si na to, co se mu stále ještě snažilo prodrat 

ven  z  kalhot.  Ona  má  oči.  Ona  tu  zatracenou  věc  vidí. 
„Však vidíš, že o tebe stojím.“

„Takže jsem ochotna to pojmout… tvrdě…“ Odmlčela 
se a on měl pocit, že se začervenala. „Proč tedy nemůžeme 
být spolu?“

Dech se mu krátil, až mu plíce žhnuly a srdce bušilo. 
Bylo mu, jako by hleděl přes okraj propasti. Dobrý bože, 
přece jí to nechce doopravdy říct? Nebo ano?

Žaludek se mu svíral,  když  z něj  ta  slova vycházela. 
„Ona byla vždycky nahoře. Paní. Když… za mnou přišla, 
byla vždycky nahoře. Ty, hm, překulila ses mi na prsa a… 
to u mě nefunguje.“

Přetřel si dlaněmi obličej, nejen proto, aby se před ní 
ukryl, ale i aby si ulevil od bolesti hlavy, která ho náhle 
přepadla.

Uslyšel vydechnutí. Uvědomil si, že to vydechla ona.
„Zsadiste, moc mě to mrzí. Nevěděla jsem…“
„Jo…  Snad  dokážeš  zapomenout,  že  jsem  to  řekl.“ 

Bože,  musí  od  ní  pryč,  než  si  zas  pustí  pusu  na  špacír. 
„Koukej, já…“

„Co ti dělala?“ Bellin hlas byl tenký jako vlásek.
Střelil po ní tvrdým pohledem. Ach, to snad ne, říkal si.
Udělala k němu krok. „Zsadiste, ona… tě měla proti tvé 

vůli?“
Odvrátil se. „Jdu do tělocvičny. Uvidíme se později.“
„Počkej…“
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„Později,  Bello.  Tohle…  já  nemůžu.“  Cestou  ven 
popadl tenisky značky Nike a přehrávač MP3.

Pěkně dlouhý běh, přesně to teď potřebuje. Dlouhý… 
běh.  No  a  co,  jestli  nikam  nedoběhne.  Aspoň  si  může 
dopřát upocenou iluzi, že se vzdaluje sám od sebe.
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Kapitola dvacátá první

hury znechuceně hleděl přes kulečníkový stůl v sídle, 
zatímco si Butch vyměřoval šťouch. S tím člověkem 

něco je, ale protože polda poslal  jedním úderem tága do 
díry tři koule, o hru tady jistě nejde.

P
„Ježíšmarjá, Butchi. Čtyři vítězství v řadě. Nevíš, proč 

se namáhám s tebou hrát?“
„Protože  naděje nikdy neumírá.“  Butch  do sebe  kopl 

zbytek své skotské. „Chceš ještě jednu hru?“
„Proč ne. Horší už to být nemůže.“
„Připrav koule a já doleju.“
Zatímco  Phury  vybíral  koule  z  kapes  pod  stolem, 

uvědomil si, v čem je problém. Pokaždé, když se odvrátil, 
Butch na něj začal zírat.

„Žere tě něco, poldo?“
Muž  si  nalil  na  dva  prsty  Lagavulin,  pak  se  dlouze 

napil. „Nijak zvlášť.“
„Lháři. Čučíš po mně od té chvíle, co jsme se vrátili ze 

ZeroSum. Co kdyby ses vrátil k realitě a vyvalil to na mě.“
Butchovy oříškové oči se setkaly s jeho zamračeným 

pohledem. „Jsi gay?“
Phury  upustil  osmou  kouli  a  mlhavě  vnímal,  jak 

poskakuje po mramorové podlaze. „Co? Proč bys…“
„Slyšel  jsem,  že  ses  sbližoval  s  Reverendem.“  Když 

Phury zaklel, Butch zvedl černou kouli a rozkutálel ji po 
zelené plsti. „Koukej, jestli jsi, tak je to v pohodě. Upřímně 
je mi úplně jedno, po kom jedeš. Ale rád bych to věděl.“

192



No to je prostě ohromné, říkal si Phury. Nejenže teskní 
po  ženě,  která  chce  jeho  dvojče;  teď  údajně  chodí  s 
nějakým sakramentským sympathem.

Ta  upírka,  která  vlítla  na  něj  a  na  Reverenda,  si 
očividně pustila pusu na špacír a… Kristepane. Butch už to 
určitě  řekl  Vishousovi.  Ti  dva  jsou  jako  párek  starých 
manželů,  nemají  mezi  sebou tajemství.  A V to vyslepičí 
Rhageovi.  A  jakmile  to  bude  vědět  Rhage,  to  už  se  to 
klidně může dát na internetové stránky agentury Reuters.

„Phury?“
„Ne, nejsem gay.“
„Nemáš snad pocit, že to musíš skrývat nebo tak.“
„Nemám. Prostě nejsem.“
„Jsi tedy bi?“
„Butchi, nech toho. Jestli je někdo z bratrů přihřátý, tak 

je  to  tvůj  spolubydlící.“  Na  užaslý  poldův  pohled  jen 
zamumlal: „Ale jdi, určitě už to o V víš. Bydlíš s ním.“

„Očividně ne… Jé, ahoj, Bello.“
Phury se otočil na patě. Bella stála na prahu místnosti, 

oblečena v tom černém saténovém županu. Nemohl od ní 
odtrhnout pohled.  Její sličná tvář už zase zářila zdravím, 
modřiny zmizely, krása se znovu ukázala. Byla… úžasná.

„Nazdar,“  řekla.  „Phury,  myslíš,  že  bych  si  s  tebou 
mohla na chvilku promluvit? Až dohrajete?“

„Butchi, nevadí ti, když si dáme oddech?“
„V pohodě. Tak zatím, Bello.“
Když  polda  odešel,  odložil  Phury  se  zbytečnou 

precizností  tágo;  zasunul  to  štíhlé  plavé  dřevo  do 
nástěnného držáku. „Vypadáš dobře. Jak je ti?“

„Líp. O moc líp.“
Protože se nakrmila od Zsadista.
„Tak…  co  se  děje?“  zeptal  se  a  snažil  se 

nepředstavovat si ji u žíly svého dvojčete.
Bez odpovědi přistoupila k francouzskému oknu, župan 

se  za  ní  táhl  po  mramorové  podlaze  jako  stín.  Když 
kráčela, konečky vlasů se jí otíraly o bedra a pohybovaly se 
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v rytmu s houpáním jejích boků. Zasáhl ho prudký hlad a 
modlil se, aby nezachytila jeho pach.

„Ach, Phury, podívej na ten měsíc, je skoro v úplňku.“ 
Její ruka spočinula na skle. „Škoda, že nemůžu…“

„Chceš jít teď ven? Můžu ti dojít pro kabát.“
Usmála se na něj přes rameno. „Nemám boty.“
„Ty ti taky přinesu. Zůstaň tady.“
Ve  chvilce  byl  zpátky  s  párem  kožešinou  podšitých 

vysokých bot a viktoriánskou pláštěnkou, kterou shánčlivý 
Fritz vytáhl z nějaké skříně.

„Pracuješ rychle,“ řekla Bella, když jí přehodil krvavě 
rudý samet přes ramena.

Poklekl před ní. „Ukaž, obuju ti je.“
Zvedla jedno koleno, a když jí navlékal botu, snažil se 

nevšímat si, jak jemná je pokožka na jejím kotníku. Ani jak 
moc ho dráždí její pach. Ani jak by stačilo jen odhrnout 
župan a…

„Teď druhou,“ řekl chraplavě.
Když  ji  obul,  otevřel  dveře  a  vyšli  spolu  ven.  Pod 

nohama jim zakřupal sníh, který pokrýval terasu. Na okraji 
trávníku si těsně přitáhla plášť k tělu a vzhlédla. Dech jí 
vytvářel u úst bílé obláčky a vítr jí vzdouval rudý samet 
kolem těla, jako by ho hladil.

„Svítání není daleko,“ řekla.
„Brzy se rozední.“
V duchu se ptal, o čem chtěla mluvit, ale pak její tvář 

zvážněla a on pochopil, proč přišla. Zsadist. Samozřejmě.
„Chci se tě na něj zeptat,“ zašeptala. „Na tvé dvojče.“
„Co chceš vědět?“
„Jak se stal otrokem?“
Ach, bože… Nechtělo se mu mluvit o minulosti.
„Phury? Povíš mi to? Zeptala bych se ho, ale…“
A sakra. Neexistoval dobrý důvod, proč jí neodpovědět. 

„Unesla ho chůva. Propašovala ho z domu, když mu bylo 
sedm měsíců. Nemohli jsme je nikde najít, a pokud jsem 
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dokázal zjistit, ona dva roky potom zemřela. Tehdy ho ten, 
kdo ho našel, prodal do otroctví.“

„To muselo být pro celou vaši rodinu moc těžké.“
„Nic horšího se nemohlo stát. Smrt bez těla, které by se 

dalo pohřbít.“
„A  když…  když  byl  otrokem  krve…“  Zhluboka  se 

nadechla. „Víš, co se s ním dělo?“
Phury si třel zátylek. Když váhal, řekla: „Nemluvím o 

jizvách nebo nuceném krmení. Chci vědět o tom… co mu 
ještě mohli dělat.“

„Koukej, Bello…“
„Potřebuju to vědět.“
„Proč?“ I když znal odpověď. Chce se Z spát, patrně už 

se o to pokusila. Proto.
„Prostě to musím vědět.“
„Měla by ses zeptat jeho.“
„Nechce mi to říct, vždyť víš, že ne.“ Položila mu ruku 

na předloktí. „Prosím. Pomoz mi ho pochopit.“
Phury zůstal zticha, říkal si, že je to proto, že respektuje 

soukromí Z, a to byla převážně pravda. Jen maličká část 
jeho nitra nechtěla pomáhat Z při přistání v její posteli.

Bella mu stiskla paži.  „Říkal, že byl  přivázaný. A že 
nesnese  mít  ženu  nahoře,  když…“  Zarazila  se.  „Co  mu 
udělali?“

Do háje. Zsadist s ní mluvil o svém zajetí?
Phury tiše zaklel. „Nevyužívali jen jeho žílu. Ale víc ti 

neřeknu.“
„Ach, ne.“ Její tělo ochablo. „Jen jsem to potřebovala 

od někoho slyšet. Potřebovala jsem to vědět najisto.“
Když  se  zvedl  studený  poryv  větru,  zhluboka  se 

nadechl,  a  stejně  měl  pocit,  že  se  dusí.  „Měla  bys  jít 
dovnitř, než nastydneš.“

Kývla a zamířila k domu. „Ty nejdeš?“
„Nejdřív si zakouřím. Už jdi.“
Nesledoval ji, jak míří k domu, ale uslyšel zaklapnutí 

dveří.
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Strčil  ruce  do  kapes  a  zadíval  se  na  zvlněný  bílý 
trávník. Pak zavřel oči a uviděl minulost.

Jakmile  Phury  prošel  proměnou,  začal  pátrat  po  svém 
dvojčeti.  Pročesal  Starou  zemi,  vyhledával  domy,  které  
byly dost bohaté, aby měly služebnictvo. Časem se z více  
míst doslechl, že existuje nějaký muž velký jako válečník,  
kterého  drží  nějaká  upírka  vysoko  nahoře  v  glymeře.  
Nemohl ho však najít.

Což bylo pochopitelné. Tehdy, začátkem devatenáctého  
století,  byl  druh pořád ještě  relativně  soudržný,  a  stará  
pravidla a společenské zvyky se pevně dodržovaly. Kdyby  
se zjistilo, že u sebe má někdo válečníka jako otroka krve,  
podle zákona by ho čekala smrt. Právě proto musel pátrat  
diskrétně. Kdyby se dožadoval shromáždění aristokracie a  
předložil  požadavek  na  navrácení  svého  dvojčete  nebo  
kdyby ho přistihli, jak se pokouší Zsadista najít, bylo by to,  
jako by mu vbodl do hrudi dýku: zabít Zsadista a zbavit se  
těla  by  byla  pro  jeho  věznitele  nejlepší  a  jediná  možná  
obrana.

Kolem roku 1810 už se skoro vzdal naděje. Oba rodiče  
už mezitím zemřeli přirozenou smrtí. Upíří společenství ve  
Staré  zemi  se  rozpadalo  a  začala  první  migrace  do  
Ameriky.  Byl  vykořeněný,  bloumal  Evropou,  honil  se  za  
šuškandou a náznaky… když najednou našel to, co hledal.

Té  noci,  kdy  k  tomu  došlo,  byl  na  anglické  půdě.  
Navštívil  shromáždění  na  jednom  hradě  na  doverských  
útesech. Stál ve ztemnělém koutě plesového sálu a zaslechl  
dva muže mluvit  o  hostitelce.  Říkali,  že  má neuvěřitelně  
obdařeného otroka krve a že se ráda předvádí a někdy se o  
něj i podělí.

Phury se hned té noci začal ženě dvořit.
Nebál se, že by ho prozradila tvář, i když on a Zsadist  

byli jednovaječná dvojčata. V první řadě měl na sobě šat  
bohatého muže, a nikdo by nepojal podezření, že někdo v  
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jeho postavení půjde po otrokovi, který byl jako malé dítě  
řádně  zakoupen  na  trhu.  A  za  druhé,  vždycky  si  dával  
pozor,  aby  zůstal  v  přestrojení.  Nechal  si  narůst  krátký  
plnovous,  aby zakryl  své rysy,  a oči  skrýval za tmavými  
brýlemi, což zdůvodňoval tvrzením, že má špatný zrak.

Jmenovala  se  Catronia.  Bohatá  aristokratka  byla  
sezdána  s  polokrevným  kupcem,  který  obchodoval  v  
lidském  světě.  Očividně  byla  často  sama,  protože  její  
hellren hodně cestoval, ale povídalo se, že toho otroka krve  
měla už před svatbou.

Phury žádal, aby byl pozván do jejího domu, a jelikož  
byl zajímavý a pozorný, poskytla mu ubytování, navzdory  
faktu,  že  nebyla  podrobně  obeznámena  s  jeho  
rodokmenem.  Dvory  byly  tehdy  plné  vetřelců  a  on  ji  
přitahoval,  takže  byla  očividně  ochotna  jisté  formality  
pominout. Byla však také opatrná. Plynuly týdny, a ačkoliv  
s ním trávila spoustu času,  nikdy ho nevzala k otrokovi,  
kterého prý vlastnila.

Při  každé  příležitosti,  která  se  mu  naskytla,  
prohledával park i budovy v naději, že najde své dvojče v  
nějaké  skryté  cele.  Problém  byl,  že  všude  byly  oči  a  
Catronia ho zaměstnávala. Kdykoli její  hellren  odjel, což  
bylo často, přicházela do Phuryho komnat, a čím víc se jí  
vyhýbal, tím víc po něm toužila.

Čas… Chtělo to jen čas. Čas a její neschopnost odolat  
předvedení  své kořisti,  své hračky,  svého otroka. Jednou  
večer těsně před úsvitem ho pozvala poprvé do své ložnice.  
Tajný  vchod,  po  kterém  celou  dobu  pátral,  byl  v  jejím  
předpokoji,  v zadní stěně šatníku. Společně sestoupili  po  
rozlehlém, strmém schodišti.

Phury si ještě pamatoval, jak se ty tlusté dubové dveře  
na úpatí schodů otevřely, a vybavoval si pohled na nahého  
muže připoutaného řetězy s roztaženýma nohama na spací  
plošině pokryté tapiserií.

Zsadist zíral do stropu, vlasy tak dlouhé, až spadaly na  
kamennou podlahu. Byl čistě oholený a naolejovaný, jako  

197



by  ho  na  její  povyražení  připravili,  a  voněl  drahým  
kořením. Žena šla rovnou k němu a láskyplně ho laskala,  
hladovýma  hnědýma  očima  majetnicky  hltala  celé  jeho  
tělo.

Phurymu sjela ruka k dýce u boku, než si uvědomil, co  
dělá. Jako by vycítil ten pohyb, Zsadist zvolna otočil hlavu  
a  jeho  mrtvé  černé  oči  překonaly  vzdálenost  mezi  nimi.  
Nebyl v nich záblesk poznání. Jen kypící nenávist.

Phuryho zaplavily šok a smutek, ale zůstal soustředěný,  
hledal cestu odtud. Na druhé straně cely byly další dveře,  
ale neměly kliku,  jen štěrbinu asi  půldruhého metru nad  
podlahou.  Říkal  si,  že  by  třeba  mohl  dovnitř  vniknout  
tudy…

Catronia se začala jeho bratra intimně dotýkat. Měla  
na rukou jakousi mast, a jak hladila jeho dvojčeti mužství,  
říkala  odporné věci  o  tom,  jak bude velký.  Phury na ni  
vycenil špičáky a zvedl dýku.

Dveře  na  druhé  straně  se  znenadání  rozlétly.  Stál  v  
nich  vyžilý  dvořan  v  rouchu  lemovaném  hermelínem.  
Zpanikařené ohlašoval,  že Catroniin  hellren  se nečekaně  
vrátil a hledá ji. Řeči o ní a o Phurym očividně dolehly až  
k jeho sluchu.

Phury  se  přikrčil,  připraven  zabít  ženu  i  jejího  
dvořana. Avšak místností se rozezvučel zvuk dusotu mnoha  
nohou.

Hellren se přihnal po tajném schodišti, do místnosti se  
nahrnul  on  i  jeho  osobní  garda.  Muž  vypadal  užasle,  
očividně nevěděl, že má otroka krve. Catronia začala něco 
říkat,  ale  vlepil  jí  tak  silný  políček,  až  se  odrazila  od  
kamenné zdi.

Vypukl chaos. Osobní stráž šla po Phurym. Hellren šel  
s nožem po Zsadistovi.

Pozabíjet dvorní vojáky byl dlouhý a krvavý proces, a  
než se Phury vymanil z boje muže proti muži, byl Zsadist  
pryč, jen z cely vedla krvavá stopa.
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Phury  se  vydal  chodbou,  běžel  podzemím  hradu,  
sledoval rudé šmouhy. Když se vynořil z pevnosti, už skoro  
svítalo,  věděl  tedy,  že musí Zsadista najít  co nejrychleji.  
Když se zastavil, aby se orientoval, uslyšel rytmický zvuk  
protínající vzduch.

Bičování.
Napravo od něj na útesu byl Zsadist, visel za ruce na  

stromě a na rozlehlém pozadí moře ho bičovali do krve.
Phury  zaútočil  na  tři  strážné,  kteří  bili  jeho  dvojče.  

Ačkoliv se muži udatně bránili, Phury byl posedlý zběsilou  
zuřivostí. Pobil je a pak uvolnil Zsadista, načež uviděl, jak  
z hradeb vybíhá pětice dalších strážných.

Slunce užuž vycházelo a záře ho pálila do kůže. Phury  
věděl,  že už není čas. Přehodil  si Zsadista přes ramena,  
popadl jednu z pistolí, jimiž byly vyzbrojeny stráže, a strčil  
si zbraň za opasek. Pak pohlédl na útes a oceán pod ním.  
Nebyla  to  zrovna  nejlepší  cesta  ke  svobodě,  ale  daleko  
lepší než pokoušet se probít do hradu. Dal se do běhu s  
nadějí, že je rozpohybuje, až nakonec spadnou do oceánu.

Vrhací dýka ho zasáhla do stehna, klopýtl.
Nemohl chytit rovnováhu ani zastavit sílu setrvačnosti.  

On  a  Zsadist  se  skulili  přes  okraj  útesu  a  klouzali  po  
skalnaté  stěně,  až  se  Phuryho  bota  zachytila  v  nějaké  
štěrbině.  Jak  se  škubnutím  zastavil,  držel  se  pořád  
Zsadista, protože zatraceně dobře věděl, že je bez sebe a  
utopí se, spadne-li do vody bez pomoci.

Zsadistovo  krví  zbrocené  tělo  klouzalo  z  Phuryho  
sevření, vysmýkávalo se mu…

V  poslední  vteřině  chytil  dvojče  za  zápěstí  a  pevně  
stiskl. Mocně to škublo, jak se jeho těžké tělo zastavilo, a  
Phurymu projela nohou bolest. Zrak se mu zastřel. Přišel k  
sobě.  Znovu  se  mu  zatmělo  před  očima.  Cítil,  jak  se  
Zsadistovo tělo  houpá ve  vzduchu;  nebezpečné  houpání,  
nemilosrdně hrozící, že se vysmekne.

Stráže  vykoukly  přes  okraj  útesu  a  pak  odhadovaly  
sílící  světlo,  přičemž si clonily  oči. Zasmály se, zastrčily  
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zbraně za opasky a nechaly Phuryho a Zsadista napospas  
smrti.

Jak  slunce  stoupalo  nad  obzor,  Phuryho  rychle  
opouštěly  síly  a  věděl,  že  už  dlouho  Zsadista  neudrží.  
Světlo  bylo strašlivé,  žhoucí,  zvyšovalo bolest,  kterou už  
cítil.  A aťsi tahal za nohu sebevíc, jeho kotník zůstával  v 
pasti.

Zašátral  po  pistoli,  vytáhl  ji.  Zhluboka se  nadechl  a  
namířil hlaveň na svou nohu.

Střelil  se  pod  koleno.  Dvakrát.  Bolest  to  byla  
omračující,  kulový blesk uvnitř těla,  upustil  zbraň. Zaťal  
zuby,  zapřel  volnou nohu o útes  a odstrčil  se  vší  silou,  
která mu ještě zbývala. Zařval, když se jeho noha zlomila a  
odpadla.

A  pak  následovala  zející  prázdnota  vzdušného  
prostoru.

Oceán byl studený, ale šokem ho probral k vědomí a  
zacelil mu ránu, takže nevykrvácel. Cítil závrať, zoufalství,  
zvedal  se  mu  žaludek,  když  násilím  vystrčil  hlavu  nad 
zpěněné vlny; jediným pevným bodem byl smrtelný stisk,  
jímž svíral Zsadista. Přitáhl si dvojče do náručí, držel mu  
hlavu nad vodou a plaval ke břehu.

Chválabohu, nedaleko od místa, kde skočili, byl vstup  
do  jeskyně,  a  Phury  je  oba  z  posledních  sil  dostal  k  
temnému ústí. Když se vyvlekl i se Zsadistem z vody, byl  
skoro  slepý.  Plazil  se  co  nejdál  do  jeskyně.  Zákrut  v  
přírodní architektuře je zachránil, poskytl jim tmu, kterou  
potřebovali.

Vzadu, daleko od slunce, se Phury s bratrem ukryl za  
velké balvany. Vzal Zsadista do náručí, aby uchoval jejich  
tělesné teplo, a zíral před sebe do tmy, úplně ztracený.

Phury si promnul oči. Bože, vidina Zsadista připoutaného v 
řetězech na té plošině…
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Od té  záchrany  ho  pronásledovala  jako  noční  můra, 
taková,  která  budí  zas  a  znova  čerstvou  hrůzu pokaždé, 
když se vynoří z jeho podvědomí. Byl to vždycky tentýž 
sen:  žene  se  po  tom  skrytém  schodišti  a  rozráží  dveře. 
Připoutaný Zsadist. Catronia se směje v koutě. Jakmile se 
Phury ocitl v cele, Z otočil hlavu a jeho černé, neživé oči 
vzhlédnou  z  nezjizvené  tváře.  Tvrdým  hlasem  řekne: 
„Nech mě tady. Chci zůstat… tady.“

Nato  se  Phury  pokaždé  probudil,  zbrocen  studeným 
potem.

„Co se děje, chlape?“
Butchův  hlas  byl  nepříjemný,  ale  vítaný.  Phury  si 

promnul tvář, pak se ohlédl. „Jen si užívám vyhlídku.“
„Dám ti jeden tip. To se dělá na tropické pláži, ne když 

stojíš venku v takovéhle zimě. Hele, pojď se s námi najíst, 
jo?  Rhage  chce  palačinky,  tak  jich  Mary  nasmažila  v 
kuchyni celý kontejner. Fritz se chytá stropu, takovou má 
starost, že nemůže pomáhat.“

„Jo. Dobrá.“ Když mířili dovnitř, řekl Phury: „Můžu se 
tě na něco zeptat?“

„Jasně. Co potřebuješ?“
Phury se zastavil u kulečníkového stolu a zvedl kouli 

osmičku. „Když jsi pracoval na vraždách, viděl jsi hodně 
lidí, co byli na pokraji sil, viď? Lidí, co ztratili manželku 
nebo  manžela…  syny  nebo  dcery.“  Když  Butch  kývl, 
pokračoval:  „Zjišťoval  jsi  někdy,  co  se  s  nimi  stalo? 
Myslím  s  těmi  pozůstalými.  Nevíš,  jestli  se  z  těch  hrůz 
dostali?“

Butch si přejel palcem obočí. „Nevím.“
„Jo, nejspíš jsi to fakt nesledoval…“
„Ale můžu ti říct, že já se z toho nedostal nikdy.“
„Myslíš  jako,  že  pořád  vidíš  ta  těla,  na  kterých  jsi 

pracoval?“
Člověk zavrtěl hlavou. „Zapomněl jsi na sestry. Bratry 

a sestry.“
„Cože?“
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„Lidi  ztrácejí  manžely,  manželky,  syny,  dcery…  a 
sestry a bratry. Já ztratil sestru, když mi bylo dvanáct. Dva 
kluci  ji  vzali  ve  škole  za  baseballovou  tribunu  a  tam ji 
znásilnili  a  ztloukli,  až  ji  zabili.  Nikdy  jsem se  přes  to 
nedostal.“

„Ježíši…“  Phury  se  zarazil,  protože  si  uvědomil,  že 
nejsou sami.

Zsadist stál do půl těla nahý ve dveřích místnosti. Byl 
zalitý potem od hlavy až po tenisky, jako by v tělocvičně 
uběhl mnoho kilometrů.

Když  Phury hleděl  na své dvojče,  dostavil  se  známý 
pocit  skleslosti.  Vždycky  to  bylo  takové,  jako by byl  Z 
jakási zóna nízkého tlaku.

Zsadistův hlas zněl tvrdě. „Chci, abyste po setmění šli 
oba se mnou.“

„Kam?“ zeptal se Butch.
„Bella chce jít do svého domu, a já ji tam nevezmu bez 

posil. Potřebuju auto pro případ, že by si chtěla vzít nějaké 
krámy s sebou, až bude odcházet, a potřebuju, aby to tam 
někdo prověřil, než se tam přeneseme. Je fajn, že ze sklepa 
vede únikový tunel, kdyby to začalo být drsné. Kontroloval 
jsem to včera v noci, když jsem jí byl vyzvednout nějaké 
věci.“

„Já klidně půjdu,“ řekl Butch.
Zsadist přelétl očima místnost. „Ty taky, Phury?“
Po chvilce Phury přikývl. „Jo. Já taky.“
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Kapitola dvacátá druhá

é noci, když měsíc vystoupal výš na oblohu, se pan O 
se zasténáním zvedl ze země. Čekal na okraji palouku 

od  chvíle,  kdy  před  čtyřmi  hodinami  zapadlo  slunce,  a 
doufal,  že  se  v  domě  někdo  ukáže…  Jenomže  se  nic 
nestalo. A tak to bylo už dva dny. No, měl dojem, že včera 
ráno před úsvitem někoho zahlédl, jakýsi stín, pohybující 
se uvnitř domu, ale ať to bylo cokoli, zahlédl to jen jednou 
a pak už ne.

T

Pekelně  litoval,  že  nemůže  využít  všechny  zdroje 
Společnosti,  aby  vyrazil  za  svou  ženou.  Kdyby  vyslal 
všechny bezduché, co má… Jenomže to by si klidně mohl 
prostřelit  hlavu.  Někdo  by  vykecal  Omegovi,  že  se  v 
ohnisku  pozornosti  ocitla  jedna  bezvýznamná  upírka.  A 
pak by nastaly velké problémy.

Podíval  se  na  hodinky  a  zaklel.  Když  je  řeč  o 
Omegovi…

Pan  O  se  měl  dnes  v  noci  hlásit  u  svého  pána  a 
nezbývalo  mu  než  na  tu  zatracenou  schůzku  jít.  Zůstat 
bezduchým  byla  jediná  možnost,  jak  dostat  svou  ženu 
zpátky, a nehodlal riskovat, že zmizí z povrchu země jen 
proto, že propásl schůzi.

Vyndal telefon a zavolal třem Betám, aby hlídaly dům. 
Protože toto místo bylo známým shromaždištěm upírů, měl 
aspoň záminku, aby je tím pověřil.

Dvacet  minut  nato  vyšli  bezduší  z  lesa,  zvuk  jejich 
klusajících bagančat tlumil sníh. Trojice mohutných mužů 
byla krátce po zasvěcení, takže měli vlasy dosud tmavé a 
pokožku ruměnou chladem. Očividně byli celí nadšení, že 
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jsou k užitku, a připraveni k boji, ale pan O jim řekl, že 
mají  dům  jen  sledovat  a  monitorovat.  Kdyby  se  někdo 
ukázal, nemají útočit, dokud se dotyčný nepokusí odejít, a i 
pak mají být všichni upíři zajati živí, ať už půjde o ženy 
nebo muže.  Bez výjimky.  Pan O soudil,  že  on na místě 
příbuzných  své  ženy  by  vyslal  napřed  zvědy,  než  by  ji 
nechal zhmotnit  se někde v blízkosti  domu. A jestliže je 
mrtvá  a  její  příbuzní  odtud  stěhují  věci,  pak  je  chce 
zajmout v použitelném stavu, aby mohl najít její hrob.

Když bylo Betám jasno, oč jde, přešel pan O přes les ke 
svému náklaďáku, který byl ukryt mezi borovicemi. Když 
vyjel na silnici 22, uviděl, že bezduší zaparkovali explorer, 
kterým přijeli,  přímo na silnici,  ani  ne půl  kilometru  od 
odbočky na cestu k domu.

Zavolal  těm  idiotům  a  řekl  jim,  ať  sakra  použijou 
mozky  a  pořádně  to  auto  schovají.  Pak  odjel  k  chatě. 
Cestou  mu  mžikaly  myslí  obrazy  jeho  ženy,  kalily  mu 
výhled na cestu před autem. Viděl ji ve chvílích, kdy byla 
nejrozkošnější, ve sprše s mokrými vlasy i pokožkou. Tak 
byla obzvlášť čistá…

Jenže pak se vidiny změnily.  Viděl ji nahou, jak leží 
naznak pod tím šeredou upírem,  co ji  odnesl.  Muž se jí 
dotýkal… líbal  ji… vnikal  do ní… A jí  se  to  líbilo.  Té 
čubce  se  to  líbilo.  Hlavu  měla  zakloněnou  a  sténala  a 
svíjela se jako coura a chtěla ještě.

Pan  O  svíral  v  rukou  volant,  až  mu  klouby  málem 
protrhly pokožku. Snažil se zklidnit, ale jeho hněv byl jako 
pitbull na papírovém řetězu.

Pak naprosto jasně pochopil, že není-li už mrtvá, zabije 
ji on, až ji najde. Stačilo jen představit si ji s bratrem, co ji 
ukradl, a veškerý rozum ho naráz opustil.

A ne  že  by  se  tím panu O ulevilo.  Žít  bez  ní  bude 
hrozné,  a  ačkoliv  bylo  velmi  lákavé  vydat  se  na 
sebevražednou výpravu po její smrti, znamenal by takový 
kousek jen tolik, že navěky skončí u Omegy.  Bezduší  se, 
koneckonců, vrací k pánovi, jsou-li zabiti.
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Jenže pak ho něco napadlo. Představil si svou ženu od 
nynějška za mnoho let, s vybledlou pokožkou, se světlými 
vlasy,  s očima barvy oblaků.  Bezduchou,  stejnou, jako je 
on. To bylo tak ideální řešení, až mu noha sklouzla z plynu 
a náklaďák zastavil přímo uprostřed silnice 22.

Tak by byla navěky jeho.

Přiblížila se půlnoc a Bella si navlékla staré džínsy a ten 
tlustý  červený  svetr,  co  měla  tolik  ráda.  Pak  šla  do 
koupelny,  stáhla ze zrcadla oba ručníky a podívala se na 
sebe. Odraz jí ukázal ženu, která na ni hleděla  vždycky: 
modré  oči.  Vysedlé  lícní  kosti.  Plné  rty.  Spousta  tmavě 
hnědých vlasů.

Zvedla okraj svetru a koukla se na břicho. Pokožka tam 
byla bez poskvrnky, nenesla už jméno bezduchého. Přejela 
si dlaní místo, kde bývala ta písmena.

„Připravená?“ zeptal se Zsadist.
Pohlédla do zrcadla. Tyčil se za ní, oblečen v černém, 

na těle mu visely zbraně. Jeho uhlové oči byly upřené na 
pokožku, kterou odhalila.

„Jizvy se  zahojily,“  řekla.  „Za  pouhých  osmačtyřicet 
hodin.“

„Jo. A jsem rád.“
„Bojím se jít do svého domu.“
„Phury a Butch jdou s námi. Máš ochránců habaděj.“
„Já vím…“ Spustila svetr. „Jenže… co jestli nedokážu 

jít dovnitř?“
„Pak to zkusíme znovu, jinou noc. Ať to trvá, jak chce 

dlouho.“ Podržel jí bundu.
Navlékla si ji a řekla: „Máš lepší věci na práci než na 

mě dohlížet.“
„Ne, momentálně nemám. Dej mi ruku.“
Prsty se jí třásly, když je vztáhla. Měla neurčitý dojem, 

že je to poprvé, co ji požádal, aby se ho dotkla, a doufala, 
že ten kontakt povede k objetí.
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Neměl však zájem o objímání. Vtiskl jí do ruky malou 
pistoli, ani se neotřel o její pokožku. Znechuceně ucukla. 
„Ne, já…“

„Drž to…“
„Počkej moment, já…“
„…takhle.“ Nastavil jí malou pažbu do dlaně. „Tady je 

pojistka. Zajistit. Odjistit. Jasný? Zajistit… odjistit. Zabiješ 
tím sotva, ale je nabitá dvěma kulkami, které  bezduchého 
zpomalí  na  dost  dlouho,  aby  ses  stihla  dostat  pryč.  Jen 
namíříš  a  dvakrát  stiskneš  spoušť.  Nemusíš  natahovat 
kohoutek nebo tak něco. A miř na trup, to bude větší cíl.“

„Já to nechci.“
„Ani  já  nechci,  abys  to  měla.  Ale  je  to  lepší  než  tě 

poslat na světlo.“
Zavrtěla  hlavou  a  zavřela  oči.  Ten  život  je  někdy 

hnusný.
„Bello? Bello, podívej se na mě.“ Když poslechla, řekl: 

„Nech si tu zbraň ve vnější kapse kabátu na pravé straně. 
Potřebuješ  ji  mít  po  ruce,  kdybys  ji  musela  použít.“ 
Otevřela  ústa  a  on  ji  přerušil.  „Zůstaneš  s  Butchem  a 
Phurym.  A  dokud  budeš  s  nimi,  je  mimořádně 
nepravděpodobné, že bys ji musela použít.“

„Kde budeš ty?“
„Blízko.“ Když se otočil, všimla si, že má v kříži nůž – 

kromě dvou dýk na hrudi a páru pistolí na bocích. V duchu 
se ptala, kolik má u sebe ještě dalších zbraní, které nejsou 
vidět.

Zastavil  se ve dveřích, hlavu svěšenou. „Postarám se, 
abys  tu  pistoli  nemusela  vytasit,  Bello.  Věř  mi.  Ale 
nemůžu tě nechat neozbrojenou.“

Zhluboka se nadechla. A vsunula ten malý kousek kovu 
do kapsy kabátu.

Venku  na  chodbě  čekal  Phury,  opíral  se  o  zábradlí 
balkonu.  Byl  také  vystrojen  k  boji,  s  pistolemi  a  těmi 
dýkami všude po těle, vyzařoval z něj smrtící klid. Když se 
na něj usmála, kývl a navlékl si černý kožený kabát.
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Zsadistovi zazvonil mobil, otevřel ho. „Jsi tam, poldo? 
Co je?“ Když ukončil hovor, kývl. „Můžeme jít.“

Všichni tři sešli dolů do haly a pak ven na nádvoří. Ve 
studeném vzduchu  se  oba  upíři  chopili  pistolí  a  pak  se 
všichni odhmotnili.

Bella  nabyla  tvaru  na  zápraží,  čelem  k  lesklým 
červeným dveřím s mosazným klepadlem. Cítila za sebou 
Zsadista a Phuryho, dvě obrovská mužská těla plná napětí. 
Zazněly  kroky  a  ona  se  ohlédla.  Po  verandě  přicházel 
Butch. Také měl vytasenou pistoli.

Představa, že by si dávala načas a vstupovala do domu 
zvolna, jí připadala nebezpečná a sobecká. Myslí odemkla 
dveře, pak vstoupila.

Vonělo to tam pořád stejně… Kombinace citrónového 
vosku na  podlahy,  kterým leštila  široká borová prkna,  a 
rozmarýnových svíček, jež s oblibou zapalovala.

Když  uslyšela,  jak  se  zavírají  dveře  a  vypíná  alarm, 
ohlédla  se.  Butch  a  Phury jí  byli  v  patách,  ale  Zsadista 
nebylo nikde vidět.

Věděla, že je neopustil. Ale litovala, že s ní není uvnitř.
Zhluboka se nadechla a rozhlédla se po svém obývacím 

pokoji. Když se nikde nesvítilo, viděla jen povědomé stíny 
a obrysy, spíš vzorec nábytku a stěn než co jiného.

„Všechno vypadá… bože, přesně stejně.“
Ačkoliv na psacím stole bylo prázdné místo. Zmizelo 

zrcadlo,  zrcadlo,  které  s  matkou  vybíraly  společně  na 
Manhattanu asi před deseti lety. Rehvengeovi se vždycky 
líbilo.  Vzal  si  ho?  Nevěděla,  zda  má  být  dojata  nebo 
dotčena.

Když  vztáhla  ruku,  aby  rozsvítila  lampu,  Butch  ji 
zarazil. „Světla ne. Promiň.“

Kývla.  Když  zašla  do  domu  hlouběji  a  uviděla  další 
svoje  věci,  bylo  jí,  jako  by  se  ocitla  mezi  dávnými 
známými  a  přáteli,  které  léta  neviděla.  Bylo  to  milé  a 
smutné.  Především úleva.  Byla  si  prve tak jista,  že  ji  ta 
návštěva rozčilí…
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Zarazila  se,  když  dorazila  do  jídelny.  Za  širokým 
obloukem  na  jejím  konci  byla  kuchyně.  Děs  jí  sevřel 
útroby.

Obrnila se, vstoupila do sousední místnosti a zastavila 
se.  Když  viděla  všechno  tak  úhledné  a  nepoškozené, 
rozpomněla se na násilí, které se tu odehrálo.

„Někdo to uklidil,“ zašeptala.
„Zsadist.“ Butch k ní přistoupil,  pistoli ve výši hrudi, 

očima přejížděl kolem.
„On… tohle všechno udělal?“ Mávla kolem sebe rukou.
„Tu noc potom, co tě unesli. Strávil tady celé hodiny. 

Dole je to taky jako ze škatulky.“
Pokusila se představit si Zsadista s mopem a kbelíkem, 

jak odstraňuje krvavé skvrny a střepy ze skla.
Proč? ptala se v duchu.
Butch pokrčil rameny. „Říkal, že je to osobní.“
Vyslovila to nahlas? „Nevysvětlil… proč to bylo?“
Když člověk zavrtěl hlavou, uvědomila si, že Phury se 

okázale zajímá o to, co se děje venku.
„Chceš si zajít do ložnice?“ zeptal se Butch.
Když kývla, Phury řekl: „Já zůstanu tady nahoře.“
Dole ve sklepě našla všechno uspořádané, srovnané… 

čisté.  Otevřela  šatník,  zkontrolovala  zásuvky prádelníku, 
prošla se koupelnou. Uchvacovaly ji maličkosti. Lahvička 
parfému.  Časopis  s  datem vydání  před  únosem.  Svíčka, 
kterou měla,  jak si  vzpomínala,  zapálenou vedle litinové 
vany s nožičkami.

Otálela, dotýkala se těch předmětů, jaksi opravdově se 
vracela sama k sobě, toužila tím strávit celé hodiny… dny. 
Ale cítila Butchovo stoupající napětí.

„Asi už jsem pro dnešek viděla dost,“ řekla a litovala, 
že tu nemůže zůstat déle.

Butch šel první, když mířili  zpátky do přízemí.  Když 
vstoupil do kuchyně, pohlédl na Phuryho. „Je připravená 
vyrazit.“
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Phury cvaknutím otevřel telefon. Nastala pauza. „Z, je 
čas jít. Nastartuj poldovi auto.“

Když Butch zavíral dveře do sklepa, přistoupila Bella k 
akváriu a nakoukla do něj. V duchu se ptala, jestli v tomto 
domě bude ještě někdy žít. A měla pocit, že nebude.

„Chceš  si  vzít  něco s  sebou?“  zeptal  se  Butch.  „Ne, 
asi…“

Venku zazněl výstřel, tlumené duté prásknutí. Butch ji 
popadl a strhl k sobě. „Buď zticha,“ řekl jí do ucha.

„Vpředu,“  zasyčel  Phury  a  klesl  do  dřepu.  Ukázal 
pistolí přes chodbu ke dveřím, kterými prve vstoupili.

Další výstřel. A další. Blížily se. Zněly kolem domu.
„Vypadneme tunelem,“ zašeptal Butch, otočil ji a strkal 

ke dveřím do sklepa.
Phury sledoval zvuky hlavní pistole. „Kryju vám záda.“
Zrovna když  se Butchova ruka dotkla  kliky dveří  do 

sklepa,  čas  se  zhustil  do zlomků sekund a pak se úplně 
rozsypal.

Francouzské okno za nimi se rozlétlo, dřevěný rám se 
roztříštil, střepy skla se vysypaly na podlahu.

Zsadist to celé vyrazil zády, jak ho tam natlačila nějaká 
hrozivá,  obrovská  síla.  Přistál  na  kuchyňské  podlaze  a 
narazil  lebkou do dlaždic tak silně,  až to znělo,  jako by 
vystřelila  další  pistole.  Pak  mu  na  hruď  se  strašlivým 
jekotem skočil bezduchý, který ho prve prohodil dveřmi, a 
oba přeletěli místnost a mířili rovnou ke dveřím do sklepa.

Zsadist  pod  bezduchým  byl  nehybný  jako  kámen. 
Omráčený? Mrtvý?

Bella zaječela, když ji Butch strhl k sobě. Jediné místo, 
kam se dalo jít, bylo u sporáku, a on ji tam strčil a zakryl 
vlastním tělem. Jenže teď byli uvězněni v kuchyni.

Phury  i  Butch  mířili  pistolemi  na  spletenec  paží  a 
nohou na podlaze, ale bezduchému to bylo jedno. Nemrtvý 
zvedl pěst a praštil Zsadista do hlavy.

„Ne!“ zařvala.
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Jenže kupodivu, ta rána zřejmě Zsadista probrala. Nebo 
to  možná  dokázal  její  hlas.  Jeho  černé  oči  se  prudce 
otevřely  a  ve  tváři  mu  vytanul  zlobný  výraz.  Rychlým 
pohybem sevřel rukama bezduchého v podpaží a mrštil jím 
tak prudce, až jeho trup opsal hrozivý oblouk.

V  mžiku  byl  Zsadist  nahoře,  obkročmo  seděl  na 
bezduchém.  Popadl  ho  za  pravou  paži  a  zkroutil  ji,  až 
praskaly kosti. Pak vrazil palec nemrtvému pod bradu tak 
hluboko, až půlka prstu zmizela, a obnažil dlouhé špičáky, 
které  se  bíle  a  smrtonosně  zatřpytily.  Zakousl  se 
bezduchému do krku, přímo do jícnové trubice.

Bezduchý  zaskučel bolestí,  zběsile se mu zmítal  mezi 
nohama. A to byl teprve začátek. Zsadist svou kořist trhal 
na  kusy.  Když  už  se  nehýbala,  zarazil  se  a  hrábl  prsty 
bezduchému  do  tmavých  vlasů,  rozhrnul  je  a  očividně 
hledal bílé kořínky.

Ona ale poznala, že to není David. Mohla mu to klidně 
říci, pokud by se jí ovšem vrátil hlas.

Zsadist zaklel a nabral dech, ale zůstal dřepět nad svou 
kořistí a pozoroval ji, zda nejeví známky života. Jako by 
chtěl pořád pokračovat.

A pak se zamračil a vzhlédl, očividně si uvědomil, že 
boj skončil a že jsou tu svědci.

Ach…  Ježíši  –  Jeho  tvář  nesla  stopy  černé  krve 
bezduchého; a další skvrny mu potřísnily hruď a ruce.

Jeho  černé  oči  zalétly  k  jejím.  Byly  jasné.  Lesklé. 
Přesně jako ta krev, kterou prolil  při  její obraně. Rychle 
odvrátil  pohled, jako by chtěl skrýt uspokojení, které mu 
zabíjení přinášelo.

„Ti druzí dva jsou hotoví,“ řekl, stále ještě zadýchaně. 
Vytáhl si podolek košile a utřel si obličej.

Phury  zamířil  na  chodbu.  „Kde  jsou?  Na  předním 
trávníku?“

„Klepou Omegovi na vrátka. Bodl jsem je oba.“ Zsadist 
pohlédl na Butche. „Vezmi ji domů. Hned. Je moc v šoku, 
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než aby se odhmotnila. A Phury, ty jdi s nimi. Chci, abys 
mi zavolal, hned jak vstoupí do haly, je to jasné?“

„A co ty?“ řekl Butch, když Bellu kormidloval kolem 
mrtvého bezduchého.

Zsadist  vstal  a  vytasil  dýku.  „Já  vyfouknu  tohohle  a 
počkám  na  ostatní.  Když  se  tihle  mizerové  neohlásí, 
přijdou další.“

„Vrátíme se.“
„Mně je to jedno, jen když ji dostanete domů. Tak nech 

toho mluvení a sedej za volant.“
Bella  k  němu  vztáhla  ruku,  ačkoliv  nevěděla  proč. 

Vyděsilo ji to, co udělal, a jak teď vypadal, zbitý a samá 
modřina,  vlastní  krev  mu  stékala  na  oděv  spolu  s  krví 
bezduchých.

Zsadist  švihl  rukou  do  vzduchu,  propouštěl  ji.  „Běž 
odtud.“

John vyskočil z autobusu a tak zatraceně se mu ulevilo, že 
je doma, až se div nepřerazil. Páni, jestli se dá soudit podle 
prvních  dvou  dní  výcviku,  pak  příští  dva  roky  budou 
učiněné peklo.

Když vstoupil do domovních dveří, hvízdl.
Hlas  Wellsie  se ozval  z  její  pracovny.  „Ahoj! Jak to 

dneska šlo?“
Zatímco odkládal kabát, vydal dva rychlé hvizdy, což 

bylo něco jako fajn, prima, dobrý.
„To je dobře. Hele, za hodinu přijde Havers.“
John zamířil k ní do pracovny a zastavil se ve dveřích. 

Wellsie  seděla  u svého psacího stolu,  obklopena sbírkou 
starých  knih,  z  nichž  většina  byla  otevřená.  Pohled  na 
všechny  ty  rozložené  vázané  stránky  mu  připomínal 
dychtivé psy,  ležící  na hřbetech a čekající,  až jim někdo 
podrbe bříška.

Usmála se. „Vypadáš unaveně.“
Na chvíli se natáhnu, než přijde Havers, znakoval.
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„Určitě ti nic není?“
Kdepak. Usmál se, aby tomu dodal šťávu. Hrozně nerad 

jí  lhal,  ale  nechtěl  rozebírat  své  neúspěchy.  Za  dalších 
šestnáct hodin je bude mít zase na talíři. Potřebuje pauzu, a 
oni jsou nepochybně taky unavení.

„Probudím tě, až tu bude doktor.“
Díky.
Když se obracel k odchodu, řekla: „Doufám, že víš, že 

ať ty testy vyšly jakkoliv, vypořádáme se s tím.“
Pohlédl na ni. Tak ona se také bojí výsledků.
Rychle k ní přistoupil a objal ji, pak zamířil do svého 

pokoje. Ani nedal prádlo do koše, jen odhodil tašky a lehl 
si  na  postel.  Páni,  spojené  úsilí  osmi  hodin  opovržení 
dokáže způsobit, že by jeden nejradši týden prospal.

Až na  to,  že  nedokázal  myslet  na  nic  jiného než  na 
Haversovu návštěvu. Bože, co jestli to byl všechno nějaký 
omyl?  Co  jestli  se  nepromění  v  něco  fantastického  a 
mocného? Co jestli jeho noční vidiny nejsou nic víc než 
nějaká přehnaná fixace na Draculu?

Co jestli je převážně člověk?
To  by  docela  dávalo  smysl.  I  když  výcvik  teprve 

začínal, bylo jasné, že není jako ostatní předproměněnci ve 
třídě. Ve všem, co se týkalo fyzické námahy či obratnosti, 
byl  úplně vedle,  a byl  slabší než ostatní.  Možná pomůže 
trénink, ačkoliv o tom pochyboval.

John zavřel oči a doufal v nějaký pěkný sen. Sen, který 
by ho přenesl do statného těla, sen, ve kterém by byl silný 
a…

Probudil ho Tohrův hlas. „Havers je tady.“
John zívl a protáhl se a snažil se skrýt před soucitem v 

Tohrově tváři.  To byla  další  noční  můra  výcviku:  pořád 
musel všechno kazit před Tohrem.

„Jak to jde, synku – totiž Johne?“
John potřásl hlavou a znakoval:  Je to dobrý, ale radši  

bych byl pro tebe syn.
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Tohr  se usmál.  „To je  dobře.  Taky to tak  chci.  Teď 
pojď, strhneme tu lepicí pásku z testů, ano?“

John  následoval  Tohra  do  obývacího  pokoje.  Havers 
seděl  na  pohovce  a  vypadal  jako  profesor,  se  svými 
želvovinovými brýlemi a sakem se vzorem rybí kosti a s 
červeným motýlkem.

„Nazdar, Johne,“ řekl.
John zvedl ruku a usedl do ušáku, který byl nejblíž k 

Wellsii.
„Tak  mám  výsledky  tvých  krevních  testů.“  Havers 

vyndal  z  vnitřní  kapsy  saka  kus  papíru.  „Trvalo  mi  to 
trochu déle, protože tam byla jedna anomálie, kterou jsem 
nečekal.“

John  pohlédl  na  Tohra.  Pak  na  Wellsii.  Ježíši…  Co 
jestli  je  úplně  člověk?  Co  s  ním  udělají?  Bude  muset 
odejít…

„Johne,  jsi  plnokrevný  válečník.  Máš  v  sobě  jen 
nepatrnou stopu mimodruhové krve.“

Tohr  vybuchl  hlasitým smíchem a  spráskl  ruce.  „No 
sakra! To je ohromné!“

John se začal usmívat a usmíval se pořád, až měl pusu 
od ucha k uchu.

„Ale  je  tu  ještě  něco.“  Havers  si  posunul  brýle  ke 
kořeni nosu. „Jsi příbuzný Daria z Marklonu. Tak blízký, 
že bys mohl být jeho synem. Tak blízký… že musíš být 
jeho synem.“

V místnosti zavládlo kamenné ticho.
John se podíval  na Tohra a  Wellsii.  Ti  dva vypadali 

jako  přimražení.  Je  to  dobrá  zpráva?  Špatná?  Kdo  je 
Darius? Podle jejich výrazu byl ten chlap možná zločinec 
nebo tak něco…

Tohr se vymrštil z pohovky a popadl Johna do náručí, 
stiskl ho tak silně, až byli  jako jedno tělo. John lapal po 
kyslíku, nohy mu visely ve vzduchu, a ohlédl se po Wellsii. 
Měla obě ruce na ústech a po lících jí kanuly slzy.
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Zčistajasna  ho  Tohr  pustil  a  odstoupil.  Trochu  si 
odkašlal, oči se mu leskly. „No… však víš.“

Několikrát si odkašlal. Promnul si tvář. Vypadal trochu 
omámeně.

Kdo je Darius? znakoval John, když se znova posadil.
Tohr se pousmál. „Byl to můj nejlepší přítel, můj bratr 

v boji, můj… Nemůžu se dočkat, až ti o něm budu všechno 
vyprávět. A to znamená, že máš sestru.“

Koho?
„Beth, naši královnu. Wrathovu shellan…“
„Ano,  pokud  jde  o  ni,“  pohlédl  na  Johna  Havers. 

„Nechápu reakci, kterou jsi na ni měl. Tvoje skeny CAT 
jsou v nejlepším pořádku, stejně tak EKG a CBC. Věřím ti, 
když říkáš, že ten záchvat způsobila ona, ačkoliv nemám 
zdání,  proč by to  tak mělo  být.  Rád bych,  aby ses  k ní 
nějakou dobu nepřibližoval, abychom mohli zjistit, jestli k 
tomu dojde i v jiném prostředí, ano?“

John kývl,  ačkoliv tu  ženu toužil  znovu vidět,  zvlášť 
pokud je to jeho příbuzná. Sestra. To je paráda…

„A teď ta druhá záležitost,“ řekl Havers důrazně.
Wellsie  se  předklonila  a  položila  Johnovi  ruku  na 

koleno. „Havers s tebou chce o něčem mluvit.“
John se zamračil. O čem? znakoval zvolna.
Doktor  se  usmál,  snažil  se  působit  konejšivě.  „Rád 

bych, abys navštívil toho terapeuta.“
John  ztuhl.  V  panice  vyhledal  Wellsiinu  tvář,  pak 

Tohrovu a v duchu se ptal,  jak moc jim toho asi  doktor 
pověděl o tom, co ho potkalo před rokem.

Proč bych tam chodil? znakoval. Nic mi není.
Wellsiina odpověď byla klidná. „Jen ti to má pomoci 

při přechodu do tvého nového světa.“
„A první sezení máš zítra večer,“ řekl Havers a sklonil 

hlavu.  Zadíval  se  Johnovi  do  tváře  přes  obroučky 
rohovinových brýlí a poselství v jeho očích znělo: Buď tam 
půjdeš, nebo jim povím skutečný důvod, proč tam musíš.
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John byl v úzkých a to ho rozčilovalo. Ale usoudil, že 
je lépe podřídit se soucitnému vydírání, než aby se Tohr a 
Wellsie dozvěděli něco o tom, co mu udělali.

Fajn. Udělám to.
„Odvezu tě  tam,“  řekl  Tohr  rychle.  Pak se zamračil. 

„Chci říct… Můžeme najít někoho, kdo tě odveze – Butch 
tě odveze.“

Johnova  tvář  jen  žhnula.  Jo,  u  téhle  šaškárny  s 
terapeutem Tohra určitě nechce. Ani omylem.

Ozval se zvonek u domovních dveří.
Wellsie  se zakřenila.  „No sláva.  To je Sarelle.  Přišla 

pracovat na zimní slavnosti. Johne, nechtěl bys nám třeba 
pomoci?“

Sarelle je zase tady? O tom se nezmínila, když se včera 
v noci bavili po ICQ.

„Johne? Chceš pracovat se Sarelle?“
Kývl a snažil se tvářit, jako že je v pohodě, ačkoliv se 

mu  tělo  rozsvítilo  jako  neonový  nápis.  Přímo  ho 
mravenčilo. Jo, klidně.

Složil  ruce  do  klína  a  zadíval  se  na  ně  a  snažil  se 
ponechat si svůj úsměv pro sebe.
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Kapitola dvacátá třetí

B ella byla jistě doma. Dnes v noci.
Rehvenge nebyl z těch upírů, co i za ideálních podmínek 
snášejí  dobře  frustraci.  Takže  vůbec  nehodlal  čekat,  až 
bude jeho sestra zpátky tam, kde má být. Krucinál, není jen 
její bratr, je její ghardian, a to znamená, že má svá práva.

Když na sebe hodil dlouhý sobolí kožich, zavířila mu 
kožešina kolem mohutného těla, pak splynula ke kotníkům. 
Oblek, který měl na sobě, byl černý a pocházel ze salonu 
Ermengildo  Zegna.  Dvě  devítimilimetrové  pistole  v 
podpaží byly od Hecklera a Kocha.

„Rehvenge, prosím, nedělej to.“
Pohlédl na matku. Madalina stála pod lustrem v hale, 

typická aristokratka se vznešeným držením těla, diamanty 
a saténovou róbou. Jediná nemístná věc byla obava v její 
tváři,  a  to  ne proto,  že  by se její  napětí  tlouklo  s  haute 
couture a drahými šperky. Nikdy se nerozčilovala. Nikdy.

Zhluboka se nadechl. Uklidní ji spíš, když nedá najevo 
svou neblaze proslulou popudlivost, ale v současném stavu 
mysli by ji spíš dokázal roztrhat přímo na místě, a to by 
nebylo spravedlivé. „Takhle přijde domů,“ řekl.

Matčina  elegantní  ruka  se  pozvedla  k  hrdlu,  jistá 
známka, že je zmítána mezi tím, co chce a co považuje za 
správné. „Ale je to tak extrémní řešení!“

„Chceš, aby spala ve vlastní posteli? Chceš ji mít tam, 
kde má být?“ Jeho hlas zněl jako rány kladivem. „Nebo 
chceš, aby zůstala u Bratrstva? To jsou válečníci, mahmen. 
Krvežízniví  válečníci,  co  dychtí  po  krvi.  Myslíš,  že  by 
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zaváhali zmocnit se ženy? A zatraceně dobře víš, že podle 
zákona  smí  Slepý  král  spát  s  každou  ženou,  kterou  si 
vybere. Chceš ji mít v takovém prostředí? Já ne.“

Když jeho mahmen o krok ucouvla, uvědomil si, že na 
ni řve. Znovu zhluboka nasál dech.

„Ale Rehvengi, já s ní mluvila. Nechce se ještě vrátit 
domů. A jsou to čestní muži. Ve Staré zemi…“

„Už ani nevíme, kdo v tom Bratrstvu je.“
„Zachránili ji.“
„Mohou  ji  vrátit  rodině.  Proboha,  je  to  aristokratka. 

Myslíš, že ji  glymera po tomhletom incidentu přijme? Už 
měla tu jednu aféru.“

A to byl pěkný mazec. Ten upír jí vůbec nebyl hoden, 
byl to slaboch a idiot, a přesto se tomu darebákovi podařilo 
vyjít z rozchodu, aniž by o tom byly nějaké řeči. O Belle 
se,  na  druhé  straně,  šeptalo  celé  měsíce,  a  ačkoliv  se 
snažila předstírat, že jí to nevadí, Rehv věděl, že vadilo.

Nenáviděl  aristokracii,  mezi  kterou  patřili,  opravdu 
nenáviděl.

Potřásl  hlavou,  nazlobený  sám  na  sebe.  „Vůbec  se 
neměla odstěhovat z tohohle domu. Nikdy jsem to neměl 
dovolit.“

A hned jak ji dostane zpátky,  nikdy  nebude smět ven 
bez jeho souhlasu. Hodlal ji nechat vysvětit jako sehcluded 
upírku.  Její  krev je dost čistá,  aby to ospravedlňovala,  a 
upřímně, měla jí být od začátku. Jakmile to bude hotové, 
Bratrstvo ji podle zákona musí vydat zpět do Rehvengeovy 
péče a pak už nebude moci odejít z domu bez jeho svolení. 
A nejen to. Každý upír, který se s ní bude chtít sejít, bude 
muset jít přes něj jako hlavu rodiny, a on každičkého z těch 
parchantů  odmítne.  Jednou  se  mu  nepodařilo  sestru 
ochránit. Podruhé už to nedopustí.

Rehv se podíval na hodinky, i když věděl, že jde pozdě. 
Pošle králi žádost o obřad sehcluded ze své kanceláře. Bylo 
zvláštní  dělat  něco tak prastarého a tradičního e-mailem, 
ale tak už to teď chodí.
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„Rehvengi…“
„Co.“
„Odvezeš ji.“
„To nejde. Jakmile zařídím tohle, nebude mít kam jít, 

jenom sem.“
Sáhl po holi a zarazil se. Matka vypadala tak zoufale, 

že se sklonil a políbil ji na tvář.
„Vůbec si nedělej starosti, mahmen. Zařídím to, aby už 

se jí nikdy nic nestalo. Co kdybys pro ni připravila dům? 
Mohla bys sundat smuteční sukno.“

Madalina zavrtěla hlavou. Hlasem plným zbožné úcty 
řekla:  „Teprve  až  překročí  práh.  Stvořitelku  by  urazilo, 
kdybychom předem počítali s jejím bezpečným návratem.“

Zadržel  kletbu.  Matčina  oddanost  Matce  rasy  byla 
legendární. Sakra, měla být členkou Vyvolených, při všech 
těch  modlitbách  a  pravidlech  a  panickém  strachu,  že 
neopatrně pronesené slůvko přinese jistou zkázu.

Ale to je jedno. Je to její duchovní klec, ne jeho.
„Jak  si  přeješ,“  řekl,  opřel  se  o  hůl  a  otočil  se  k 

odchodu.
Zvolna  procházel  domem,  spoléhal  na  to,  že  různé 

druhy podlahových krytin mu sdělí, ve které je místnosti. V 
hale  byl  mramor,  v  jídelně  pestrý  perský  koberec,  v 
kuchyni podlaha ze širokých prken tvrdého dřeva. Zrak mu 
sděloval,  že  nohy  přistávají  na  rovině  a  že  je  bezpečné 
přenést  na  ně  váhu.  Hůl  si  vzal  pro  případ,  že  by  to 
posoudil špatně a ztratil rovnováhu.

Když vyšel do garáže, podržel se veřejí, než sešel, co 
noha  nohu  mine,  po  čtyřech  schodech.  Vklouzl  do 
neprůstřelného bentleye,  stiskl knoflík dálkového otvírání 
garážových vrat a čekal, až bude moci vyrazit.

Zatraceně. Pekelně litoval, že neví, kdo jsou ti bratři a 
kde  bydlí.  Jel  by  tam,  vyrazil  dveře  a  Bellu  od  nich 
odvlekl.

Když  za  sebou  uviděl  příjezdovou  cestu,  zařadil  v 
sedanu zpátečku a dupl na plyn, až pneumatiky zaskřípěly. 
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Za  volantem  se  mohl  pohybovat  tak,  jak  chtěl.  Rychle. 
Obratně. Bez obezřetnosti.

Dlouhý trávník se proměnil  ve šmouhu,  když se řítil 
zatáčkami příjezdové cesty k bráně, která byla kus od ulice. 
Přetrpěl  krátkou  pauzu,  než  se  otevřela:  pak  vyrazil  na 
Třetí  avenue  a  pokračoval  nejbohatšími  caldwellskými 
ulicemi.

Aby svou rodinu zajistil a aby jí nikdy nic nescházelo, 
pracoval na odporných věcech. Ale byl v tom dobrý, a jeho 
matka a sestra si zasloužily takový život, jaký vedly. Dal 
by  jim  všechno,  co  chtěly,  vyhověl  každému  jejich 
rozmaru. Příliš dlouho to měly těžké…

Ano, smrt  otce byla první dar,  který jim dal,  první z 
mnoha způsobů, jimiž zlepšil jejich život a ochránil je před 
úhonou. A držel se toho trendu pořád.

Rehv dojel na křižovatku a zamířil do centra, když ho 
začalo brnět v týle. Snažil se ten pocit ignorovat, ale během 
několika okamžiků se zkoncentroval v pevné sevření, jako 
by měl  horní  obratle  ve  svěráku.  Zvedl  nohu z  plynu  a 
čekal, až ten pocit pomine.

Pak se to stalo.
S bolestivým bodnutím se jeho zorné pole změnilo v 

odstíny  rudé,  jako  by  si  přes  obličej  přetáhl  průhledný 
závoj: reflektory protijedoucích aut byly neonově růžové, 
vozovka matně rezavá, obloha rudá jako burgundské víno. 
Podíval se na hodiny na palubní desce, číslice teď rubínově 
zářily.

Do háje. Tohle je všechno špatně. Tohle by nemělo…
Zamžikal a promnul si oči. Když je znovu otevřel, jeho 

prostorové vnímání bylo naprosto rozladěné.
Jo, houby, že se to nestane. A nestihne to do centra.
Stočil volant doprava a zajel do nákupního centra, do 

toho, kde bývala Caldwellská akademie bojových umění, 
než vyhořela. Zhasl světla bentleye a zajel za dlouhé, úzké 
budovy,  na  parkoviště  lemované  cihlami,  takže  kdyby 
potřeboval rychle vyjet, stačilo by jen šlápnout na plyn.
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Nechal motor běžet, shodil sobolí kožich, svlékl si sako 
obleku, pak si vyhrnul levý rukáv. Skrz rudou mlhu sáhl do 
přihrádky v palubní desce a vyndal injekční stříkačku a kus 
gumové hadičky. Ruce se mu třásly tolik, že upustil jehlu a 
musel se natáhnout a sebrat ji z podlahy.

Poplácával  si  na  kapsy  saka,  až  našel  skleněnou 
lahvičku  neuromodulačního  dopaminu.  Položil  ji  na 
palubní desku.

Teprve  na  druhý  pokus  otevřel  sterilní  balíček  s 
injekční stříkačkou a pak málem zlomil jehlu, než ji dostal 
skrz  gumové  víčko  dopaminu.  Když  byla  stříkačka 
natažená,  ovinul  si  gumovou  hadičku  kolem  bicepsu 
pomocí jedné ruky a zubů; pak se snažil najít žílu. Protože 
pracoval  v  dvojrozměrném  zorném  poli,  všechno  bylo 
složité.

Prostě dost dobře nevidí. Všechno, co má před sebou, 
je… rudé.

Rudá… rudá… rudá… To slovo mu vystřelovalo myslí 
a bušilo do vnitřku lebky. Rudá byla barva paniky. Rudá 
byla  barva  zoufalství.  Rudá byla  barva  nenávisti  k  sobě 
samému.

Prudce se vzpamatoval, nahmatal předloktí a hledal na 
něm vnitřní startovací plošinu pro lék, superdálnici,  která 
tu  zatracenou  věc  donese  k  receptorům  v  jeho  mozku. 
Jenomže žíly mu kolabovaly.

Necítil nic, když jehlu zabodl, a to bylo uklidňující. Ale 
pak to přišlo… Slabé pálení ve vpichu. Otupělost, v níž se 
uchovával, končila.

Když hledal pod kůží použitelnou žílu, začaly se mu v 
těle dít věci: pocit tíhy. Žár vystřelující v kotnících nohou. 
Rychlý vzduch, který mu vanul do úst a z úst a vysoušel 
mu jazyk.

Hrůza  ho  přiměla  stisknout  píst  a  uvolnit  gumové 
škrtidlo. Jen bůhví, jestli trefil správné místo.

S bušícím srdcem zíral na hodiny.
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„No tak,“  zamumlal  a  začal  se  za  volantem kolébat. 
„No tak… zaber.“

Rudá byla barva jeho lží. Byl uvězněn ve světě rudé. A 
jednoho krásného dne dopamin nezabere. Zůstane v rudé 
ztracen navždy.

Na hodinách se měnila čísla. Uplynula jedna minuta.
„A do háje…“ Promnul  si  oči,  jako by si  tím mohl 

vrátit prostorové vidění a normální spektrum barev.
Zazvonil mu mobil a on ho ignoroval.
„Prosím…“  Nenáviděl  svůj  žadonivý  hlas,  ale  už 

nedokázal předstírat, že je silný. „Nechci o sebe přijít…“
Zčistajasna  se  mu  zrak  vrátil,  rudá  v  zorném  poli 

vybledla, trojrozměrné zorné pole bylo zpět. Bylo to, jako 
by  se  z  něj  vysálo  zlo  a  jeho  tělo  otupělo,  pocity 
vyprchávaly,  až už vnímal jen myšlenky ve své hlavě. S 
drogou se z něj stal  pohyblivý,  dýchající,  mluvící  ranec, 
který měl chválabohu jen čtyři smysly, které mu působily 
starosti, když teď lék zabral.

Zhroutil se na sedadlo. Stres z Bellina únosu a záchrany 
se mu dostal na kobylku. Právě proto se atak dostavil tak 
rychle a silně. A možná potřebuje znovu změnit dávkování. 
Půjde za Haversem a prověří si to.

Nějakou chvíli trvalo, než mohl znovu rozjet vůz. Když 
vyjížděl zpoza nákupního centra a zařazoval se do provozu, 
říkal si, že je jen jedním z mnoha sedanů v dlouhé řadě aut. 
Anonymní. Docela jako všichni ostatní.

Ta lež mu jaksi ulevila… a zvýšila jeho osamělost.
Když čekal na světlech,  zkontroloval  si zprávu, která 

mu přišla.
Bellin  bezpečnostní  alarm  byl  asi  hodinu  vypnutý  a 

právě znovu naskočil. Zase byl někdo v jejím domě.

Zsadist  našel  černý  ford  zaparkovaný  v  lese,  asi  tři  sta 
metrů  od  vjezdu  na  Bellinu  půldruhakilometrovou 
příjezdovou cestu. Jediný důvod, proč na něj narazil,  byl 
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ten, že šmejdil po okolí, příliš neklidný, než aby šel domů, 
příliš  nebezpečný,  než  aby  byl  ve  společnosti  někoho 
jiného.

Šlépěje ve sněhu mířily k Bellinu domu.
Zaclonil  si  oči  dlaněmi  a  nahlédl  do  okének  auta. 

Bezpečnostní alarm byl spuštěný.
To  musí  být  vůz  těch  bezduchých.  Cítil  z  něj  jejich 

nasládlý pach. Ale protože tu byla jen jedna stopa, možná 
řidič vysadil své kámoše a pak ho schoval? Nebo se možná 
teréňák musel přesunout odjinud?

To je jedno. Společnost  se vrátí  pro svůj  majetek.  A 
nebylo by sladké vědět, kde to, sakra, skončí? Ale jak by tu 
zatracenou věc mohl sledovat?

Založil  si  ruce  v  bok…  a  náhodou  pohlédl  na  svůj 
opasek s pistolemi.

Když odepínal mobilní telefon, vzpomněl s láskou na 
Vishouse, toho technicky založeného prevíta.

Nutnost, matka vynalézavosti.
Odhmotnil  se  pod  teréňák,  aby  zanechal  ve  sněhu 

minimální  množství  stop.  Když  jeho  váha  spočinula  na 
zádech,  škubl  sebou.  Páni,  za  ten  malý  výlet  skrz 
francouzské okno bude pykat. A za tu ránu do hlavy taky. 
Ale přežil už horší věci.

Vyndal  tužkovou baterku a rozhlédl  se po podvozku; 
snažil  se  vybrat  správné  místo.  Potřebuje  něco  dost 
velkého, a nesmí to být v blízkosti výfuku, protože i v téhle 
zimě by takový žár mohl způsobit problém. Samozřejmě, 
bylo  by  mu  daleko  milejší  vlézt  do  exploreru  a  strčit 
telefon  pod  sedadlo,  ale  poplašný  systém  teréňáku 
představoval komplikaci. Kdyby ho vypnul, možná by ho 
už nedokázal znovu zapnout, takže by bezduší poznali, že v 
autě někdo byl.

Jako by vyražené okno nebylo stopa.
Zatraceně… Měl těm bezduchým prohrabat kapsy, než 

je poslal do říše zapomnění. Jeden z těch mizerů měl klíče. 
Jenomže byl tak rozčilený, že se ukvapil.
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Z zaklel, protože si vzpomněl, jak se na něj Bella dívala 
potom, co před ní rozkousal toho bezduchého. Oči v bledé 
tváři  měla  vytřeštěné,  ústa  otevřená  šokem  z  toho,  co 
udělal.

Bylo to tak, že práce Bratrstva – ochraňovat rasu – byla 
nehezká.  Byla  špinavá  a  šeredná  a  někdy  i  zvrácená. 
Vždycky  krvavá.  A  navrch  ke  všemu  u  něj  Bella 
zpozorovala radost ze zabíjení. Jaksi by se byl vsadil, že to 
ji rozčililo ze všeho nejvíc.

Soustřeď se, hlupáku. No tak, zapni mozek.
Z  ještě  trochu  šťoural,  posouval  se  pod  explorerem. 

Nakonec našel,  co hledal:  prohlubeň v podvozku. Shodil 
větrovku, zabalil do ní telefon a celý chuchvalec strčil do té 
díry.  Vyzkoušel,  jestli  tam drží,  a  pak  se zpod teréňáku 
odhmotnil.

Věděl, že to zařízení tam dlouho nevydrží, ale pořád to 
bylo  o  moc  lepší  než  nic.  A  Vishous  teď  bude  moci 
stopovat explorer z domova, protože ta malá nokia má v 
sobě čip GPS.

Z se přenesl  na okraj  louky,  aby viděl  na zadní  část 
Bellina  domu.  Pěkně vyspravil  rozbité  kuchyňské  dveře. 
Rám naštěstí zůstal nepoškozený, takže ho mohl uzavřít a 
znovu  zprovoznit  senzory  alarmu.  Pak  našel  v  garáži 
plastovou plachtu a zakryl tu nestvůrnou díru.

Opraveno, ale ne docela.
Divné…  Bellin  názor  na  sebe  asi  tak  úspěšně 

nenapraví. Ale – zatracená práce – nechtěl, aby ho měla za 
zuřivce a divocha.

V dálce se na silnici 22 objevila dvě světla a dopadla na 
dlouhou  příjezdovou  cestu.  Auto  zpomalilo,  když 
přijíždělo k Bellinu domu, pak zastavilo před ním.

Není  to  bentley?  pomyslel  si  Z.  Rozhodně  to  tak 
vypadalo.

Páni, takové drahé auto? To musí být někdo z Belliny 
rodiny.  Nepochybně už byli  upozorněni,  že bezpečnostní 
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zařízení  bylo  na  chvíli  vypnuté  a  pak se asi  před deseti 
minutami znovu zapnulo.

Do  háje.  Teď  není  vhodná  chvíle,  aby  to  tu  někdo 
procházel.  Vzhledem  k  tomu,  jakou  už  mívá  Z  smůlu, 
bezduší si určitě vyberou zrovna tuhle chvíli, aby se vrátili 
pro svůj teréňák – a rozhodnou se zkontrolovat i dům.

Polohlasem zaklel a čekal, až se jedny z dveří bentleye 
otevřou… Jenomže z auta nikdo nevystoupil a motor zůstal 
běžet na neutrál. To bylo dobré. Pokud je alarm aktivován, 
možná  je  nenapadne  jít  dovnitř.  Protože  v  kuchyni  je 
nepořádek.

Z  zavětřil  do  studeného  vzduchu,  ale  žádný  pach 
nezachytil. Instinkt mu však říkal, že v sedanu je muž. Její 
bratr? Nejspíš. Místo činu by určitě přijel prověřit on.

Správně,  kámo. Podívej  se na okna v průčelí.  Vidíš?  
Nic se neděje. V domě nikdo není. Teď nám oběma prokaž  
službu a táhni odtud, sakra.

Sedan zůstal na místě, jak mu připadalo, nejméně pět 
hodin. Pak vycouval, zahnul do ulice a odjel.

Z se zhluboka nadechl. Kristepane… Nervy měl dneska 
v noci úplně našponované.

Čas míjel. Stál tam sám mezi borovicemi a zíral upřeně 
na Bellin dům. A v duchu se ptal,  jestli  se ho teď Bella 
bude bát.

Zvedl  se  vítr,  chlad mu vnikal  do kostí.  Se zoufalou 
beznadějí přijímal bolest, která ho doprovázela.
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Kapitola dvacátá čtvrtá

ohn upřeně hleděl přes psací stůl  v pracovně. Sarelle 
měla skloněnou hlavu a listovala  jednou z prastarých 

knih,  krátké plavé vlasy jí  visely do obličeje,  takže z ní 
viděl  jen  bradu.  Ti  dva  spolu  celé  hodiny  sestavovali 
seznam zaklínadel  na  slavnost  slunovratu.  Mezitím  byla 
Wellsie v kuchyni, kde objednávala zásoby na obřad.

J

Sarelle  obrátila  další  stránku  a  jeho  napadlo,  že  má 
opravdu pěkné ruce.

„Tak jo,“ řekla. „Tohle je, myslím, poslední.“
Zvedla  k  němu oči  a  bylo  to,  jako by do něj  udeřil 

blesk: šok žáru a pak prostorová dezorientace. A navíc byl 
přesvědčen, že by taky ve tmě svítil.

Usmála  se  a  zavřela  knihu.  Nastalo  dlouhé  ticho. 
„Tak…  hm,  mám  dojem,  že  je  s  tebou  ve  třídě  můj 
kamarád Lash.“

Lash je její kamarád? No senzace.
„Jo… a  říká,  že  máš  na  hrudi  znamínko  Bratrstva.“ 

Když John nereagoval, řekla: „Máš?“
John pokrčil  rameny  a  čmáral  si  po  okraji  seznamu, 

který prve sestavil. „Můžu ho vidět?“
Pevně zavřel oči. Copak jí chce předvádět svůj vychrtlý 

hrudník?  Nebo  to  mateřské  znamínko,  ze  kterého  se 
vyklubal takový problém?

„Myslím, že sis to neudělal sám jako oni,“ řekla rychle. 
„A chci říct, ne že bych ho chtěla prohlížet nebo tak. Ani 
nevím, jak to má vypadat. Jsem jenom zvědavá.“
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Přisunula si židli blíž k němu a on zachytil závan jejího 
parfému… Nebo to možná nebyl  parfém. Možná to byla 
jen… ona.

„Na které je straně?“
Jako by jí jeho ruka náležela, poklepal si na levý prsní 

sval.
„Rozepni  si  trochu  košili.“  Naklonila  se  ke  straně, 

hlavu skloněnou tak, aby mu viděla na prsa. „Johne? Můžu 
to, prosím, vidět?“

Pohlédl  ke  dveřím.  Wellsie  pořád  ještě  v  kuchyni 
mluvila do telefonu, takže sem patrně nevtrhne nebo tak. 
Ale pracovna mu stejně připadala jako dost veřejné místo.

Ach… bože. Opravdu to udělá?
„Johne? Já to chci jen… vidět.“
Fajn, opravdu to udělá.
Vstal  a  ukázal  ke  dveřím.  Sarelle  ho  beze  slova 

následovala, prošli celou chodbou, až do jeho ložnice.
Když vstoupili dovnitř, zavřel dveře a sáhl po horním 

knoflíku košile. Vůlí nutil své ruce ke klidu a sliboval jim, 
že je uřízne, pokud ho ztrapní. Hrozba zřejmě fungovala, 
protože si rozepnul košili až k břichu bez valných nesnází. 
Odtáhl levý cíp a odvrátil pohled.

Když ucítil lehký dotek na pokožce, nadskočil.
„Promiň,  mám  studené  ruce.“  Sarelle  si  dýchla  na 

špičky prstů, pak se opět dotkla jeho hrudi.
Dobrotivý  bože.  S  jeho  tělem  se  něco  dělo,  jakési 

zběsilé přesuny pod kůží. Dech se mu krátil, zadrhoval se v 
hrdle. Otevřel ústa, aby do sebe dostal víc vzduchu.

„To je fakt paráda.“
Byl  zklamaný,  když spustila  ruku. Ale pak se na něj 

usmála.
„Tak myslíš, že by sis třeba chtěl někdy vyrazit? Víš, 

mohli bychom jít třeba na laserové hry. To by byla pohoda. 
Nebo třeba do kina.“

John kývl, jak se na ňoumu patřilo.
„Dobrá.“
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Setkali se očima. Byla tak hezká, až se mu točila hlava.
„Nechceš mě políbit?“ zašeptala.
John  vytřeštil  oči.  Jako  by  mu  za  hlavou  praskl 

balónek.
„Protože  já  bych  ráda.“  Trochu si  olízla  rty.  „Vážně 

bych ráda.“
Super…  Životní  příležitost,  zrovna  tady,  zrovna  teď,  

říkal si.
Neomdlívej. Ztratit vědomí, to by byl totální debakl.
John si rychle vybavil všechny filmy, co kdy viděl… a 

vůbec  to  nepomohlo.  Jako fanouška hororů ho zaplavily 
jen  vidiny  Godzilly  dusající  přes  Tokio  a  čelistí 
ukusujících zadek chobotnici. Náramná pomoc.

Přemýšlel o mechanické stránce věci.  Hlavu naklonit.  
Předklonit se. Navázat kontakt.

Sarelle se rozhlédla,  zarděla se. „Jestli nechceš, tak v 
pohodě. Jen jsem myslela…“

„Johne?“ Z chodby se ozval hlas Wellsie. A blížil se, 
přičemž pořád mluvila. „Sarelle? Kde jste?“

Škubl sebou. Než ztratil kuráž, popadl Sarelle za ruku, 
přitáhl ji k sobě a vlepil jí pusu na ústa, rty přitisknuté k 
jejím. Jazyk ne, nebyl čas a po něčem takovém by patrně 
stejně  musel  volat  pohotovost.  Už  takhle  prakticky 
vybuchl.

Pak ji odstrčil. A bál se, jak to zvládl.
Riskoval pohled. Ach… Zářivě se usmívala.
Myslel, že se mu hruď rozskočí štěstím.
Právě  spouštěl  ruku,  když  Wellsie  strčila  hlavu  do 

dveří. „Musím jít do – aha… pardon. Nevěděla jsem, že vy 
dva…“

John se pokusil o nonšalantní úsměv a pak si všiml, že 
Wellsie upírá oči na jeho hruď. Sklopil pohled. Košili měl 
doširoka rozhalenou.

Rychlé šátrání po knoflíku té zatracené  košile  situaci 
jen zhoršilo, ale nemohl se tomu ubránit.
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„Měla  bych  jít,“  řekla  Sarelle  jakoby  nic.  „Moje 
mahmen  chtěla,  abych  byla  brzy  doma.  Johne,  později 
budu na internetu,  jo? Vymyslíme,  na jaký film bychom 
šli, nebo tak něco. Dobrou, Wellsie.“

Když  Sarelle  kráčela  směrem  k  obývacímu  pokoji, 
nedokázal  se  ubránit,  aby  se  nedíval  přes  Wellsiino 
rameno. Sledoval, jak si Sarelle bere ze šatny v hale kabát, 
obléká ho a vyndává z kapsy klíče. Pár vteřin nato už se 
chodbou nesl tlumený zvuk zavírání domovních dveří.

Nastalo dlouhé ticho. Pak se Wellsie zasmála a shrnula 
si rudé vlasy z čela.

„Já, hm, nemám představu, jak se k tomu stavět,“ řekla. 
„Leda říct,  že  ji  mám moc ráda a  že má dobrý vkus na 
muže.“

John si přetřel tvář dlaní a byl si vědom, že je rudý jako 
rajče.

Půjdu na procházku, zaznakoval.
„No, zrovna volal Tohr. Staví se doma a vyzvedne tě. 

Myslel,  že  bys  s  ním  chtěl  třeba  pobýt  ve  výcvikovém 
centru,  protože  musí  dodělat  nějakou  administrativu. 
Každopádně je to na tobě, jestli tam chceš zůstat nebo ne. 
A já jdu na schůzi Výboru urozených.“

Kývl a Wellsie se obrátila k odchodu.
„A Johne?“ Zarazila se a ohlédla přes rameno. „Košili 

máš… hm, zapnutou nakřivo.“
Podíval se. A dal se do smíchu. I když nevydával žádné 

zvuky,  prostě  musel  ventilovat  svou radost  a  Wellsie  se 
usmála,  očividně  byla  taky  potěšená.  Když  si  zapínal 
knoflíky správně, miloval ji jako ještě nikdy.

Bella strávila celé hodiny po svém návratu do sídla vsedě 
na  Zsadistově  posteli  se  svým diářem  v  klíně.  Zprvu  s 
deníkem nic nedělala, příliš zaujata tím, co se odehrálo v 
jejím domě.
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Ježíši…  Nemohla  by  tvrdit,  že  ji  překvapilo,  když 
Zsadist do puntíku vyhověl té hrozivé představě, kterou o 
něm měla. A zachránil ji, ne? Kdyby se dostala do rukou 
tomu bezduchému, kterého Zsadist zabil, byla by skončila 
znovu v díře v zemi.

Potíž  byla,  že  se  nedokázala  rozhodnout,  zda  to,  co 
udělal, bylo důkazem jeho síly nebo brutality.

Když  usoudila,  že  šlo  patrně  o obojí,  začala  si  dělat 
starosti,  jestli  mu  nic  není.  Určitě  musel  být  zraněný,  a 
přesto je pořád tam venku a pravděpodobně se snaží najít 
další bezduché. Bože… Co jestli…

Co jestli. Co jestli… Jestli toho nenechá, zblázní se.
V zoufalé snaze soustředit se na něco jiného listovala 

svými  deníkovými  zápisy  za  uplynulý  rok.  Zsadistovo 
jméno hrálo výraznou roli v zápisech těsně předtím, než ji 
unesli. Byla jím přímo posedlá, a nemohla tvrdit, že by se 
to změnilo. Po pravdě řečeno, její city k němu byly teď tak 
silné, i po tom, co udělal dnes v noci, až se v duchu ptala, 
jestli…

Jestli ho nemiluje. No… páni.
Znenadání nedokázala být sama, když jí hlavou projel 

tenhle  objev.  Vyčistila  si  zuby,  vykartáčovala  vlasy  a 
vydala se do přízemí v naději,  že tam na někoho narazí. 
Jenže v polovině schodů uslyšela z jídelny hlasy a zastavila 
se. Probíhalo poslední noční jídlo, ale představa, že by si 
přisedla  ke  všem  bratrům  a  Mary  a  Beth  jí  připadala 
neúnosná. Kromě toho, nebude tam Zsadist? A jak by mu 
mohla pohlédnout do tváře, aniž by se prozradila? Tenhle 
muž  se  ani  omylem  nedokáže  vypořádat  s  tím,  že  ho 
miluje. Ani omylem.

A sakra. Dřív nebo později se s ním stejně musí setkat. 
A neměla ve zvyku se skrývat.

Když  ale  dospěla  k  úpatí  schodů  a  vykročila  na 
mozaikovou podlahu haly, uvědomila si, že se zapomněla 
obout. Jak by mohla vstoupit do jídelny krále a královny 
bosa?
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Ohlédla  se  zpátky  do  prvního  patra  a  náhle  byla 
naprosto vyčerpaná. Příliš unavená, než aby vyšla nahoru a 
zase  sešla  dolů,  příliš  rozpačitá,  než  aby  šla  dál,  jen 
naslouchala  zvukům  z  jídelny:  mužské  a  ženské  hlasy 
klábosily a smály se. Někdo vytáhl korkovou zátku z láhve 
vína. Někdo děkoval Fritzovi, že přinesl další jehněčí.

Shlédla  na  své  bosé  nohy a  říkala  si,  že  je  náramný 
blázen. Sesypaný blázen. Je na hromádce kvůli tomu, co jí 
udělal  ten  bezduchý.  A roztřesená  kvůli  tomu,  co viděla 
dnes v noci provádět Zsadista. A velmi osamělá potom, co 
si uvědomila, co k němu cítí.

Užuž chtěla hodit  ručník do ringu a vrátit  se nahoru, 
když se jí něco otřelo o nohu. Škubla sebou a podívala se 
dolů,  kde  se  setkala  s  nefritově  zelenýma  očima  černé 
kočky. Šelmička zamžikala, začala příst a třela si hlavu o 
kůži jejího kotníku.

Ohnula  se  v  pase  a  nejistýma  rukama  jí  pohladila 
kožíšek. Zvíře bylo bezkonkurenčně elegantní, mělo štíhlé 
linie a elegantní, plavné pohyby. A Belle se bez zřejmého 
důvodu zamžil zrak. Čím byla rozcitlivělejší, tím víc se s 
kočkou sbližovala, až seděla na nejnižším schodě a zvíře jí 
vlezlo do klína.

„Jmenuje se Boo.“
Bella se zajíkla a vzhlédla. Stál před ní Phury, vysoký, 

už ne ve válečném úboru, ale oblečený v kašmíru a vlně. V 
ruce měl ubrousek, jako by právě vstal od stolu, a opravdu 
pěkně  voněl,  jako  by  se  nedávno  osprchoval  a  oholil. 
Zadívala  se  na  něj  a  uvědomila  si,  že  všechen  hovor  a 
zvuky  jídla  utichly  a  zůstalo  po  nich  ticho,  které  jí 
sdělovalo, že všichni vědí, že sešla dolů a zůstala na okraji 
haly.

Phury poklekl a vtiskl jí do ruky svůj lněný ubrousek. 
A tak si všimla, že jí po lících kanou slzy.

„Nechceš jít mezi nás?“ řekl tiše.
Otřela si obličej a pořád objímala kocoura. „Nemohla 

bych si ho vzít s sebou?“
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„Samozřejmě. Boo je u našeho stolu vždy vítán. A ty 
taky.“

„Nejsem obutá.“
„To  je  nám  jedno.“  Vztáhl  ruku.  „Tak  pojď,  Bello. 

Pojď mezi nás.“

Zsadist vstoupil do haly, tak prochladlý a ztuhlý, že se jen 
šoural. Měl sto chutí zůstat v domě až do samého úsvitu, 
ale jeho tělu se v mrazivém vzduchu nevedlo dobře.

I když nehodlal jíst, zamířil do jídelny, načež zůstal stát 
ve stínu. U stolu byla  Bella,  seděla vedle Phuryho.  Před 
sebou  měla  talíř  jídla,  ale  víc  pozornosti  věnovala 
kocourovi  na svém klíně.  Hladila  Booa a nepřestala,  ani 
když  vzhlédla poté,  co jí  Phury něco řekl.  Usmála  se,  a 
když  zase  spustila  hlavu,  Phury  nespustil  oči  z  jejího 
profilu, jako by se jí opájel.

Z  rychle  přešel  ke  schodišti,  nechtěl  do  té  scény 
vpadnout. Už byl skoro pryč, když se ze skrytých dveří pod 
prvním  odpočívadlem  vynořil  Tohr.  Bratr  vypadal 
zasmušile,  ale  koneckonců,  nikdy  nebyl  zvlášť 
společenský.

„Hej, Z, počkej.“
Zsadist zaklel,  a nijak potichu. Neměl zájem zdržovat 

se nějakými zdvořilostními frázemi, a poslední dobou Tohr 
o  ničem  jiném  nemluvil.  Pořád  Bratrstvo  buzeroval, 
organizoval služby, snažil se proměnit čtyři osamělé střelce 
V, Phuryho, Rhage a Z ve vojáky. Nebylo divu, že pořád 
vypadal, jako by ho bolela hlava.

„Zsadiste, povídám, počkej.“
„Teď ne…“
„Jo, teď. Bellin bratr poslal Wrathovi žádost. Chce, aby 

jí  byl  přidělen  statut  sehcluded  a  on  aby  byl  jejím 
whardem.“
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A do háje. Kdyby k tomu došlo, je Bella prakticky pryč. 
Sakra,  stalo  by  se  z  ní  zavazadlo.  Ani  Bratrstvo  by  ji 
nedokázalo ubránit před jejím whardem.

„Z? Slyšíš, co ti povídám?“
Kývni hlavou, hlupáku, říkal si.
Zmohl se sotva na letmé pokývnutí.  „Ale proč mi to 

říkáš?“
Tohr  sevřel  rty.  „Chceš  se  tvářit,  že  pro  tebe  nic 

neznamená? Fajn. Jen jsem si říkal, že bys to měl vědět.“ 
Tohr zamířil do jídelny.

Z se chytil zábradlí, třel si hruď a připadal si, jako by 
mu někdo vyměnil  kyslík  v plicích za dehet.  Vzhlédl ke 
schodům a v duchu se ptal,  jestli  se Bella  vrátí  do jeho 
pokoje,  než  odejde.  Bude muset,  protože tam má deník. 
Oblečení by tu mohla nechat, ale deník ne. Ledaže by už 
samozřejmě mezitím odešla…

Bože… Jak by se s ní rozloučil?
Páni,  to  byl  rozhovor,  ze  kterého  by  bylo  lépe  se 

vyvléct. Neuměl si představit, co by jí řekl, zvlášť poté, co 
ho viděla předvádět na tom bezduchém svůj hnusný rituál.

Z šel do knihovny, sebral tam jeden z telefonů a zavolal 
Vishousovi na mobil.  Slyšel  vyzvánění  z  reproduktoru a 
také z druhé strany haly. Když se V ozval, pověděl bratrovi 
o exploreru a o mobilu a o tom kousku s podvozkem.

„Jdu na to,“ řekl V. „Ale kde jsi? V telefonu je divné 
echo.“

„Zavolej  mi,  jestli  se  to  auto  pohne.  Budu  v 
tělocvičně.“ Zavěsil a zamířil do podzemního tunelu.

Usoudil,  že  v  tělocvičně  schrastí  nějaké  oblečení  a 
uštve se do stavu naprostého vyčerpání.  Když mu stehna 
řvala  bolestí  a  lýtka  ztuhla  na  kámen  a  hrdlo  měl 
rozbolavělé lapáním po dechu, bolest mu projasnila mysl, 
očistila ho… Dychtil po bolesti víc než po jídle.

Jakmile dorazil do šatny, zašel do kóje, která mu byla 
vyhrazena,  a  vytáhl  sportovní  boty  a  běžecké  trenýrky. 
Stejně chodil radši bez trička, obzvlášť když byl sám.
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Odložil zbraně a užuž se chtěl svléknout, když zaslechl, 
jak se v šatnách něco pohybuje. Nehlučně zvuk sledoval a 
vstoupil mu do cesty – cizinec, malé pivo.

Ozvalo se plechové zarachocení, když to drobné tělíčko 
narazilo do řady plechových skříněk.

Sakra. To je ten kluk. Jakže se jmenuje? John Nějakdál.
A  klouček  John  vypadal,  jako  by  měl  každou  chvíli 

omdlít; upíral vzhůru vytřeštěné, skelné oči.
Z na něj chmurně shlížel z celé své výšky. Náladu měl 

v dané chvíli veskrze zlou, černou a studenou jak vesmír, a 
přesto ho jaksi nelákalo zbít toho kluka jen tak pro nic za 
nic.

„Vypadni odtud.“
John  s  něčím  zápolil.  Blok  a  propiska.  Když  to 

poskládal k sobě, Z zavrtěl hlavou.
„Jo,  já  nečtu,  pamatuješ?  Hele,  prostě  jdi.  Tohr  je 

nahoře v domě.“
Z  se  odvrátil  a  strhl  ze  sebe  košili.  Když  uslyšel 

zajíknutí, ohlédl se. John upíral oči na jeho záda.
„Kristepane, kluku… Běž už do háje.“
Když  Z  zaznamenal  cupitání  vzdalujících  se  kroků, 

stáhl si kalhoty, navlékl si černé fotbalové trenýrky a usedl 
na lavičku. Zvedl tenisky za tkaničky a nechal si je houpat 
mezi koleny. Jak na ně zíral, popadla ho hloupá myšlenka 
– kolikrát už do nich vjel nohama a trestal své tělo zrovna 
na tom šlapacím mlýnu, kam právě mířil. Pak si vzpomněl, 
kolikrát se naschvál nechal zranit v bojích s bezduchými. A 
kolikrát požádal Phuryho, aby ho zbil.

Ne,  nepožádal.  Donutil.  Byly  chvíle,  kdy  nutil  své 
dvojče, aby ho zas a znova udeřilo,  dokud jeho zjizvená 
tvář  nenapuchla  a  nevnímal  nic  než  bolest,  která  mu 
pulzovala  v  kostech.  Po  pravdě  řečeno,  nerad  do  toho 
Phuryho zatahoval. Bylo by mu milejší, kdyby bolest byla 
soukromá, a byl by si ji způsoboval sám, kdyby to dokázal. 
Bylo však těžké dát sám sobě ránu do brady.
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Z zvolna  spustil  boty  na  podlahu  a  opřel  se  zády  o 
skříňku;  přemýšlel  o  tom,  kde  je  jeho dvojče.  Nahoře v 
jídelně. Vedle Belly.

Zalétl očima k telefonu, připevněnému na stěně šatny. 
Možná by mohl zavolat nahoru do domu.

Vedle něj se ozvalo tlumené hvízdnutí. Mžikl pohledem 
doleva a pak se zamračil.

Kluk tam stál  s lahví  vody v ruce a opatrně k němu 
přistupoval,  paži  nataženou  daleko  před  sebe,  hlavu 
odvrácenou.  Tak  trošku  jako  by  se  chtěl  kamarádit  s 
panterem a doufal, že při tom nepřijde o ruku.

John postavil  láhev asi metr  od Z na lavičku.  Pak se 
otočil a odběhl.

Z zíral na dveře, kterými kluk vyrazil. Když se zavřely, 
vzpomněl  si  na  jiné  dveře  ve  výcvikovém  táboře. 
Konkrétně na dveře sídla.

Bože.  Bella bude taky brzy odcházet. Odchází možná 
dokonce právě teď.

Zrovna v téhle minutě.
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Kapitola dvacátá pátá

ablka? Co je mi sakra po jablkách?“ zařval pan O do 
mobilu.  Měl  sto  chutí  rozbíjet  hlavy,  tak  byl 

naštvaný, a pan U prudí s nějakým zatraceným  ovocem? 
„Právě jsem ti řekl, že tu máme tři mrtvé Bety. Tři.“

„J

„Ale dnes v noci bylo nakoupeno padesát bušlů jablek 
u čtyř různých…“

Pan O musel začít přecházet sem a tam po chatě. Buď 
to, nebo by mu pomohlo vyrazit za panem U a ustřelit mu 
makovici.

Jakmile se pan O vrátil od Omegy, vydal se rovnou do 
Bellina domu, načež nalezl na trávníku dvě spálená místa a 
také  vyražené  zadní  dveře.  Když  se  podíval  oknem  do 
kuchyně,  uviděl  všude černou krev a na dlaždicích další 
spáleniště.

Aby to všechno čert  vzal,  pomyslel  si,  když si  znovu 
představoval místo činu. Znal bratra, který tu práci odvedl, 
protože  vzhledem  k  tomu  nepořádku  v  kuchyni  byl  ten 
bezduchý,  co skončil  na  podlaze  v  kuchyni,  roztrhán na 
kusy, než ho probodli.

Byla  jeho  žena  v  té  chvíli  s  válečníkem?  Nebo  se 
jednalo o návštěvu její rodiny, která se snažila odstěhovat 
její věci, a bratr je jenom střežil?

Zatracené Bety.  Ti tři všiví budižkničemové se nechali 
zabít, takže se pan O nikdy nedočká odpovědi. A i kdyby 
tady jeho žena nebyla, jistě – je-li naživu – se sem hned tak 
nevrátí, vinou boje, který tu proběhl.
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Znovu zaostřil na ty řeči, co ze sebe chrlil pan U. „…
nejkratší  den  roku,  jedenadvacátý  prosinec,  bude  příští 
týden. Zimní slunovrat je…“

„Mám nápad,“ odsekl pan O. „Co kdybyste nechal těch 
keců o kalendáři.  Chci, abyste jel na tu farmu a vyzvedl 
explorer, který ty Bety nechaly v lese. Pak.“

„Poslouchejte, co říkám. Jablka se používají při obřadu 
slunovratu na počest Stvořitelky.“

To slovo, Stvořitelka, upoutalo pozornost pana O. „Jak 
to víte?“

„Běhám  po  světě  dvě  stě  let,“  opáčil  pan  U  suše. 
„Slavnost se nekonala už… kristepane, já nevím, asi tak sto 
roků.  Jablka  mají  představovat  očekávání  jara.  Semínka, 
růst a tyhle obnovovací srágory.“

„O jakém typu slavnosti je řeč?“
„V minulosti se jich shromažďovaly stovky, a hádám, 

že  prováděli  nějaké  zaříkávání,  nějaké  rituály.  Vážně 
nevím.  Každopádně  už  léta  monitorujeme  určité  vzorce 
nákupů  na  místním  tržišti  během  konkrétních  ročních 
období.  Jablka  v  prosinci.  Syrovou  cukrovou  třtinu  v 
dubnu. Děláme to spíš ze zvyku, protože ti upíři byli sakra 
potichu.“

Pan O se opřel zády o dveře chaty. „Ale teď nastoupil 
na trůn jejich král. Takže se vracejí ke starým zvykům.“

„A systém ISBN je k pomilování. Daleko efektivnější 
než se jen vyptávat,  jako jsme museli  dřív.  Jak už jsem 
říkal, u různých místních prodejců se nakoupilo obrovské 
množství jablek Granny Smith. Jako by dělili objednávky.“

„Takže chcete říct, že za týden se pořádná parta upírů 
sejde na jednom místě. Zazpívají si a zatancují. Pomodlí se 
ke Stvořitelce.“

„Ano.“
„Jedí ta jablka?“
„Pokud vím, ano.“
Pan O si třel zátylek. Během svého jednání s Omegou 

se  nezmínil  o  té  záležitosti  s  proměnou  své  choti  v 
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bezduchou. Potřeboval nejprve zjistit, jestli je naživu, a pak 
musel  tu  koncepci  nějak  propracovat.  Potenciálně 
nepřekonatelným problémem zjevně bylo,  že je upírka, a 
jediný protiargument, který v tomto směru mohl nabídnout, 
byl  ten,  že by se stala tajnou zbraní.  Žena jejich druhu? 
Bratrstvo by to nikdy nečekalo…

Ačkoliv, samozřejmě, to byla jen záminka pro Omegu. 
Jeho žena se nikdy nebude prát s nikým jiným než s ním.

Ano,  bude těžké  ten  návrh  prosadit,  ale  na  ruku mu 
hraje to, že Omega je vstřícný vůči lichotkám. Neudělala 
by tedy velká, hlučná oběť na jeho počest učiněné zázraky? 
Neobměkčila by ho?

Pan  U  pořád  ještě  mluvil,  „…myslel,  že  bych  mohl 
prověřit trhy…“

Zatímco pan U mlel pořád dál, pan O začal uvažovat o 
jedu. O velkém množství jedu. O bečce jedu.

Otrávená jablka. Jak to bylo se Sněhurkou?
„Pane O? Jste tam?“
„Jo.“
„Takže půjdu na trhy a zjistím, kdy…“
„Ne, teď hned ne. Poslouchejte, co uděláte.“

Když  Bella  vycházela  z  Wrathovy  skupiny,  třásla  se 
vzteky,  a  ani  král,  ani  Tohr  se  ji  nesnažili  zastavit  ani 
přemlouvat.  Což  svědčilo  o  tom,  že  šlo  o  vysoce 
inteligentní muže.

Bosa se hnala chodbou do Zsadistova pokoje, a když za 
sebou zabouchla  dveře,  vrhla  se  po telefonu,  jako by to 
byla zbraň. Vytočila bratrovo číslo.

Rehvenge se ozval a hned vyštěkl:  „Kdo jsi  a odkud 
máš tohle číslo?“

„Neopovažuj se mi to provést.“
Nastalo  dlouhé  ticho.  Pak:  „Bello…  Já…  Počkej 

moment.“ Z telefonu zazněl šoupavý zvuk; pak řekl rezavě: 
„Ať sem hned přijde. Je to jasné? Jestli budu muset jít já za 
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ním,  nebude  rád.“  Rehvenge  si  odkašlal  a  vrátil  se  k 
telefonu. „Bello, kde jsi? Vyzvednu tě. Nebo ať tě někdo z 
válečníků odveze k nám domů a já se tam s tebou sejdu.“

„Myslíš, že se teď k tobě kdekoli přiblížím?“
„Je to lepší než ta druhá možnost,“ řekl chmurně.
„A ta je jaká?“
„Bratři mi tě vrátí násilím.“
„Proč to…“
„Proč  to  dělám?“  Jeho  hlas  klesl  do  hlubokého, 

důrazného  basu,  na  který  byla  zvyklá.  „Máš  vůbec 
představu, jakých pro mě bylo těch posledních šest týdnů? 
Vědět, že jsi v rukou těch zatracenců? Vědět, že jsem do 
toho svou sestru… dceru mé matky… dostal já?“

„To nebyla tvá vina.“
„Měla jsi být doma!“
Jako  vždy  jí  příval  Rehvovy  zuřivosti  otřásl  a 

připomněl  jí,  že  kdesi  v  hloubi  duše  se  bratra  vždycky 
trochu bála.

Ale pak uslyšela,  jak se zhluboka nadechl.  A znovu. 
Pak  se  do  jeho  slov  vetřelo  podivné  zoufalství. 
„Kristepane, Bello… jen přijď domů. Mahmen a já tě tady 
potřebujeme. Stýská se nám. My… Já tě potřebuju vidět, 
abych uvěřil, že jsi fakt v pořádku.“

No  ano…  Teď  ta  druhá  stránka  jeho  osobnosti,  ta, 
kterou opravdu milovala. Ochránce. Živitel. Měkkosrdcatý 
bručoun, který jí vždycky dával všechno, co potřebovala.

Pokušení  podlehnout  mu  bylo  silné.  Jenže  pak  si 
představila, jak už nikdy nebude smět z domu. Což jí byl 
jednoznačně schopen provést.

„Stáhneš tu žádost o sehcluded?“
„Promluvíme si  o tom,  až budeš zase spát  ve vlastní 

posteli.“
Bella  sevřela  telefon.  „To  znamená  ne,  že?“  Nastala 

pauza. „Haló? Rehvengi?“
„Jen tě chci mít doma.“
„Ano, nebo ne, Rehve. Řekni mi to hned.“
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„Maminka by nepřežila, kdyby se něco takového mělo 
zase opakovat.“

„A  ty  myslíš,  že  já  ano?“  odsekla.  „Promiň,  ale 
mahmen  nebyla  ta,  co  skončila  se  jménem  bezduchého 
vyřezaným do břicha!“

V okamžiku, kdy ta slova vypustila z úst, zaklela. Ano, 
takový radostný drobný detail ho určitě přivede k rozumu. 
Takhle se vyjednává.

„Rehvengi…“
Jeho hlas zazněl úplně chladně. „Chci tě mít doma.“
„Právě  jsem  byla  v  zajetí.  Nepůjdu  dobrovolně  do 

vězení.“
„A copak proti tomu chceš dělat?“
„Když mě necháš být, uvidíš.“
Ukončila  hovor  a  práskla  bezdrátovým  telefonem  na 

noční stolek. Aby ho čert vzal!
V šíleném popudu popadla sluchátko a napřáhla se, aby 

jím mrštila na druhý konec pokoje.
„Zsadiste!“ Zápolila s telefonem, chytla ho, přitiskla ho 

k hrudi.
Zsadist  stál  němě  vedle  dveří,  v  trenýrkách  a  bez 

trička… a z jakéhosi absurdního důvodu si všimla, že nemá 
ani boty.

„Hoď, jestli chceš,“ řekl.
„Ne. Já… ehm… ne.“ Odvrátila  se a položila telefon 

zpátky na stojánek, teprve na druhý pokus se jí to podařilo 
správně.

Než se znovu podívala na Zsadista, vzpomněla si, jak 
dřepěl nad tím bezduchým a ubíjel ho k smrti… Jenže pak 
se jí vybavilo, jak jí přinesl věci z jejího domu… a jak ji 
tam vzal… a jak jí poskytl svou žílu, i když se z toho div 
nezbláznil.  Když se k němu obracela, byla lapena v jeho 
síti, na vážkách mezi laskavostí a krutostí.

Přerušil  mlčení.  „Nechci,  aby  ses  napůl  poblázněná 
rozběhla do noci kvůli tomu, co má tvůj bratr za lubem. A 
neříkej mi, že tě to nenapadlo.“
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Sakra, je chytrý. „Ale ty víš, co mi chce udělat.“
„Jo.“
„A podle zákona mě Bratrstvo bude muset vydat, takže 

tady zůstat nemůžu. Myslíš, že se mi zamlouvá ta jediná 
možnost, co mi zbývá?“

Jenže kam půjde?
„Co je na tom tak špatného, vydat se domů?“
Zamračila se na něj. „Jo, vážně toužím po tom, aby se 

se  mnou zacházelo  jako s nesvéprávnou,  jako s dítětem, 
jako… s předmětem, který můj bratr vlastní. To je něco pro 
mě. Jen tak dál.“

Zsadist  si  přejel  dlaní  po  ostříhané  lebce.  Pohybem 
ohnul biceps tak, až naskočil. „To je rozumné, mít rodinu 
pod jednou střechou. Doba je pro civilisty nebezpečná.“

No páni… To poslední, co zrovna teď potřebuje, je, aby 
souhlasil s jejím bratrem.

„Doba je nebezpečná taky pro  bezduché,“ zamumlala. 
„Soudě podle toho, co jsi udělal  dneska v noci s tamtím 
jedním.“

Zsadist  přimhouřil  oči.  „Jestli  chceš,  abych  se  za  to 
omlouval, tak to tedy ne.“

„Ovšemže ne,“ odsekla. „Ty se neomlouváš za nic.“
Zvolna  zavrtěl  hlavou.  „Jestli  se  chceš  s  někým 

pohádat, vybrala sis špatně, Bello. Já ti na to neskočím.“
„Proč ne? V zuřivosti vynikáš.“
Mlčení, jež následovalo, v ní budilo touhu začít na něj 

řvát. Bažila po jeho hněvu, který štědře rozdával každému, 
kdo  se  namanul,  a  nedokázala  pochopit,  proč  projevuje 
sebeovládání, jen pokud jde o ni.

Zvedl jedno obočí, jako by věděl, na co myslí.
„A sakra,“ vydechla. „Jen tě popichuju, viď? Promiň.“
Pokrčil  rameny.  „Srážka  s  balvanem naštve  každého. 

Neber si to tak.“
Sedla  si  na  postel.  Představa,  že  uteče  sama,  byla 

absurdní, ale odmítala žít pod kontrolou Rehvenge.
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„Máš nějaký nápad?“ zeptala se tiše. Když zvedla oči, 
Zsadist hleděl do země.

Působil  velmi  uzavřeně,  jak  se  tam  opíral  o  zeď.  S 
dlouhým,  štíhlým  tělem  vypadal  jako  pleťově  zbarvená 
prasklina v omítce, štěrbina, která vede přímo do stavební 
konstrukce pokoje.

„Dej mi pět minut,“ řekl. Vyšel ven, pořád bez košile.
Bella klesla naznak na matraci a říkala si, že pět minut 

její  situaci  nevyřeší.  Potřebuje,  aby  na  ni  doma  čekal 
nějaký jiný bratr.

Drahá,  sladká  Stvořitelko…  Když  se  dostala  od 
bezduchých,  mělo se tím všechno zlepšit. Místo toho jako 
by stále ještě vůbec nebyla paní svého života.

Samozřejmě, může si teď sama vybírat šampon.
Zvedla  hlavu.  Skrz  dveře  koupelny  uviděla  sprchu  a 

představila  si,  jak stojí  pod přívalem horké vody.  To by 
bylo příjemné. Uvolňující. Osvěžující. A navíc by se tam 
bez rozpaků mohla vyplakat ze své frustrace.

Vstala, šla do koupelny a pustila vodu. Zvuk proudu, 
dopadajícího  na  mramor,  byl  chlácholivý,  a  stejně  tak 
vlahá  sprška,  když pod ni  vstoupila.  Nakonec neplakala. 
Jen svěsila hlavu a nechala si vodu stékat po těle.

Když konečně vystoupila ze sprchy, všimla si, že dveře 
do ložnice jsou zavřené.

Zsadist se patrně vrátil.
Ovinula si kolem těla ručník a vůbec nedoufala, že by 

našel nějaké řešení.
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Kapitola dvacátá šestá

dyž se dveře koupelny otevřely, Z se tam podíval a 
spolkl kletbu. Bella byla zrůžovělá od hlavy k patě, 

vlasy sepnuté do uzlu vysoko na temeni.  Voněla po tom 
nóbl  francouzském mýdle,  co Fritz  zarputile  kupoval.  A 
ten ručník, ovinutý kolem těla, v něm jen budil myšlenku, 
jak snadné by bylo úplně ji obnažit.

K

Jedno zatáhnutí. To by stačilo.
„Wrath souhlasil s tím, že bude dočasně nedostupný,“ 

řekl.  „Což  je  jen  asi  tak  osmačtyřicetihodinový  odklad. 
Promluv s bratrem. Zkus ho přemluvit. Jinak musí Wrath 
reagovat,  a  fakt  nemůže  říct  ne,  vzhledem  k  tvému 
rodokmenu.“

Bella si povytáhla ručník o trošku výš. „Fajn… děkuju. 
Děkuju, že se snažíš.“

Kývl, pohlédl na dveře a říkal si, že už je zase u plánu 
A: uštvat se k padnutí. Buď to, nebo přimět Phuryho, aby 
se s ním popral.

Jenže místo odchodu si založil ruce v bok. „Chci se za 
něco omluvit.“

„Cože? Ach… Proč?“
„Mrzí  mě,  že ses musela  dívat  na to,  co jsem udělal 

tomu  bezduchému.“  Zvedl  ruku,  pak  ji  spustil  a  odolal 
nutkání rozedřít si hlavu do krve. „Když jsem řekl, že se za 
to  neomluvím,  chtěl  jsem  říct,  že  nikdy  nelituju,  když 
někoho z těch darebáků zabiju. Ale… nelíbí se mi, že máš 
tu  podívanou  v  hlavě.  Odebral  bych  ti  ji,  kdyby  to  šlo. 
Odebral  bych  ti  to  všechno… Nesl  bych  to  všechno  za 
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tebe. Mě tak… mrzí, že tě tohleto potkalo, Bello. Jo, prostě 
je mi to celé líto… a omlouvám se i za sebe.“

Tímhle se s ní loučí, uvědomil si. A docházela mu pára, 
takže poslední slova překotně vyhrkl.

„Jsi urozená.“ Svěsil hlavu. „A já vím, že najdeš…“
Druha, dokončil v duchu. Ano, žena jako ona dozajista 

najde druha. Po pravdě řečeno, přímo v tomhle domě je 
jeden, který ji nejen chce, ale navíc se pro ni hodí. Vážně, 
Phury je hned za rohem.

Z vzhlédl s úmyslem vypadnout z místnosti – a narazil 
na dveře.

Bella  stála  přímo  před  ním.  Když  zachytil  její  pach 
zblízka,  srdce  se  mu  rozbušilo  jako  zběsilé,  předvádělo 
jakési třepetavé tetelení, ze kterého se mu točila hlava.

„Je pravda, že jsi uklidil v mém domě?“ řekla.
No  páni…  Jediná  odpověď,  kterou  na  to  měl, 

prozrazovala příliš.
„Je to pravda?“
„Jo, udělal jsem to.“
„Teď tě obejmu.“
Z ztuhl, ale než se stihl odklidit z cesty, její paže se mu 

ovinuly kolem pasu a hlavou mu spočinula na nahé hrudi.
Stál  v  jejím objetí  bez  hnutí,  bez  dechu,  aniž  by  ho 

opětoval… Dokázal jen vnímat její tělo. Byla vysoká, ale 
on ji o dobrých patnáct centimetrů převyšoval. A i když byl 
na válečníka  hubený,  vážil  nejméně o pětatřicet  kilo  víc 
než ona. A stejně ji nedokázal přemoci.

Bože, ta voněla!
Vydala slabý zvuk, jako vzdech, a zabořila se ještě víc 

do jeho těla. Její prsa se mu tiskla k trupu, a když shlédl, 
byla  křivka  jejího  zátylku  zatraceně  lákavá.  Pak  tu  byl 
problém  s  tím.  Ta  zatracená  věc  tvrdla,  nabíhala, 
prodlužovala se. Rychle.

Zvedl dlaně k jejím ramenům, takže se vznášely těsně 
nad pokožkou. „No, hm, Bello… já musím jít.“
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„Proč?“  Blíž.  Přistoupila  ještě  blíž.  Její  boky  se 
pohybovaly  proti  jeho kyčlím a  on  zaťal  zuby,  když  na 
sebe jejich podbřišky dolehly.

Do háje, ona přece musí cítit tu věc mezi jeho nohama. 
Jak by jí to mohlo uniknout? Tlačí ji to do bříška, a ne že 
by ty plandavé trenky dokázaly toho prevíta schovat.

„Proč  musíš  jít?“  zašeptala  a  otřela  se  ňadry  o  jeho 
prsní svaly.

„Protože…“
Když větu nedořekl, zašeptala: „Víš, líbí se mi.“
„Co?“
Dotkla  se  jednoho  z  kroužků  v  jeho  bradavkách. 

„Tohle.“
Trochu se zakuckal. „Já, hm… sám jsem si je dělal.“
„Vypadají na tobě krásně.“ Ucouvla a spustila ručník.
Z se zapotácel.  Byla  tak zatraceně krásná,  ta ňadra a 

ploché  bříško  a  boky…  A  ta  půvabná  štěrbinka  mezi 
nohama,  kterou  viděl  drtivě  jasně.  Těch  několik  málo 
lidských žen, se kterými byl, tam mělo ochlupení, ale ona 
pocházela ze stejného druhu jako on, takže byla zcela holá, 
bolestně hladká.

„Opravdu musím jít,“ řekl chraplavě.
„Neutíkej.“
„Musím. Kdybych zůstal…“
„Spi  se  mnou,“  řekla  a  znovu  k  němu  přistoupila. 

Vytáhla si stužku z vlasů a tmavé vlny se rozpustily na ni i 
na něj.

Zavřel oči a zaklonil hlavu, snažil se nepohroužit do její 
vůně.  Skřípavým  hlasem  řekl:  „Chceš  jen  sex,  Bello? 
Protože nic víc ze mě nedostaneš.“

„Máš v sobě o moc víc…“
„Nemám.“
„Jsi  ke  mně  hodný.  Staral  ses  o  mě.  Myl  jsi  mě  a 

objímal…“
„Nechtěj mě v sobě.“
„Už tam jsi, Zsadiste. Mám v sobě tvou krev.“
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Nastalo dlouhé mlčení. „Znáš mou pověst?“
Svraštila čelo. „To je vedlejší…“
„Co o mně lidé říkají, Bello? No tak, chci to slyšet od 

tebe. Abych věděl, že to chápeš.“ Její zoufalství, když na ni 
naléhal,  bylo  přímo hmatatelné,  ale  musel  ji  vytrhnout  z 
toho omámení, ve kterém se nacházela. „Vím, že jsi o mně 
určitě  něco  slyšela.  Klepy  se  donesou  i  na  tvou 
společenskou úroveň. Co se povídá?“

„Někteří… někteří si myslí, že pro zábavu zabíjíš ženy. 
Ale já tomu nevěřím.“

„Víš, jak jsem k té reputaci přišel?“
Bella  si  zakryla  ňadra  a  ucouvla.  Zavrtěla  hlavou. 

Sklonil se a podal jí ručník, pak ukázal na lebku v koutě.
„Tu ženu jsem zavraždil. Teď mi pověz, chceš, aby tě 

měl muž, který něco takového dokáže? Kdo by mohl takhle 
ublížit ženě? Chceš mít na sobě takového prevíta? Chceš s 
ním spát?“

„To byla ona,“ zašeptala Bella. „Vrátil ses a zabil svou 
Paní, že?“

Z se otřásl. „Nějaký čas jsem myslel, že mi to pomůže.“
„Nepomohlo.“
„Ani náhodou.“ Protáhl se kolem ní a obešel ji, tlak v 

něm narůstal, až otevřel ústa a slova z něj přímo vyhrkla. 
„Dva  roky  potom,  co  jsem  se  dostal  odtud,  jsem  se 
doslechl,  že… Do háje,  doslechl  jsem se,  že  má  v  cele 
dalšího muže. Já… cestoval jsem rovné dva dny a dorazil 
tam, když skoro svítalo.“ Z potřásl hlavou. Nechtěl mluvit, 
skutečně  nechtěl,  ale  nějak  to  nedokázal  ovládnout. 
„Kristepane… Byl  tak mladý, tak  mladý,  zrovna jako já, 
když mě dostala. A neměl jsem v úmyslu ji zabít, ale ona 
sešla  dolů,  zrovna  když  jsem  byl  s  tím  otrokem  na 
odchodu.  Když  jsem se  na  ni  podíval… věděl  jsem,  že 
když  nezasáhnu,  zavolá  stráže.  Taky  jsem  věděl,  že 
nakonec zajme dalšího muže a dá ho přikovat tam dole a 
udělá z něj… Proč ti to, sakra, povídám?“

„Miluju tě.“
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Z pevně zavřel oči. „Nebuď melodramatická, Bello.“
Chvatně opustil místnost, ale nedostal se chodbou dál 

než pět metrů.
Miluje ho. Miluje ho?
Kecy.  Myslí  si,  že  ho  miluje.  A  jakmile  se  vrátí  do 

skutečného  světa,  pochopí  to.  Kristepane,  dostala  se  z 
hrozné situace a tady žije jako v bublině. Nic z toho tady 
není  její  život,  a  tráví  příliš  mnoho  času  s  ním,  se 
Zsadistem.

A přesto… Bože, toužil být s ní. Chtěl ležet vedle ní a 
líbat ji. Chtěl ještě víc. Chtěl… jí to všechno dělat, líbání a 
dotýkání  a sání  a lízání.  Ale kam přesně si  myslí,  že  to 
povede? I kdyby se dokázal přenést přes představu, že s ní 
bude mít sexuální styk, nechtěl riskovat, že do ní vstoupí.

Ne že by to  nikdy se žádnou ženou nedělal.  Ovšem, 
nikdy  za  žádných  okolností  neejakuloval.  Když  byl 
otrokem  krve,  nebyl  nikdy  sexuálně  vzrušen.  A  potom, 
když  byl  s  těmi  několika  málo  prostitutkami,  které  si 
zaplatil, nebažil po orgasmu. Ta anonymní intermezza, to 
byly jen experimenty, aby zjistil, je-li sex pro něj pořád tak 
ošklivý jako vždycky.

Pokud šlo o masturbaci, nedokázal se té zatracené věci 
dotknout ani při močení, natožpak když mu stála v pozoru. 
A nikdy si netoužil sám ulevit, nikdy nebyl tak vzrušen, i 
když to bylo tvrdé.

Páni,  byl  z  těch  problémů kolem sexu úplně hotový. 
Jako by mu v mozku něco chybělo.

Po pravdě řečeno, chybělo mu tam toho plno, že?
Přemýšlel  o  všech  těch  dírách,  které  má  v  sobě,  o 

prázdných místech, o vzduchoprázdnu tam, kde jiní něco 
cítí.  Když  na  to  přišlo,  byl  vlastně  jen obrazovkou,  spíš 
dutou než masivní,  emoce vanuly skrze něj,  jen hněv se 
uměl chytit a udržet.

Jenomže to není tak docela pravda, že ano? Bella ho 
přiměla  ledacos  cítit.  Když  ho  prve  líbala  na  posteli, 
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vzbudila  v  něm  pocit…  horka  a  hladu.  Velmi  mužský. 
Sexuální, poprvé v životě.

Z prudkého zoufalství se začala drát jakási ozvěna toho, 
čím  býval  předtím,  než  ho  dostala  Paní.  Přistihl  se,  že 
znovu touží po tom pocitu, který měl, když líbal Bellu. A 
chtěl ji taky vzrušit. Chtěl, aby se zajíkala a zadýchávala a 
dychtila po něm.

Není  to  spravedlivé… Ale on je  mizera  a  prahne po 
tom, co mu dala prve. A ona brzy odejde. Mají jen tenhle 
jediný den.

Zsadist otevřel dveře a vrátil se dovnitř.
Bella  ležela  na  posteli  a  očividně  ji  jeho  návrat 

překvapil.  Když  se  posadila,  pohled  na  ni  mu  vrátil 
záchvěv slušnosti.  Jak by s ní  mohl  být? Bože,  je tak… 
krásná, a on je hnusný, tak hnusný.

Ztratil odvahu a zastavil se uprostřed pokoje. Dokaž, že 
nejsi darebák, a vypadni, říkal si. Ale nejdřív jí to vysvětli.

„Chci  být  s  tebou,  Bello,  ale  taky  se  s  tebou  asi 
nedokážu milovat.“ Když chtěla něco říci, umlčel ji gestem 
zdvižené  ruky.  „Prosím,  jen  mě  poslouchej.  Chci  být  s 
tebou, ale asi mě nepřiměješ, abych ti dal, co potřebuješ. 
Nejsem pro tebe ten pravý, a rozhodně teď není vhodná 
doba.“

Vypustil dech a říkal si, že je náramný zbabělec. On jí 
tady říká ne, hraje si na gentlemana… a přitom v duchu 
odhazuje  všechna  ta  prostěradla  a  vyměňuje  je  za 
přikrývku z vlastní kůže.

Ta věc mu visela před kyčlemi a bušilo v ní, jako by 
tam měl sbíječku.

Jak by asi chutnala, ptal se v duchu, na tom měkkém, 
sladkém místečku mezi nohama?

„Pojď sem, Zsadiste.“ Odhodila přikrývky, odhalila se 
mu. „Přestaň přemýšlet. Pojď do postele.“

„Já…“ Na rtech mu tanula slova, která nikdy nikomu 
neřekl, jakési přiznání, zrádné odhalení. Odvrátil pohled a 
pronesl je, aniž by pro to měl podle svého názoru nějaký 
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dobrý důvod. „Bello, když jsem byl otrok, bylo to… Hm, 
dělali mi ledacos. Sexuální delikty.“ Měl by přestat. Hned. 
„Byli tam muži, Bello. Proti mé vůli, byli tam muži.“

Uslyšel slabý, zajíkavý zvuk.
Je  to  dobré,  říkal  si,  i  když  trpěl.  Možná  ji  dokáže 

přimět,  aby  se  zachránila  sama,  vzbudí-li  v  ní  odpor. 
Protože  která  žena  snese  být  s  mužem,  kterému  dělali 
takovéhle věci? Žádný hrdinský ideál. Ani zdaleka ne.

Odkašlal  si  a  upřel  oči  přímo  do  podlahy.  „Hele, 
nejsem… Nestojím o tvůj soucit. Důvod, proč ti to říkám, 
není ten, že tě chci vysávat. Jenže… jsem porouchaný. Je 
to, jako by se mi všechny drátky pomíchaly,  když přijde 
na… však víš, na sex. Chci tě, ale není to správné. Neměla 
bys být se mnou. Na to jsi moc čistá.“

Nastalo  dlouhé  ticho.  A  do  háje…  Musel  se  na  ni 
podívat. V okamžiku, kdy to udělal, vstala z lůžka, jako by 
čekala,  až zvedne oči.  Kráčela  k němu nahá,  neměla  na 
sobě nic než světlo svíčky z jediné hořící voskovice.

„Polib mě,“ zašeptala v šeru. „Jenom mě polib.“
„Bože… co je s tebou?“ Když sebou škubla, řekl: „Chci 

říct, proč? Ze všech mužů, co bys mohla mít – proč zrovna 
já?“

„Chci tě.“ Položila mu dlaň na prsa. „To je přirozená, 
normální reakce na opačné pohlaví, ne?“

„Já nejsem normální.“
„Já  vím.  Ale  nejsi  špinavý,  ani  poznamenaný,  ani 

podřadný.“ Vzala ho za roztřesené ruce a položila si je na 
ramena.

Její pleť byla tak jemná, až ho ochromovala představa, 
že by ji nějak poškodil. Stejně na něj působila vidina, jak 
to do ní strká. Jenže by nemusel použít dolní polovinu těla, 
ne? Mohlo by se tady jednat jenom o ni.

No jo, pomyslel si. Mohlo by to být kvůli ní.
Otočil ji a přitáhl zády ke svému tělu. Pomalými tahy 

přejížděl rukama nahoru a dolů po křivkách jejího pasu a 
boků.  Když  prohnula  páteř  a  vzdychla,  uviděl  přes  její 
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rameno hroty ňader. Toužil se jí tam dotýkat… a zjistil, že 
to  dokáže.  Přejížděl  jí  dlaněmi  po  hrudním  koši, 
nahmatával vzorec jemných kostí, až dlaněmi uchopil její 
ňadra. Prudce zaklonila hlavu ještě víc a pootevřela ústa.

Když se mu takhle otevírala, zuřivý instinkt mu velel 
vstoupit  do  ní,  jak  se  dá.  Reflexivně  si  olízl  horní  ret, 
zatímco  převaloval  jednu  její  bradavku  mezi  palcem  a 
ukazováčkem.  Představoval  si,  jak  jí  strká  jazyk  do úst, 
vstupuje mezi její zuby a špičáky, jak se jí takto zmocňuje.

Jako by mu četla myšlenky, pokusila se otočit čelem k 
němu, ale to mu připadalo jaksi příliš těsné… příliš reálné, 
že se mu dává, že dovolí někomu, jako je on, dělat s jejím 
tělem intimní, erotické věci. Zarazil ji tak, že ji popadl za 
boky a rázně si  ji  přitiskl ke stehnům. Zaťal  zuby,  když 
ucítil dotek jejího zadečku na té tvrdé věci, co mu napínala 
trenky.

„Zsadiste…  dovol,  abych  tě  políbila.“  Znovu  se 
pokusila otočit a on ji zarazil.

Zápolila s jeho objetím a on ji snadno udržel. „Takhle 
je to pro tebe lepší. Když mě neuvidíš, bude to lepší.“

„Ne, nebude.“
Sklonil  hlavu k jejímu rameni.  „Kdybych ti tak mohl 

přivést Phuryho… Kdysi jsem vypadal jako on. Mohla bys 
předstírat, že jsem to já.“

Vytrhla se mu z rukou. „Ale nebyl bys to ty. A já chci 
tebe.“

Když na něj hleděla s ženským očekáváním, pochopil, 
že směřují k posteli, která je hned za ní. A ocitnou se v ní. 
Ale  bože…  neměl  zdání,  jak  na  to,  aby  jí  bylo  dobře. 
Klidně by mohl být panic, protože houby věděl o tom, jak 
potěšit ženu.

S tímto radostným zjištěním zapřemýšlel o tom druhém 
muži, kterého měla, o tom aristokratovi, který nepochybně 
věděl o sexu mnohem víc než on. Zčistajasna na něj padlo 
naprosto  iracionální  nutkání  polapit  jejího  předchozího 
milence a vysát z něj krev.
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A… sakra. Zavřel oči. A… do háje.
„Co je?“ zeptala se.
Tento divoký, teritoriální pud byl typický pro vázaného 

muže. Po pravdě řečeno, bylo to jeho poznávací znamení.
Z  zvedl  paži,  přiložil  si  nos  k  bicepsu  a  zhluboka 

vdechl… Z jeho pokožky vycházel vázací pach. Byl slabý, 
patrně rozpoznatelný jen pro něj, ale byl tam.

Do háje. Co si jen počne?
Naneštěstí mu odpověděly jeho pudy. V celém těle jako 

by mu burácelo,  když Bellu zvedl  do náručí  a zamířil  k 
posteli.
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Kapitola dvacátá sedmá

ella upřeně hleděla do Zsadistovy tváře, když ji nesl 
přes pokoj. Černé oči měl přimhouřené do pouhých 

štěrbinek,  třpytila  se  v  nich  temná,  erotická  žádostivost. 
Když ji položil na lůžko a shlédl na její tělo, měla zřetelný 
dojem, že ji sní zaživa.

B

Jenže se nad ní jen tyčil.
„Prohni se v zádech,“ požádal.
Fajn… tohle nečekala.
„Prohni se v zádech, Bello.“
S pocitem, že je podivně odhalená,  učinila,  oč žádal, 

vypjala  tělo  z  matrace  vzhůru.  Když  se  na  posteli 
pohybovala, pohlédla mu na předek trenýrek. Jeho erekce 
sebou mocně škubla a pomyšlení,  že ji  brzy bude mít  v 
sobě, jí pomohla odvázat se.

Natáhl ruku a přejel kloubem prstu jednu její bradavku. 
„Chci to do pusy.“

Vyrašila v ní rozkošnická touha. „Tak tedy líbej…“
„Pssst.“ Jeho kloub cestoval mezi ňadry a po břiše dolů. 

Zastavil  se,  když dorazil  k pupíku. Natáhl  ukazováček a 
opsal kroužek kolem pupku. Pak se zarazil.

„Nepřestávej,“ zasténala.
Nepřestal. Sunul se níž, až se otřel o okraj její štěrbiny. 

Kousla  se  do  rtu  a  pozorovala  jeho  tělo,  tu  obrovskou 
postavu válečníka, samé silné, tvrdé svaly. Bože… opravdu 
na něj byla připravená.

„Zsadiste…“
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„Budu  chtít  do  tebe.  A  nebudu  schopný  se  zarazit.“ 
Volnou rukou si třel rty,  jako by si ten akt představoval. 
„Jsi ochotná nechat mě to udělat?“

„Ano…“
Dotýkal se prsty znetvořené strany svých úst a hladil jí 

skulinku.  „Škoda,  že ti  nemůžu nabídnout  něco hezčího. 
Protože tam dole to bude dokonalé. Já to vím.“

Nenáviděla stud, který pronikal jeho hrdostí. „Myslím, 
že jsi…“

„Máš poslední šanci říct mi ne, Bello. Jestli to neuděláš 
hned, jdu do tebe. Nepřestanu a myslím, že nedokážu být 
něžný.“

Vztáhla k němu náruč. Kývl, jako by uzavírali  jakýsi 
pakt, a pak se odsunul k okraji lůžka. „Roztáhni nohy. Chci 
tě vidět.“

Zalil ji nervózní ruměnec.
Zavrtěl  hlavou.  „Je  pozdě,  Bello.  Už…  je  pozdě. 

Ukaž.“
Zvolna zvedla jedno koleno a postupně se odhalila.
Tvář  mu  roztála,  napětí  a  drsnost  z  něj  odplývaly. 

„Ach… bože…,“ zašeptal. „Ty jsi… krásná.“
Spustil se na lokty, sunul se po lůžku k jejímu tělu, oči 

upřené na to tajné místečko, jako by nikdy nic podobného 
neviděl.  Když se dostal  dost blízko, širokými dlaněmi si 
uhlazoval  cestu  po  vnitřních  stranách  jejích  stehen, 
rozevíral je ještě víc.

Pak ale svraštil čelo a shlédl na ni. „Počkat. Nejdřív tě 
mám políbit na ústa, viď? Chci říct, muži začínají nahoře a 
pak se propracují dolů, že?“

Prazvláštní  otázka…  Jako  by  to  ještě  vůbec  nikdy 
nedělal?

Než stihla  odpovědět,  začal  se  sunout  zpátky,  až  byl 
nahoře a uchopil její tvář do dlaní.

„Můžeš si se mnou dělat, co chceš.“
Oči mu zaplály a na zlomek sekundy znehybněl.
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Pak  se  na  ni  vrhl,  srazil  ji  na  postel.  Jeho  jazyk  jí 
vystřelil do úst, prsty jí zapletl do vlasů, tahal ji, prohýbal 
ji,  držel  jí  hlavu  jako  v  pasti.  Měl  v  sobě  dravčí  hlad, 
horkokrevnou válečnickou touhu po sexu. Zmocní se jí ze 
všech  svých  sil,  a  bude  celá  rozbolavělá,  až  s  ní  bude 
hotov.  Rozbolavělá  a  naprosto  blažená.  Už  se  nemohla 
dočkat.

Znenadání přestal  a odtáhl se od jejích úst.  Zhluboka 
dýchal a na lících měl ruměnec, když jí pohlédl do očí.

A pak se na ni usmál.
Byla  tak  překvapená,  že  nevěděla,  co  si  počít.  Ještě 

nikdy takový výraz v jeho tváři neviděla a při úsměvu na 
jeho ústech zmizel znetvořený ret, ukázaly se lesklé zuby a 
špičáky.

„Tohle se mi líbí,“ řekl. „Ty pode mnou… Jsi příjemná. 
Jsi měkká a teplá. Nejsem moc těžký? Hele, počkej…“

Když  se  zvedl  na  loktech,  jeho  vzrušené  mužství  se 
přitisklo  k  jádru  jejího  těla  a  úsměv  ho  opustil  jako na 
povel. Jako by se mu ten pocit nezamlouval, ale jak by to 
bylo možné? Je vzrušený. Cítila jeho erekci.

Vláčným pohybem změnil pozici tak, že měla nohy u 
sebe a jeho kolena byla podél jejích boků. Netušila, co se 
bude dít, ale ať se mu v hlavě odehrává cokoliv, není to 
dobré.

„Pod tebou je to perfektní,“ řekla, aby ho přivedla na 
jiné myšlenky. „Až na jedno.“

„A to?“
„Přestal jsi. A sundej ty trenky.“
Okamžitě  na ni  dolehl  a  ústy jí  sjel  ze strany k šíji. 

Když  ji  lehce  kousal  do  pokožky,  zaklonila  hlavu  do 
polštáře a odhalila mu sloup svého hrdla. Uchopila ho za 
zátylek a nabídla mu svou žílu.

„Ach, ano…,“ zasténala, protože chtěla, aby se nakrmil.
Vydal  zvuk,  který  měl  znamenat  „ne“,  ale  než  ji  to 

odmítnutí stihlo rozrušit, už se prolíbával k její klíční kosti.
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„Chci poznat tvoje ňadro,“ řekl jí do pokožky. „Udělej 
to.“

„Nejdřív musíš něco vědět.“
„Co?“
Zvedl hlavu. „Tu noc, co jsi sem přišla… když jsem tě 

koupal… snažil  jsem se  na  tebe  nedívat.  Vážně.  Zakryl 
jsem tě ručníkem, i když jsi byla ve vodě.“

„To bylo laskavé…“
„Ale když jsem tě vyndal… viděl jsem tohle.“ Uchopil 

do  dlaně  jedno  její  ňadro.  „Nedalo  se  tomu  zabránit. 
Přísahám.  Snažil  jsem se dbát  na tvou cudnost,  ale  byla 
jsi… Nedokázal  jsem od tebe  odvrátit  oči.  Bradavku jsi 
měla  staženou,  jak  bylo  chladno.  Takovou  malou  a 
růžovou. Líbeznou.“

Pohyboval palcem sem a tam přes její ztuhlý hrot, až 
byla Bella v duchu celá bez sebe.

„To nevadí,“ zamumlala.
„To není pravda. Byla jsi bezbranná a já udělal chybu, 

když jsem se na tebe díval.“
„Ne, ty…“
Posunul se a jeho erekce se jí vtiskla do vršku stehen. 

„Stalo se tohle.“
„Co se st… Aha, ty ses vzrušil?“
Sevřel ústa. „Jo. Nemohl jsem to zarazit.“
Pousmála se. „Ale nic jsi neudělal, že ne?“
„Ne.“
„Takže je to v pořádku.“ Prohnula se v zádech a dívala 

se, jak nespouští  oči z jejích ňader.  „Polib mě, Zsadiste. 
Přesně tam, kam se díváš. A hned.“

Pootevřel rty a následoval svůj jazyk. Jeho ústa ji hřála 
na těle a převelice opatrně líbala, pak vsála její bradavku. 
Zatáhl,  pak kolem ní opsal zvolna kroužek, pak ji znovu 
vtáhl… a celou tu dobu ji jeho ruce hladily v pase a na 
bocích a na nohou.

Jaká ironie, když se obával, že nebude dost něžný. K 
brutalitě měl daleko, byla v něm doslova zbožná úcta, když 
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Bellu  sál,  řasy  sklopené  na  líce  a  vychutnával  ji,  tvář 
uchvácenou a dychtivou.

„Kristepane,“ zamumlal, když se přesouval k druhému 
ňadru. „Neměl jsem zdání, že to bude takovéhle.“

„Jak… to?“ Ach, bože… Jeho ústa…
„Vydržel bych to věčně.“
Popadla rukama jeho hlavu, přitáhla ho blíž. A musela 

se trochu vrtět, ale podařilo se jí roztáhnout nohy a dostat 
jednu zpod něj  tak,  že téměř  ležel  v rozsoše jejího těla. 
Umírala  touhou vnímat  jeho vzrušení,  jenomže se pořád 
vznášel nad ní.

Když se odtáhl, zaprotestovala, ale pak jeho ruce sjely 
na vnitřní strany jejích stehen a sunul se po jejím těle dolů. 
Když jí roztáhl nohy, matrace se pod ní začala třást.

Celé  Zsadistovo  tělo  se  rozechvělo,  když  se  na  ni 
zadíval. „Jsi tak jemná… a lesklá.“

První  pohlazení  prstem  ji  málem  smetlo  z  povrchu 
země. Vydala chraplavý zvuk, zalétl k ní očima a zaklel. 
„Promiň, já nechtěl. Snažím se být opatrný…“

Popadla  ho  za  ruku  dřív,  než  ji  stihl  odtáhnout. 
„Ještě…“

Okamžik se tvářil pochybovačně. Pak se jí znovu dotkl. 
„Jsi dokonalá a, bože, jsi jemná. Musím vědět…“

Sklonil  se,  prudce  nahrbil  ramena.  Ucítila  sametové 
pohlazení.

Jeho rty.
Když  se  tentokrát  vymrštila  na  posteli  a  řekla  jeho 

jméno, jen jí vtiskl další polibek, a pak následoval mokrý 
tah jeho jazyka. Když zvedl hlavu a polkl, zastavilo se jí 
srdce  v  hrudi  při  jeho  extatickém  zamručení.  Setkali  se 
očima.

„Ach… Ježíši… ty  jsi  sladká,“  řekl  a  vrátil  se  ústy 
nazpátek.

Natáhl  se,  provlékl  paže  pod  jejími  koleny  a  zalehl 
prostor mezi jejími stehny… Muž, který se tu zabydlel na 
dlouho.  Jeho dech byl  horký a  dychtivý,  ústa  hladová a 
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roztoužená.  Zkoumal  ji  s  erotickou  nutkavostí,  lízal  a 
sondoval jazykem, jeho rty ji sály.

Když se vzepjala v bocích, jedna jeho paže jí sklouzla 
přes  břicho  a  přidržela  ji.  Znovu  sebou  škubla  a  on  se 
zarazil, aniž by zvedl hlavu.

„Je ti něco?“ zeptal se, sípavý hlas ztlumený, slova jí 
vibrovala přímo v jádru bytosti.

„Prosím…“ To bylo jediné, co jí přišlo na mysl.
Trochu  se  odtáhl  a  ona  dokázala  jen  hledět  na  jeho 

lesklé rty a myslet na to, kde prve byly.
„Bello,  myslím,  že  nemůžu  přestat.  Mám  takové… 

burácení  v hlavě,  co mi  říká,  abych  se tě  pořád dotýkal 
pusou. Jak ti to můžu… zpříjemnit?“

„Udělej… dodělej mě,“ řekla chraplavě.
Zamžikal,  jako  by  ho  překvapila.  „Jak  tě  mám 

dodělat?“
„Jenom dělej pořád to, co děláš. Jenže rychleji.“
Učil  se  rychle,  protože  uhádl,  co  ji  rozdivočí,  a  byl 

nemilosrdný, jakmile zjistil, jak jí navodit orgasmus. Hnal 
ji  rázně  kupředu,  sledoval,  jak  se  rozsypala,  jednou, 
dvakrát…  mnohokrát.  Bylo  to,  jako  by  se  krmil  z  její 
rozkoše, a byl nenasytný.

Když konečně zvedl hlavu, byla jako bez vlády.
Vážně na ni pohlédl. „Děkuju ti.“
„Bože… to bych měla říkat já.“
Zavrtěl hlavou. „Pustila jsi zvíře do té nejkrásnější části 

samy sebe. Vděčnost je na mé straně.“
Odstrčil  se od jejího těla,  na lících stále ten ruměnec 

vzrušení. Erekce se stále vzpínala.
Vztáhla  k  němu  paže.  „Kam  jdeš?  Ještě  jsme 

neskončili.“
Když zaváhal, rozpomněla se. Převalila se na břicho a 

vzepřela  na  všechny  čtyři,  nestoudná  nabídka.  Když  se 
nepohnul, ohlédla se na něj. Zavřel oči jakoby bolestí, a to 
ji mátlo.
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„Vím, že to děláš jenom takhle,“ řekla tiše. „To jsi mi 
řekl.  Mně  to  vyhovuje.  Fakt.“  Nastalo  dlouhé  ticho. 
„Zsadiste, já to chci mezi námi dokončit. Nechci tě znát… 
takhle.“

Třel  si  obličej.  Myslela,  že  chce  odejít,  ale  pak  se 
posunul tak, aby byl za ní. Jeho ruce se jí zlehka zaklesly 
na boky a přetáčely ji na bok, naznak.

„Ale ty jen…“
„S  tebou  ne.“  Hlas  měl  drsný.  „S  tebou  takhle  ne.“ 

Rozevřela  nohy,  připravená  na  něj,  ale  on  jen  seděl  na 
patách.

Chvějivě vydechl. „Vezmu si kondom.“
„Proč? Nejsem teď plodná, takže žádný nepotřebuješ. A 

chci, abys to… dokončil.“
Svraštil obočí nad černýma očima.
„Zsadiste… mně to nestačilo. Chci být s tebou.“
Užuž po něm chtěla sáhnout, když se zvedl na kolena a 

spustil ruce k předku svých trenýrek. Zápasil se šňůrkou a 
pak stáhl gumu, odhalil se.

Bella těžce polkla.
Jeho vzrušení bylo  obrovské.  Dokonale krásná hříčka 

přírody, tvrdá jako kámen.
Proboha… Vejde se tam vůbec?
Ruce  se  mu  třásly,  když  zahákl  trenky  pod  dvojitá 

závaží pod svou erekcí. Pak se naklonil  nad jejím tělem, 
nastavil se proti její úžlabině.

Když  zvedla  ruku,  aby  ho  pohladila,  ucukl.  „Ne!“ 
Když ucouvla, zaklel. „Promiň… Hele, nech to prostě na 
mně.“

Vysunul boky dopředu a ona na sobě ucítila jeho hlavu, 
tupou a horkou.  Jeho dlaň se ocitla  pod jedním z jejích 
kolen, natáhl jí nohu vzhůru; pak se trochu zasunul, pak o 
trochu dál. Jak mu celé tělo zaléval pot, dolehl jí do nosu 
temný pach. Na okamžik ji napadlo, jestli…

Ne, nemůže se s ní svázat. Nemá to v povaze.
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„Bože… ty jsi  těsná,“  sípal.  „Ach…  Bello,  nechci  tě 
roztrhnout.“

„Nepřestávej. Jen pomalu.“
Její tělo se vzpínalo pod tlakem a rozpínáním. I když 

byla  připravená,  byl  to  vpád,  ale  byla  jím  nadšena, 
obzvlášť když mu dech explodoval z hrudi a on se otřásl. 
Když  byl  celý  uvnitř,  otevřel  ústa  a  špičáky  se  mu 
prodlužovaly rozkoší, kterou pociťoval.

Přejela  mu  dlaněmi  po  ramenou,  nahmatala  svaly  a 
vnímala jeho teplo.

„Je to dobrý?“ zeptal se skrz zaťaté zuby.
Bella mu vtiskla polibek ze strany na šíji a zakroužila 

boky. Zasyčel.
„Miluj se se mnou,“ řekla.
Zasténal a začal se na ní pohybovat jako ohromná vlna, 

ta tlustá, tvrdá část jeho těla ji hladila zevnitř.
„A do háje…“ Spustil  hlavu na její šíji.  Jeho rytmus 

sílil, dech z něj vystřeloval, valil se jí do ucha. „Bello… já 
se bojím… ale nemůžu… přestat…“

Se zasténáním se podepřel pažemi a nechal své boky 
volně zhoupnout, každým nárazem jí pronikal a strkal dál k 
čelu  postele.  Chytila  se  ho  za  zápěstí,  aby  se  při  tom 
náporu udržela na místě. Vnikal do ní a ona cítila, jak se 
opět blíží k vyvrcholení, a čím rychleji se pohyboval, tím 
blíž měla k vrcholu.

Orgasmus udeřil v jejím lůně, pak se jí prohnal tělem, 
jeho  síla  způsobila,  že  si  připadala  nekonečně  dlouhá  a 
nekonečně  široká.  Ty pocity  trvaly  celou  věčnost,  stahy 
jejího vnitřního svalstva svíraly tu část jeho těla, která do 
ní pronikla.

Když byla zase ve své kůži, uvědomila si, že je nad ní 
nehybný, úplně ztuhlý. Mžikáním zahnala slzy a pohlédla 
mu  do  tváře.  Jeho  tvrdé  rysy  byly  napjaté,  stejně  jako 
zbytek jeho těla.

„Ublížil  jsem ti?“ zeptal  se přiškrceně.  „Vykřikla  jsi. 
Nahlas.“
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Dotkla se jeho tváře. „Ne bolestí.“
„Díkybohu.“  Ramena  se  mu  uvolnila,  vydechl. 

„Nesnesl bych, kdybych ti takhle ublížil.“
Jemně ji políbil. A pak z ní vyklouzl, vylezl z postele, 

navlékl si trenky, odešel do koupelny a zavřel dveře.
Bella se zamračila. Skončil snad? Zdálo se, že když z ní 

vyjel, měl ještě plnou erekci.
Slezla z postele a podívala se dolů. Když na vnitřních 

stranách svých stehen nic neobjevila, navlékla si župan, šla 
za ním a neobtěžovala se klepat.

Zsadist se opíral pažemi o umyvadlo, hlavu svěšenou. 
Nejistě dýchal a vypadal horečnatě, pokožku měl kluzkou, 
držení těla nepřirozeně ztuhlé.

„Co je, nalla,“ řekl chraplavým šeptem.
Zarazila  se,  nevěděla,  zda  slyšela  správně.  Ale 

slyšela… Milovaná. Řekl jí milovaná.
„Proč jsi…“ Jako by ze sebe nedokázala dostat zbytek 

věty. „Proč jsi přestal dřív, než…“
Když jen zavrtěl hlavou, přistoupila k němu a otočila 

ho. Skrz trenky viděla, že jeho vzrušení pulzuje, bolestně 
ztuhlé. Po pravdě řečeno, vypadal, jako by ho bolelo celé 
tělo.

„Ukaž, ulevím ti,“ sáhla po něm.
Ucouvl k mramorové stěně mezi sprchou a umývadlem. 

„Ne, to ne… Bello…“
Podkasala si župan a začala poklekat k jeho nohám.
„Ne!“ Táhl ji po svém těle vzhůru.
Pohlédla mu přímo do očí a sáhla po gumičce trenek. 

„Dovol, abych to pro tebe udělala.“
Popadl ji za ruce a zmáčkl jí zápěstí, až to zabolelo.
„Chci  to  udělat,  Zsadiste,“  řekla  důrazně.  „Dovol, 

postarám se o tebe.“
Nastalo dlouhé ticho a ona po celou dobu pozorovala 

smutek  a  touhu  a  strach  v  jeho  očích.  Zamrazilo  ji. 
Nemohla  uvěřit  tomu  logickému  skoku,  kterého  se  její 

259



mysl dopouštěla, ale měla skutečně živý dojem, že si ještě 
nikdy nedopřál orgasmus. Nebo jen dělá ukvapené závěry?

To  je  jedno.  Ptát  se  ho  nebude.  Kolísal  na  pokraji 
exploze,  a  kdyby  řekla  nebo  udělala  něco  nesprávného, 
vyrazil by z místnosti.

„Zsadiste,  já  ti  neublížím.  A  můžeš  to  ovládat. 
Necháme toho, kdyby ti to vadilo. Můžeš mi věřit.“

Trvalo dlouho, než uvolnil stisk na jejích zápěstích. A 
pak ji konečně pustil a přestal k sobě tisknout. Zdráhavě si 
stáhl trenky.

Vzrušení vystřelilo do prostoru mezi nimi.
„Jen to drž,“ řekl sípavým hlasem.
„Tebe. Budu držet tebe.“
Když ho objala dlaněmi,  vydal  sten a zaklonil  hlavu. 

Bože,  ten  byl  tvrdý.  Tvrdý jako železo,  a  přesto  obalen 
pokožkou jemnou jako jeho rty.

„Ty…“
„Pssst,“  přerušil  ji.  „Žádné…  řeči.  Nemůžu…  žádné 

řeči.“
Začal se pohybovat v jejím sevření. Zprvu zvolna a pak 

s rostoucí naléhavostí. Uchopil její tvář do dlaní a líbal ji a 
pak  celé  jeho  tělo  začalo  divoce  pumpovat.  Šílel, 
vystřeloval výš a výš, jeho hruď a boky byly tak krásné, 
když se pohyboval v těch prastarých mužských nárazech. 
Rychleji… rychleji… škubal sebou dozadu a dopředu…

Jenže  pak  dospěl  na  jakousi  plošinu.  Namáhal  se, 
šlachy  na  krku  mu  div  neprotrhly  pokožku,  tělo  měl 
pokryté potem. Jako by však nedokázal vyvrcholit.

Zarazil se, oddechoval. „Tohle nepůjde.“
„Jen klid. Uvolni se a nech to proběhnout…“
„Ne. Potřebuju…“ Uchopil jednu její ruku a položil ji 

na  váček  pod  svým  vzrušením.  „Zmáčkni  to.  Silně 
zmáčkni.“

Bella zalétla pohledem k jeho tváři.  „Cože? Nechci ti 
ublížit…“
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Uchopil její ruku do své jako do svěráku a zakroutil jí, 
až vykřikl. Pak jí podržel i druhé zápěstí,  dlaní proti své 
erekci.

Bránila  se  mu,  chtěla  zamezit  té  bolesti,  kterou  si 
způsoboval, ale zapumpoval znovu. A čím silněji se snažila 
odtáhnout,  tím  víc  drtil  její  ruku  proti  nejcitlivějšímu 
mužskému místu. Vytřeštila oči a ani nemrkala nad bolestí 
toho aktu, nad utrpením, které –

Zsadist vykřikl, jeho hlasité vyštěknutí se odráželo od 
mramoru, až ho muselo slyšet celé sídlo. Pak ucítila mocné 
záškuby  jeho  uvolnění,  horké  tepání  jí  smáčelo  ruce  a 
předek županu.

Ochabla  mu ramena,  jeho mohutné  tělo  na ni kleslo. 
Dýchal  jako  nákladní  vlak,  svaly  se  mu  třásly,  celý  se 
chvěl. Když pustil její ruku, musela odloupnout dlaň z jeho 
varlat.

Bellu mrazilo až v kostech, jak na sobě nesla jeho váhu.
Právě teď mezi  nimi  proběhlo něco ohavného,  jakési 

sexuální zlo, které setřelo rozdíl mezi rozkoší a bolestí. A 
ačkoliv tím byla krutá, chtěla od něj pryč. Měla sto chutí 
uprchnout před děsivým vědomím, že mu ublížila, protože 
ji k tomu přiměl, a že měl díky tomu orgasmus.

Jenže  pak  se  mu  dech  zadrhl  vzlykem.  Nebo  to  tak 
aspoň vypadalo.

Zadržela dech, naslouchala. Tichý zvuk se opakoval a 
ona ucítila, jak se mu otřásají ramena.

Ach, můj bože. On pláče…
Objala ho a připomínala si, že byl mučen, aniž by o to 

žádal. Ani k těm následkům nepřišel dobrovolně.
Pokusila se zvednout hlavu, aby ho políbila, ale on se jí 

bránil, tiskl ji k sobě, skrýval se v jejích vlasech. Objímala 
ho,  tiskla  a  chlácholila,  zatímco  se  pracně  snažil 
zamaskovat skutečnost, že pláče. Nakonec se odtáhl a drhl 
si tvář dlaněmi. Nepodíval se jí do očí, natáhl se a pustil 
sprchu.
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Rychlým  škubnutím  jí  strhl  župan  z  těla,  pak  ho 
zmuchlal a hodil do koše na odpadky.

„Počkej, mně se ten župan líbí…“
„Koupím ti nový.“
Strčil  ji  pod sprchu. Když se bránila,  zvedl ji  jakoby 

nic,  postavil  pod  tekoucí  vodu  a  začal  jí  mydlit  ruce  v 
nepředstírané panice.

„Zsadiste,  nech  toho.“  Odtáhla  se,  ale  chytil  ji.  „Já 
nejsem  špinavá  –  Zsadiste,  dost.  Nepotřebuju  očistit, 
protože jsi…“

Zavřel oči. „Prosím… já to musím udělat. Nemůžu tě 
nechat celou… pokrytou tamtím.“

„Zsadiste,“  odsekla.  „Podívej  se  na  mě.“  Když 
poslechl, řekla: „Tohle není nutné.“

„Nevím, co jiného dělat.“
„Pojď  se  mnou  zpátky  do  postele.“  Vypnula  vodu. 

„Obejmi  mě.  Nech se ode mě objímat.  To je  jediné,  co 
musíš udělat.“

A upřímně,  potřebovala  to  také.  Byla  otřesena  až do 
nejhlubšího nitra.

Ovinula se ručníkem a táhla ho do ložnice. Když spolu 
byli pod přikrývkami, přitulila se k němu, ale byla stejně 
strnulá  jako on.  Myslela,  že  těsná  blízkost  jim pomůže. 
Nepomohla.

Po dlouhé chvíli  zazněl  ze  tmy jeho hlas.  „Kdybych 
věděl, jaké to bude, nikdy bych to nedopustil.“

Obrátila  se  čelem  k  němu.  „To  bylo  poprvé,  co  jsi 
vyvrcholil?“

Mlčení  ji  nepřekvapilo.  Překvapilo  ji,  že  nakonec 
odpověděl.

„Jo.“
„Nikdy sis… nedopřál rozkoš?“ zašeptala, i když znala 

odpověď.  Bože… Jaká asi byla ta léta v kůži otroka krve. 
Tolik týrání… Chtělo se jí pro něj plakat, ale věděla, že by 
mu bylo trapně.
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Vydechl.  „Vůbec  se  toho  nerad  dotýkám.  Upřímně 
řečeno, nesnáším fakt, že to bylo v tobě. Nejradši bych tě 
zrovna teď viděl ve vaně plné dezinfekce.“

„Já s tebou byla moc ráda. Jsem ráda, že jsme se spolu 
pomilovali.“ Teprve s tím, co přišlo později, měla problém. 
„Ale to, co se stalo v té koupelně…“

„Nechci, aby ses na tom podílela. Nechci, abys mi to 
dělala a abych… to všechno dělal na tebe.“

„Líbilo se mi způsobit ti orgasmus. Jenomže… tě mám 
moc  ráda,  nechci  ti  ubližovat.  Možná  bychom  mohli 
zkusit…“

Odtáhl  se.  „Promiň…  já  musím…  půjdu  k  V.  Mám 
práci.“

Popadla  ho  za  rameno.  „Co  kdybych  ti  řekla,  že  mi 
připadáš krásný?“

„Řekl  bych,  že  jedeš  na  vlně  soucitu,  a  to  by  mě 
rozzlobilo.“

„Nelituju  tě.  Chtěla  bych,  abys  skončil  ve  mně,  a 
myslím,  že  jsi  nádherný,  když  se  vzrušíš.  Jsi  tlustý  a 
dlouhý,  a  já  úplně  umírala  touhou,  když  jsem  se  tě 
dotýkala. Pořád ještě umírám. A chci tě vzít do pusy. Co ty 
na to?“

Setřásl  ji  a  vstal.  Rychlými,  trhanými  pohyby  se 
oblékal. „Jestli potřebuješ vidět ten sex v jiném světle, aby 
ses s tím dokázala vypořádat, klidně. Ale zrovna teď lžeš 
sama  sobě.  Než  se  naděješ,  dojde  ti,  že  jsi  pořád  ještě 
urozená. A pak budeš litovat, že ses se mnou vyspala.“

„Nebudu.“
„Jen počkej.“
Byl  ze  dveří  dřív,  než  dokázala  najít  správná  slova, 

kterými by ho odrazila.
Bella  zkřížila  paže  na  hrudi  a  cítila,  jak  v  ní  kypí 

zoufalství. Pak odkopla přikrývky. Sakra, v tom pokoji je 
ale  horko.  Nebo  je  možná  tak  rozpohybovaná,  že  se  jí 
rozhodila vnitřní chemie.
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Nevydržela  v  posteli,  oblékla  se  a  vyšla  do  chodby 
soch. Bylo jí jedno, kde skončí; prostě musela vyjít ven a 
nějak ten žár rozchodit.
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Kapitola dvacátá osmá

sadist  se zastavil  v podzemním tunelu,  v půli  cesty 
mezi hlavním domem a obydlím Vishouse a Butche. 

Když se ohlédl,  neviděl  za sebou nic než řadu stropních 
světel.  Před  sebou  měl  totéž,  pruh  zářících  skvrn,  které 
vedly  dál  a  dál.  Dveře,  z  nichž  vyšel,  ani  dveře,  jimiž 
vyjde, nebyly vidět.

Z

No, jestli tohle není metafora jeho života!
Opřel  se  o ocelovou stěnu tunelu;  připadal  si  jako v 

pasti, navzdory skutečnosti, že ho tu nikdo a nic nedrželo.
Ale to jsou kecy. Drží ho Bella. Přikovala ho. Svázala 

ho  svým  krásným  tělem  a  laskavým  srdcem  a  tou 
pomýlenou chimérou lásky, která září v jejích safírových 
očích. V pasti… Je úplně v pasti.

Jeho myšlenky se náhle přesunuly do té noci, kdy ho 
Phury konečně dostal z otroctví.

Když  se  Paní  ukázala  s  dalším  mužem,  otroka  to  
nezajímalo. Po deseti desetiletích už mu oči jiných mužů  
nevadily  a  znásilňování  a  surovosti  ho  nemohly  naučit  
žádným novým hrůzám.  Jeho existence  byla  jednotvárná  
cesta  peklem,  jediná  skutečná  muka  spočívala  v  
nekonečnosti jeho zajetí.

Jenže pak vycítil něco divného. Něco… jiného. Otočil  
hlavu a pohlédl na cizince. První, co ho napadlo, bylo, že  
ten muž je obrovský a draze oblečený,  takže to musí být  
válečník. Pak si všiml, že ve žlutých očích, které se na něj  
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upírají, je šok a zoufalství. Opravdu, cizinec, který stál ve  
dveřích, zbledl, až jeho pleť vypadala jako vosková.

Když  otroka  udeřil  do  nosu  pach  masti,  vrátil  se  
pohledem ke stropu; nezajímalo ho, co se bude dít dál. A  
přesto, když se manipulovalo s jeho mužstvím, převalila se  
místností vlna emocí. Ohlédl se k muži, který stál hned u  
dveří cely. Otrok svraštil čelo. Válečník sahal po dýce a  
díval se na Paní, jako by ji chtěl zabít…

Druhé  dveře  se  rozletěly  a  jeden  z  dvořanů  začal  
rozčileně  mluvit.  Náhle byla cela plná stráží  a  zbraní  a  
hněvu.  Muž,  v  čele  skupiny  hrubě  popadl  Paní  a  dal  jí  
takový políček, až narazila o kamennou stěnu. Pak se ten  
muž  vrhl  k  otrokovi,  vytasil  nůž  –  Otrok  zařval,  když  
uviděl, že se k jeho tváři blíží čepel. Pronikavá bolest mu  
projela čelem a nosem a tváří: pak ho zahalila temnota.

Když přišel otrok k vědomí, visel za krk, tíha jeho paží  
a nohou a trupu ho dusila a život z něj unikal. To, že přišel  
k  vědomí,  bylo,  jako  by  jeho  tělo  vědělo,  že  se  blíží  
poslední  vydechnutí,  a  probudilo  ho  kvůli  nepatrné  
možnosti, že by mozek dokázal pomoci. Žalostný pokus o  
záchranu, pomyslel si.

Drahá Stvořitelko, neměl by cítit bolest? A v duchu se  
ptal, jestli ho nepolili vodou, protože cítil na kůži mokro.  
Pak si  uvědomil,  že mu do očí  kape něco hustého. Jeho  
krev. Byl zalit vlastní krví.

A co je ten hluk kolem něj? Meče? Boj?
I  když  se  dusil,  zvedl  oči  a  na  zlomek  sekundy  ho  

všechno dušení opustilo. Moře. Hleděl na rozsáhlé moře.  
Na okamžik se v něm zvedla radost… a pak se mu zorné  
pole rozostřilo nedostatkem vzduchu. Víčka mu zamžikala  
a celý ochabl, ačkoliv byl rád, že před smrtí ještě jednou  
viděl  oceán.  Mlhavě  uvažoval,  zda  se  bude  Stín  trochu  
podobat  tomu  rozlehlému  obzoru,  nekonečná  rozloha,  
která je současně čímsi nepoznatelným a domovem.

Právě když před sebou uviděl zářící bílé světlo, tlak na  
jeho  hrdle  ustal  a  někdo  hrubě  lomcoval  jeho  tělem.  
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Následovaly  výkřiky  a  škubavé  pohyby,  pak  kodrcavá,  
trhaná  jízda,  která  znenadání  ustala.  Celou  tu  dobu  ho  
zalévala bolest, vnikala mu do kostí, bušila do něj tupými,  
dunivými pěstmi.

Dva výstřely  z  pistole.  Steny bolesti,  které nevydával  
on.  A pak výkřik  a poryv  větru  v  zádech.  Pád… Byl  ve  
vzduchu, padal…

Ach, bože, oceán. Projela jím panika. Sůl…
Jen na okamžik  pocítil  tvrdý polštář  vody,  než  dotek  

moře, který zasáhl jeho rozjitřenou pokožku, přemohl mysl.  
Omdlel.

Když znovu přišel k sobě, bylo jeho tělo všeho všudy  
jen  bezvládný  pytel  bolestí.  Mlhavě  vnímal,  že  z  jedné  
strany mrzne, kdežto z druhé strany je mu poměrně teplo;  
posunul se,  aby viděl,  co se děje,  pokud to půjde.  Hned  
ucítil, jak teplo také zareagovalo pohybem… Byl v objetí.  
Za ním byl nějaký muž –

Otrok  se  od  toho tvrdého těla  odstrčil  a  vlekl  se  po  
hliněné podlaze pryč. Nezřetelně viděl na cestu, v temnotě  
zahlédl balvan, za který se může schovat. Když byl ukrytý,  
nadechl se, přestože to jeho orgánům působilo potíže, cítil  
slaný pach moře a zápach rozkladu mořských ryb.

A také další slaboučký pach. Ostrý, kovový…
Vykoukl  za okrajem skaliska.  Ačkoliv  měl zrak slabý,  

dokázal rozeznat postavu muže, který prve vstoupil do cely  
s Paní. Válečník teď seděl opřený o stěnu, dlouhé vlasy mu  
visely  ve  slepených  pramenech  přes  mohutná  ramena.  
Přepychový oděv měl potrhaný a jeho žlutý pohled zářil  
smutkem.

To byl ten druhý pach, pomyslel  si otrok.  Ta smutná  
emoce, kterou ten muž pociťuje, má svou vůni.

Když  otrok  znovu  zavětřil,  ucítil  podivné  sevření  na  
obličeji  a  zvedl  špičky  prstů k  líci.  V jeho pokožce byla  
rýha, tvrdá čára… Sledoval ji až k čelu. Pak dolů ke rtu. A  
vzpomněl si, jak se k němu blížila čepel nože. Vzpomněl si  
na výkřik, když řízla.
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Otrok se začal třást a objal si pažemi ramena.
„Měli  bychom  se  hřát  navzájem,“  řekl  válečník.  

„Opravdu,  nic  jiného  jsem  nedělal.  Nemám  s  tebou…  
žádné nekalé úmysly. Jen bych tě podpíral, kdybych mohl.“

Až na to,  že  všichni  muži  Paní  chtěli  s  otrokem být.  
Proto je k němu vodila. Taky se ráda dívala…

A přesto se pak otrok rozpomněl, jak válečník zvedal  
dýku a vypadal, jako by chtěl Paní doslova vykuchat.

Otrok  otevřel  ústa  a  zeptal  se  chraplavě:  „Kdo jste,  
pane?“

Ústa  mu  nefungovala  jako  dřív  a  jeho  slova  byla  
zkomolená. Zkusil to znovu, ale válečník ho přerušil.

„Slyšel jsem tvůj dotaz.“ Kovový pach smutku sílil, až  
překonal i rybí puch. „Jsem Phury. Jsem… tvůj bratr.“

„Kdepak.“ Otrok zavrtěl hlavou. „Opravdu, já nemám 
rodinu. Pane.“

„Ne,  nejsem…“  Muž  si  odkašlal.  „Pro  tebe  nejsem  
pán.  A vždycky jsi  měl  rodinu.  Unesli  tě  od nás.  Pátral  
jsem po tobě celé století.“

„Bojím se, že se mýlíte.“
Válečník se posunul, jako by chtěl vstát, a otrok ucukl,  

sklopil oči a zakryl si hlavu pažemi. Nesnesl by další bití, i  
kdyby si ho zasloužil za svou neposlušnost.

Rychle, pořád tak nezřetelně řekl: „Nechci vás urazit,  
pane. Prokazuji jen úctu vašemu vyššímu postavení.“

„Sladká  Stvořitelko  na  nebesích.“  Z  druhé  strany 
jeskyně  se  ozval  přiškrcený  zvuk.  „Neudeřím  tě.  Jsi  v  
bezpečí… U mě jsi v bezpečí. Našel jsem tě, bratře.“

Otrok znovu potřásl hlavou, nic z toho neslyšel, protože  
si náhle uvědomil, co se stane po setmění, co se musí stát.  
Je majetkem Paní, což znamená, že bude muset být vrácen.

„Prosím vás,“ zasténal,  „nevracejte  mě k ní.  Zabijte  
mě hned… Nenuťte mě vrátit se k ní.“

„Radši bych nás zabil oba, než bych tě tam nechal.“
Otrok vzhlédl. Válečníkovy žluté oči žhnuly pomstou.
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Otrok dlouho hleděl do té záře. A pak se rozpomněl:  
dávno, pradávno, když v zajetí procitl  po proměně. Paní  
mu řekla, že se jí líbí jeho oči… jeho kanárkově žluté oči.

Mezi příslušníky jeho druhu bylo jen velmi málo těch,  
kteří měli zářivě zlaté duhovky.

Začala  mu docházet  slova  i  činy  válečníka.  Proč  by  
vůbec někdo cizí bojoval o jeho osvobození?

Válečník poposedl, škubl sebou a zvedl jedno stehno.
Dolní část nohy měl pryč.
Otrok  vytřeštil  oči  na  chybějící  končetinu.  Jak  je  

válečník  v  té  vodě  oba  zachránil,  s  takovým zraněním?  
Musel mít co dělat, aby udržel nad hladinou jen sebe. Proč  
prostě nenechal otroka být?

Jen krevní pouto dokáže zplodit takovou nesobeckost.
„Ty jsi můj bratr?“ zamumlal otrok skrz poraněný ret.  

„Opravdu jsem tvoje krev?“
„Samozřejmě. Jsem tvé dvojče.“
Otrok se začal třást. „To není pravda.“
„Je to pravda.“
Na otroka padl podivný děs, až ho mrazilo. Svinul se do  

klubíčka, přestože měl na sobě od hlavy k patě živé maso.  
Nikdy ho nenapadlo, že by byl něco jiného než otrok, že by  
mohl dostat příležitost žít jinak… žít jako muž, ne jako něčí  
majetek.

Otrok  se  na  zemi  houpal  dopředu  a  dozadu.  Když  
přestal, znovu pohlédl na válečníka. Co rodina? Proč se to  
stalo? Kdo je? A…

„Nevíš, jestli jsem měl nějaké jméno?“ zašeptal otrok.  
„Dostal jsem vůbec jméno?“

Válečník přerývaně nabral dech, jako by měl zlomené  
žebro.

„Jmenuješ  se  Zsadist.“  Válečníkovi  se  dech  krátil  a  
krátil,  až se dusil  vlastními slovy.  „Jsi  syn… Ahgonyho,  
velkého válečníka. Jsi milovaný syn naší… matky Naseen.“

Válečník ze sebe vydal zoufalý vzlyk a svěsil hlavu do  
dlaní.
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Plakal a otrok se na to díval.

Zsadist potřásl hlavou a vybavil si ty němé hodiny, které 
následovaly. Phury a on se na sebe většinu času jen upřeně 
dívali. Oba na tom byli bídně, ale Phury byl z obou silnější, 
i přes svou chybějící končetinu. Nasbíral vyplavené dřevo 
a řasy a vyrobil  z toho vetchý, nespolehlivý prám. Když 
slunce  zapadlo,  vyvlekli  se  na  oceán  a  plavili  se  podél 
pobřeží ke svobodě.

Svoboda.
Jo,  jasně.  Svobodný  nebyl;  nikdy.  Ty  ztracené  roky 

zůstaly  s  ním,  hněv  nad  tím,  o  co  byl  ošizen  a  co  mu 
udělali, byl naživu víc než on.

Slyšel, když Bella říkala, že ho miluje. A chtělo se mu 
řvát.

Místo toho vyrazil do Doupěte. Nemá nic, co by jí bylo 
hodno, leda svou pomstu, takže se jistě vrátí k práci. Chce 
vidět všechny bezduché, které odpraví, navršené ve sněhu 
jako klády, důkaz toho jediného, co jí může nabídnout.

A  pokud  jde  o  toho,  který  ji  unesl,  o  toho,  který  jí 
ubližoval,  na toho čeká speciální smrt. Z neměl lásku na 
rozdávání. Nenávist, kterou v sobě měl, však hodlal kvůli 
Belle ventilovat až do posledního dechu.
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Kapitola dvacátá devátá

hury  si  zapálil  cigáro  a  zadíval  se  na  šestnáct 
plechovek laku na vlasy značky Aqua Net, seřazených 

na konferenčním stolku u Butche a Vishouse. „Na co máte 
ten lak, kluci? Chcete nás balit?“

P
Butch  zvedl  kus  PVC  trubky,  do  které  propichoval 

dírky. „Metač brambor, chlape. Náramná zábava.“
„Prosím?“
„Tys nikdy nebyl na letním táboře?“
„Pletení košíků a vyřezávání ze dřeva je pro lidi. Bez 

urážky, ale my učíme naše děti lepším věcem.“
„Ha! Kdo nebyl  na půlnočním lovu spoďárů, jako by 

nežil. A vůbec, do tohohle konce strčíš bramboru, spodek 
naplníš sprejem…“

„A pak to zapálíš,“ vystoupil ze své ložnice V. Vyšel v 
županu, ručníkem si třel  mokré vlasy.  „Dělá to ohromný 
rámus.“

„Ohromný rámus,“ opakoval Butch jako ozvěna.
Phury pohlédl na bratra. „V, tys to už dělal?“
„Jo, včera v noci. Ale odpalovač se ucpal.“
Butch  zaklel.  „Brambora  byla  moc  veliká.  Zatracená 

sorta Idaho! Dneska v noci to zkusíme s menšími kousky. 
Bude to ohromné. Samozřejmě, trajektorie je svině…“

„Ale vlastně je to úplně jako golf,“ hodil V ručník přes 
křeslo.  Natáhl  si  na  pravou ruku rukavici,  která  zakryla 
posvátné  tetování  od  dlaně  ke  špičce  prstu  a  po  celém 
hřbetě ruky. „Musíš si totiž vyměřit oblouk vzduchem…“
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Butch horlivě přikyvoval.  „Jo, je to přesně jako golf. 
Velkou roli hraje vítr…“

„Náramné.“
Phury kouřil, zatímco ti dva za sebe dalších pár minut 

dokončovali věty. Po chvíli byl v pokušení prohodit: „Vy 
dva jste nějak moc spolu, nezdá se vám?“

V se obrátil k poldovi a potřásl hlavou. „Bratr nemá pro 
takovéhle věci smysl. Nikdy neměl.“

„Tak zamíříme na jeho pokoj.“
„To je pravda. A je obrácený do zahrady…“
„Takže  se  nemusíme  vyhýbat  autům  na  nádvoří. 

Výborně.“
Dveře z tunelu se rozlétly a všichni tři se otočili.
Ve  dveřích  stál  Zsadist… a  čišel  z  něj  Bellin  pach. 

Spolu  s  horce  kořeněným  sexem.  A  také  slaboulinký 
náznak vázacího pachu.

Phury ztuhl a zhluboka nasál vzduch. Ach, bože… Byli 
spolu.

Páni! Takřka nemohl odolat nutkání proběhnout dům a 
zkontrolovat,  jestli  Bella  ještě  dýchá.  Stejně  tak  pocítil 
touhu třít si hruď, dokud ta rozbolavělá díra v ní nezmizí.

Jeho dvojče mělo teď přesně to, po čem Phury toužil.
„Už se ten teréňák pohnul?“ zeptal se Z Vishouse.
Vishous  přistoupil  k  počítači  a  stiskl  několik  kláves. 

„Kdepak.“
„Ukaž.“
Když k němu Zsadist přistoupil a sklonil se, V ukázal 

na  obrazovku.  „Tady  je.  Kdyby  vyjel  na  silnici,  můžu 
sledovat cestu.“

„Nevíš, jak se vloupat do exploreru a nespustit alarm?“
„Prosím. Je to jen auto. Kdyby ještě byla tma, dostanu 

tě dovnitř jako nic.“
Z se napřímil. „Potřebuju nový telefon.“
Vishous  otevřel  zásuvku  stolu,  jeden  vyndal  a 

zkontroloval ho. „Máš ho mít. Pošlu všem textovku s tvým 
novým číslem.“
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„Zavolej mi, kdyby se to pohnulo.“
Když  se k nim Zsadist  obrátil  zády,  Phury se znovu 

nadechl a zadržel dech. Dveře do tunelu se rázně zavřely.
Aniž by si vůbec uvědomoval, co dělá, Phury zamáčkl 

svou ručně balenou cigaretu a vyšel za dvojčetem.
V  tunelu  se  Z  zastavil,  když  uslyšel  další  kroky. 

Jakmile  se  k  němu  otočil,  stropní  světlo  zachytilo 
prohlubně pod jeho lícními  kostmi  a obrys  brady a  linii 
jizvy.

„Co je?“ zeptal  se a jeho hluboký hlas se odrážel od 
stěn. Pak se zamračil. „Nech mě hádat. Jde o Bellu.“

Phury se zastavil. „Možná.“
„Určitě.“ Z mžikl očima k zemi a setrval pohledem na 

podlaze tunelu. „Cítíš ji ze mě, viď.“
V nastalém dlouhém mlčení  Phury zoufale litoval,  že 

nemá mezi rty cigáro.
„Jen  potřebuju  vědět…  není  jí  nic,  když…  jsi  s  ní 

spal?“
Z si založil paže na hrudi. „Ne. A neboj, už to nebude 

chtít zopakovat.“
Ach, bože. „Proč?“
„Přiměl jsem ji…“ Znetvořené rty Z se sevřely. „To je 

jedno.“
„K čemu? Co jsi jí udělal?“
„Přiměl jsem ji, aby mi ubližovala.“ Když sebou Phury 

trhl,  Z  se  rozesmál,  tlumeně  a  smutně.  „Jo,  nemusíš  ji 
ochraňovat. Už se ke mně nikdy ani nepřiblíží.“

„Jak… Co se stalo?“
„Hm,  jasně.  Nech  si  ode  mě  vypočítat,  co  všechno 

spolu ty a já neděláme.“
Znenadání,  bez  varování,  zaostřil  Z  zrak  na  Phuryho 

tvář. Síla toho pohledu byla překvapivá, protože Z se jen 
zřídkakdy  díval  někomu  do  očí.  „Prostě  a  jednoduše, 
bratře,  vím,  co  k  ní  cítíš  a  já… hm,  doufám,  že  až  to 
všechno  trochu  vychladne,  snad  budeš  moct…  být  s  ní 
nebo tak něco.“
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Zešílel? říkal si Phury. Copak doopravdy zešílel?
„Jak by to, sakra, mohlo fungovat, Z? Jsi s ní svázaný.“
Zsadist se podrbal na krátce ostříhané hlavě. „Vlastně 

ne.“
„Kecy.“
„To  je  jedno,  co  s  tím?  Brzo  ji  pustí  tahle 

posttraumatická posedlost a bude chtít jít dál a bude stát o 
někoho pořádného.“

Phury  zavrtěl  hlavou,  protože  moc  dobře  věděl,  že 
vázaný muž se nevzdává svých citů k ženě. Ledaže zemře.

„Z, ty jsi blázen. Jak můžeš říct, že chceš, abych s ní 
byl? To by tě zabilo.“

Zsadistova tvář  se změnila  a  výraz v ní byl  šokující. 
Takový  smutek,  říkal  si  Phury.  Z  hlubin,  jež  se  zdály 
nemožné.

Když Z zvedl ruku, nebylo to v hněvu ani k násilí. A 
když Phury ucítil,  jak mu dlaň dvojčete zlehka spočinula 
na  tváři,  nemohl  si  vzpomenout,  kdy  naposled  se  ho  Z 
dotkl s něhou. Nebo kdy se ho vůbec dotkl.

Zsadistův  hlas  byl  tlumený  a  tichý,  když  přejížděl 
palcem sem a tam po nezjizvené líci.

„Jsi  takový,  jaký  jsem  mohl  být  i  já.  Máš  všechen 
potenciál, co jsem měl a ztratil. Jsi čest a síla a laskavost, 
kterou ona potřebuje. Postaráš se o ni. Já chci, aby ses o ni 
staral.“ Zsadist spustil ruku. „Bude to pro ni dobrý svazek. 
Když budeš její hellren, může nosit hlavu vysoko. Může se 
s  tebou  hrdě  ukazovat.  Bude společensky nepostižitelná. 
Glymera se jí nebude moct ani dotknout.“

Pokušení  vířilo  a  koncentrovalo  se  a  změnilo  se  v 
Phuryho nitru v instinkt. Ale co jeho dvojče?

„Proboha… Z. Jak bys dokázal spolknout představu, že 
jsem s ní já?“

Všechna něha okamžitě  zmizela.  „Bolest je stejná, ať 
už jsi to ty nebo někdo jiný. Kromě toho, myslíš, že nejsem 
zvyklý  na  ubližování?“  Zsadistovy  rty  se  zkřivily  v 
ošklivém úsměšku. „Já jsem v tom jako doma, bratře.“
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Phury si  vzpomněl  na  Bellu  a  jak  odmítla  jeho žílu. 
„Ale nemyslíš, že má do toho co mluvit taky ona?“

„Dojde jí to. Není hloupá. To zdaleka ne.“ Z se odvrátil 
a  vykročil.  Pak se zastavil.  Bez ohlédnutí  řekl:  „Ještě  je 
jeden důvod, proč chci, abys ji měl ty.“

„Bude pro změnu dávat smysl?“
„Měl  bys  být  šťastný.“  Phurymu  se  zatajil  dech, 

zatímco Zsadist zašeptal:  „Žiješ ani ne napůl. Odjakživa. 
Ona se o tebe postará a  to… to bude dobré.  To bych ti 
přál.“

Než stihl  Phury něco říci,  Z ho přerušil.  „Pamatuješ, 
tenkrát v jeskyni… když jsi mě vytáhl? Víš, ten den, co 
jsme spolu čekali, až zapadne slunce?“

„Ano,“ zašeptal, upíraje pohled na záda svého dvojčete.
„Pekelně  to  tam smrdělo,  viď?  Pamatuješ  na  to?  Ty 

ryby?“
„Všechno si pamatuju.“
„Víš,  ještě  pořád  tě  vidím  u  stěny  jeskyně,  vlasy 

slepené, šaty mokré a zakrvácené. Vypadal jsi hrozně.“ Z 
se  krátce,  prudce  zasmál.  „Já  určitě  vypadal  hůř. 
Každopádně… řekl jsi, že bys mi ulevil, kdyby to šlo.“

„Řekl.“
Nastalo  dlouhé  mlčení.  Pak z  těla  Z  vyrazil  studený 

závan a ohlédl se přes rameno. Černé oči měl jako led, tvář 
temnou jak bezedné stíny pekel.

„Mně  už  nikdo  neuleví.  Nikdy.  Ale  pro  tebe  určitě 
naděje existuje. Tak si vezmi tu ženu, kterou tolik chceš. 
Vezmi si ji a přemluv ji nějak. Vyhodil bych ji ze svého 
pokoje, kdyby to šlo, ale ona prostě nechce jít.“

Z odkráčel. Jeho bagančata duněla o podlahu.

Několik  hodin  nato  procházela  Bella  sídlem.  Část  noci 
strávila s Beth a Mary a byla vděčna za jejich přátelství. 
Teď ale všude nastal klid, protože bratři a všichni ostatní 
už  šli  spát.  Chodbami  bloumali  jen  ona  a  Boo,  jak  den 
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míjel;  kocour  kráčel  po  jejím  boku,  jako  by  věděl,  že 
potřebuje společnost.

Bože, byla vyčerpaná, tak unavená, že se sotva udržela 
na nohou, a taky byla celá rozbolavělá. Potíž byla v tom 
neklidu, který oživoval její tělo; její vnitřní motor odmítal 
přeřadit na neutrál.

Když  jí  projel  nával  horka,  jako  by  jí  někdo  k  tělu 
přiložil  fén,  napadlo  ji,  že  na ni  asi  leze  nějaká  nemoc, 
ačkoliv nevěděla jaká. Byla šest týdnů mezi bezduchými, a 
sotva od nich mohla chytit nějaký virus. A žádný z bratrů a 
jejich shellan nebyl nemocný. Možná je to jen od nervů.

Jo, myslíš?
Zašla  za roh a  zastavila  se,  protože  si  uvědomila,  že 

našla cestu zpět do chodby soch. V duchu se ptala, je-li teď 
Zsadist v pokoji.

A zklamalo ji, když otevřela dveře a on tam nebyl.
Ten muž je jako závislost, uvědomila si. Není to pro ni 

dobré, ale zbavit se toho nemůže.
„Čas jít spát, Boo.“
Kocour mňoukl, jako by ukončoval svou doprovodnou 

službu, a pak odklusal chodbou, tichý jak padající sníh a 
stejně elegantní.

Bella  zavřela  dveře,  právě  když  se  jí  zmocnil  další 
nával  horka.  Strhla  ze sebe flísovku,  přistoupila  k oknu, 
aby ho otevřela, ale rolety byly samozřejmě stažené: byly 
dvě odpoledne. V zoufalé touze ochladit  se zamířila pod 
sprchu a stála pod studenou vodou bůhvíjak dlouho. Když 
z ní vystoupila,  cítila se ještě hůř, kůži svraštělou, hlavu 
ztěžklou.

Zabalila  se  do  osušky,  šla  k  posteli  a  přerovnala 
rozházené pokrývky. Než ulehla, zadívala se na telefon a 
napadlo  ji,  že  by  zavolala  bratrovi.  Potřebují  se  sejít 
osobně,  a  musí  to  být  brzy,  protože  Wrathovo  období 
milosti nepotrvá věčně. A protože Rehv nikdy nespí, bude 
vzhůru.
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Až na to, že jak se skrze ni převalila další vlna horka, 
pochopila,  že  zrovna  teď  by  bratra  nesnesla.  Počká  do 
setmění,  až  si  trochu  odpočine.  Jakmile  slunce  zapadne, 
zavolá Rehvenge a setká se s ním někde na neutrálním a 
veřejném místě. A přesvědčí ho, aby té hlouposti nechal.

Sedla si na okraj matrace a ucítila podivný tlak mezi 
nohama.

Sex se Zsadistem, pomyslela si. Už je to velmi dávno, 
co do sebe pojmula nějakého muže. A její jediný milenec 
nebyl takhle stavěný. Nepohyboval se takhle.

Před očima jí vytanul obraz Zsadista, tvář sevřenou a 
temnou,  tělo  napjaté  a  tvrdé;  vidina  zavibrovala  jejím 
nitrem, až se rozechvěla. Prudce a rychle proťal střed jejího 
těla ostrý pocit, přesně stejný, jako by do ní zase vnikal on, 
žilami se jí šířila kombinace medu a octa.

Zamračila se, odhodila osušku a podívala se na své tělo. 
Ňadra jí připadala mnohem větší než obvykle, hroty měly 
tmavší  růžovou  barvu.  Pozůstatky  Zsadistových  úst? 
Určitě.

Se zaklením ulehla a přitáhla si přes sebe prostěradlo. V 
těle jí vřel další žár, převalila se na břicho. Rozevřela nohy. 
Snažila se tam dole ochladit. Rozbolavělost však jako by 
byla čím dál ostřejší.

Když začalo sněžení houstnout a odpolední světlo trochu 
zesláblo, vyjel  pan O svým náklaďákem po silnici 22 na 
jih. Jakmile se dostal na správné místo, zastavil a pohlédl 
na pana U.

„Explorer je sto metrů za námi.  Odvezte ho, sakra, z 
toho  lesa.  Pak  začněte  nakupovat  ty  materiály,  které 
potřebujeme, a zjistěte údaje o dodávkách. Chci vystopovat 
ta jablka a chci mít připravený arzenik.“

„Fajn.“  Pan U si  rozepnul  pás.  „Ale poslyšte,  musíte 
oslovit Společnost. Je zvykem, že velitel…“ 

„To je jedno.“
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Pan O hleděl předním oknem ven, sledoval stěrače, jak 
odmetají  vločky  sněhu.  Když  teď  nasadil  pana  U  na  tu 
blbost  se  slavností  zimního  slunovratu,  znovu  pátral  v 
mozku po řešení svého hlavního problému: jak teď, sakra, 
najde svou ženu?

„Ale velitel vždycky pronese proslov k členstvu, když 
nastoupí do funkce.“

Kristepane.  Hlas  pana  U  ho  opravdu  začínal  svou 
vtíravostí  pekelně  rozčilovat.  A  stejně  tak  jeho 
puntičkářská mentalita.

„Pane O, musíte.“
„Buďte zticha, chlape. Schůze mě nezajímají.“
„Tak jo,“  řekl pan U, ale jeho nesouhlas byl  zřejmý. 

„Tak kde chcete mít eskadry?“
„Kde myslíte? V centru.“
„Jestli najdou civilisty mezi boji s bratry,  chcete, aby 

týmy braly  zajatce,  nebo  jen  zabíjely?  A budeme  stavět 
další přesvědčovací centrum?“

„Mně je to jedno.“
„Ale potřebujeme…,“ repetil dál hlas pana U. Jak ji má 

najít? Kde by mohla… „Pane O.“
Pan  O  se  zaškaredil  přes  vnitřek  náklaďáku,  jenjen 

vybuchnout.
„Co je?“
Z úst pana U okamžik nevyšlo nic. Pohyboval jimi jako 

ryba. Otevřít. Zavřít. „Nic.“
„Tak je  to  správně.  Už mě  neštvěte.  Teď vypadněte, 

přestaňte mě rozčilovat a dělejte něco jinýho.“
Jakmile se boty pana U dotkly štěrku, dupl pan O na 

plyn. Nedojel však daleko. Zahnul na příjezdovou cestu a 
trochu obhlédl dům své ženy.

Už  žádné  stopy  v  čerstvém  sněhu.  Žádná  světla. 
Opuštěný.

Zatracené Bety.
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Pan O obrátil  vůz a  zamířil  do centra.  Oči ho pálily 
nevyspáním, ale nehodlal promrhat noční hodiny nabíjením 
baterií. Kašlu na to.

Páni… Jestli dneska v noci někoho nezabije, zešílí.
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Kapitola třicátá

sadist strávil den ve výcvikovém středisku. Trénoval 
holýma rukama s boxovacím pytlem. Vzpíral. Běhal. 

Ještě  trochu  vzpíral.  Cvičil  s  dýkami.  Když  se vrátil  do 
hlavní budovy, byly skoro čtyři a on byl připraven vyrazit 
na lov.

Z

V okamžiku, kdy vkročil do haly,  se zarazil.  Něco se 
dělo.

Rozhlédl se po hale. Podíval se nahoru do patra. Pátral 
po  nějakých  zvucích,  ale  žádné  se  neozývaly.  Když 
zavětřil, cítil jen snídani, která se podávala v jídelně, a tak 
tam šel,  přesvědčen,  že  se  něco  špatného  přihodilo,  ale 
nebyl  schopen určit,  co to je. Nalezl tam bratry,  seděli a 
byli  podivně  zticha,  ačkoliv  Mary  a  Beth  jedly  a 
bezstarostně si povídaly. Bellu nebylo nikde vidět.

Jídlo  ho  mnoho  nezajímalo,  ale  stejně  zamířil  k 
volnému místu vedle Vishouse. Když usedl, cítil,  jak má 
tělo  napjaté,  a  věděl,  že  je  to  od  náročného  cvičení, 
kterému se celý den věnoval.

„Už se explorer pohnul?“ zeptal se bratra.
„Teprve  když  jsem sem přišel  na  jídlo.  Prověřím to, 

hned jak se vrátím, ale neboj se. Počítač bude sledovat jeho 
trasu, i když tam nebudu. Uvidíme, kudy jel.“

„Určitě?“
Vishous k němu vyslal sarkastický pohled. „Jo. Určitě. 

Sám jsem ten program sestavil.“
Z kývl, pak si podepřel rukou bradu a lupnul si krkem. 

Páni, že je ale ztuhlý.
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O vteřinu později vstoupil  Fritz s dvěma naleštěnými 
jablky a nožem. Z komorníkovi poděkoval a pustil se do 
jednoho jablka Granny Smith. Zatímco ho loupal, rovnal si 
v křesle tělo. Do háje… Má divný pocit v nohách a taky v 
kříži. Možná to přehnal s cvičením? Znovu poposedl, pak 
se opět soustředil na jablko, převracel ho v ruce, odkrajoval 
čepelí bílou dužinu. Už byl skoro hotov, když si uvědomil, 
že pod stolem pořád kříží a znovu narovnává nohy,  jako 
nějaká praštěná baletka.

Ohlédl se po ostatních mužích. V cvakal zapalovačem a 
podupával si nohou. Rhage si masíroval rameno. Teď paži. 
Teď pravý prsní sval. Phury kroužil šálkem s kávou, kousal 
si dolní ret a bubnoval prsty. Wrath kroužil hlavou, doleva, 
doprava, dopředu, dozadu, napjatý jako struna. Butch taky 
vypadal nervózně.

Žádný z nich, dokonce ani Rhage, vůbec nic nejedl.
Ale  Mary a  Beth  byly  docela  normální,  když  vstaly, 

aby sklidily  nádobí.  Daly se  do  smíchu  a  hašteřily  se  s 
Fritzem, jestli mu mohou pomoci s další kávou a ovocem.

Ženy  právě  opustily  místnost,  když  domem  projela 
první vlna energie. Neviditelný příval mířil přímo na tu věc 
mezi Zsadistovýma nohama, takže okamžitě ztvrdla. Ztuhl 
a  uviděl,  že  bratři  a  Butch  všichni  také  ztuhli,  jako  by 
každý z nich uvažoval, zda to, co cítí, je skutečně pravda.

Okamžik  nato udeřila  druhá vlna.  To  v Zsadistových 
kalhotách ztuhlo ještě víc, stejnou rychlostí, jakou mu z úst 
vyletěla kletba.

„Sakra,“ zasténal někdo.
„To není pravda,“ zavrčel jiný.
Dveře se rozlétly a vstoupila Beth,  v rukou podnos s 

nakrájeným ovocem. „Mary nese ještě kávu.“
Wrath vstal, tak rychle, až převrhl křeslo, které přistálo 

na  podlaze.  Přikročil  k  Beth,  vytrhl  jí  z  rukou  tác  a 
bezohledně ho hodil na stůl. Když nakrájené jahody a kusy 
kantalupu  odskočily  od  stříbra  a  přistály  na  mahagonu, 
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Beth  po  něm  střelila  hněvivým  pohledem.  „Wrathe,  co 
to…“

Přitáhl ji k sobě, políbil ji zhluboka a tvrdě a ohnul ji 
dozadu,  jako  by  se  do  ní  chystal  vstoupit  přímo  před 
Bratrstvem. Aniž by se od sebe odtrhli ústy, zvedl ji v pase 
a uchopil za zadek. Beth se tiše rozesmála a zaklesla mu 
nohy kolem boků. Králova tvář byla zabořena do šíje jeho 
leelan, když s ní kráčel z místnosti.

Domem zavibroval další příval, který otřásl těly mužů v 
místnosti.  Zsadist  se  chytil  okraje  stolu,  a  nebyl  jediný. 
Vishousovi zbělaly klouby, jak pevně se ho držel.

Bella… To je asi Bella. Musí to být ona. Belle začalo 
období potřeby.

Havers mě varoval, říkal si Z. Když u ní doktor provedl 
vnitřní vyšetření, řekl, že se jí zřejmě blíží čas plodnosti.

Do horoucích pekel. Upírka v období potřeby. V domě 
se šesti muži.

Bylo  jen  otázkou  času,  kdy  bratry  rozjitří  jejich 
sexuální  pudy.  A  všichni  se  ocitli  ve  velice  reálném 
nebezpečí.

Když do místnosti vstoupila Mary, Rhage po ní vyrazil 
jako tank, vyrval jí z ruky kávovou konvici a postavil ji na 
příborník, až sklouzla a vyšplíchlo z ní. Přirazil Mary ke 
stěně  a  zakryl  ji  svým  tělem,  hlavu  skloněnou,  a  jeho 
erotické předení znělo tak silně, až se křišťálové přívěsky 
na lustru rozcinkaly. Po šokovaném zajíknutí následoval z 
úst Mary velmi ženský vzdech.

Rhage  ji  zvedl  do  náručí  a  v  mžiku  byli  venku  z 
místnosti.

Butch  sklopil  oči  do  svého  klína  a  pak  je  zvedl  k 
ostatním. „Poslyšte, nechci být vulgární, ale ostatní taky… 
ehm…“

„Jo,“ procedil V skrz sevřené rty.
„Nechcete mi říct, co se tady děje?“
„Belle  začala  potřeba,“  odhodil  V  ubrousek. 

„Kristepane. Za jak dlouho bude tma?“
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Phury se podíval na hodinky. „Skoro za dvě hodiny.“
„Do té doby budeme na hadry. Řekni mi, že máš trochu 

rudého kouře.“
„Jo, spoustu.“
„Butchi,  prokaž  si  službu  a  rychle  odtud  vypadni. 

Doupě od ní nebude dost daleko. Myslel jsem, že lidé na 
tohle nebudou reagovat,  ale protože ty reaguješ, měl bys 
radši jít, než tě to vtáhne.“

Zasáhl je další úder a Z se sesul do křesla, boky se mu 
bezděčně  zazmítaly.  Ať  si  předstírali,  že  jsou  sebevíc 
civilizovaní,  muži  nedokázali  nereagovat  na  ženu  v 
plodném období, a jejich sexuální nutkání bude stoupat, tak 
jak stoupá a sílí její potřebnost.

Kdyby  nebyl  den,  mohli  by  se  zachránit  odchodem. 
Jenže jsou vězni sídla, a než bude dost tma, aby vypadli, 
bude  už  pozdě.  Po  delším  vystavení  tomuto  vlivu  se 
mužům nebude chtít opustit dobrovolně blízké okolí ženy. 
Ať  jim  mozek  velí  cokoli,  jejich  tělo  se  bude  bránit 
příkazům vzdálit se, a jestliže od ní odejdou, budou trpět 
abstinenčními příznaky, které jsou horší než jejich touha. 
Wrath a Rhage mohou svou reakci ventilovat, ale ostatní 
bratři jsou v maléru. Jejich jedinou nadějí je, že se otupí.

A  Bella…  Ach,  bože… Ta  bude  trpět  víc  než  oni 
všichni dohromady.

V vstal od stolu, opřel se o lenoch svého křesla. „Pojď, 
Phury. Musíme začít vyhulovat. A ty, Z, jdeš za ní, jasný?“

Zsadist zavřel oči.
„Z? Z, jdeš jí posloužit – jasný?“

John vzhlédl od kuchyňského stolu, když zazvonil telefon. 
Sal a Regin,  doggenové  rodiny,  byli  venku na nákupech. 
Hovor vzal tedy on.

„Johne, to jsi ty?“ To byl  Tohr na přípojce v dolním 
patře.
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John hvízdl a vzal do úst další sousto své bílé rýže se 
zázvorovou omáčkou.

„Poslouchej, škola je dneska zrušená. Obvolávám teď 
všechny rodiny.“

John spustil vidličku a zahvízdal stoupající tón.
„Došlo ke… komplikaci v areálu. Ale zítra nebo pozítří 

bychom měli  znovu začít.  Uvidíme,  jak  to  půjde.  Kvůli 
tomu  jsme  tě  přeobjednali  u  Haverse.  Butch  pro  tebe 
zrovna jede, platí?“

John dvakrát krátce hvízdl.
„Dobrá… je to člověk, ale je v pohodě. Já mu věřím.“ 

Ozval  se  zvonek  u  dveří.  „To  je  nejspíš  on… Jo,  je  to 
Butch. Vidím ho na monitoru. Poslyš, Johne… ta věc s tou 
terapeutkou.  Kdyby ti  to  vadilo,  už  tam nemusíš  chodit, 
jasný? Nedovolím, aby tě někdo rozhodil.“

John vzdychl do telefonu a pomyslel si: Děkuju.
Tohr  se  tiše  zasmál.  „Jo,  taky  moc  nejsem  na  ty 

emotivní kecy… Auvajs! Wellsie, co, sakra?“
Ozval se rychlý hovor ve staré řeči.
„Každopádně,“  řekl  Tohr,  „mi  pošli  textovku,  až  to 

skončí, jo?“
John dvakrát hvízdl, zavěsil a strčil talíř a vidličku do 

myčky.
Terapeutka… výcvik… Na nic z toho se netěšil, ale na 

druhou  stranu,  vždycky  se  radši  setká  s  jakýmkoli 
cvokařem než s Lashem. Sakra, návštěva u doktorky aspoň 
nepotrvá  víc  než  šedesát  minut.  Lashe  by  musel  snášet 
čtyři hodiny.

Cestou  ven  sebral  bundu  a  zápisník.  Když  otevřel 
dveře, usmíval se na něj ze zápraží mohutný člověk.

„Ahoj,  chlape.  Já  jsem  Butch.  Butch  O’Neal.  Tvoje 
taxi.“

Jejda.  Tenhle Butch O’Neal byl… no, především byl 
oblečený jako model z časopisu o celebritách. Pod černým 
kašmírovým  kabátem  měl  senzační  oblek  s  tenkými 
proužky  a  úchvatnou  rudou  kravatu,  zářivě  bílou  košili. 
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Tmavé vlasy měl sčesané z čela ležérním způsobem, že to 
vypadalo,  jako  by  si  je  jen  tak  prohrábl  prsty.  A  jeho 
boty…  no  ne,  Gucci,  opravdový  Gucci…  černá  kůže, 
červenozelený pásek, leskle zlatá ozdoba.

Zvláštní, nebyl hezký, aspoň nevypadal jako žádný pan 
Ideál. Ten chlápek měl nos, který byl očividně jednou až 
třikrát zlomený, a jeho oříškové oči byly příliš mazané a 
příliš vyčerpané, než aby se daly označit za přitažlivé. Ale 
byl jako odjištěná pistole: čišela z něj ocelová inteligence a 
nebezpečná  energie,  která  budila  úctu.  Byla  to  doslova 
zabijácká kombinace.

„Johne? Jsi v pohodě?“
John  hvízdl  a  podal  mu  ruku.  Potřásli  si  rukama  a 

Butch se opět usmál.
„Tak můžem jet?“ zeptal se trochu vlídněji. Jako by mu 

bylo řečeno, že John se musí vrátit k Haversovi, „aby si s 
někým promluvil“.

Bože… Copak to budou vědět všichni?
Zatímco John zavíral dveře, představoval si, jak se to 

dozvědí  chlapi  v  jeho  výcvikové  třídě,  a  bylo  mu  na 
zvracení.

Přešli s Butchem k černému escalade s kouřovými skly 
a parádně chromovanými koly. Uvnitř v autě bylo teplo a 
vonělo  to  tam  kůží  a  tou  úchvatnou  vodou  po  holení, 
kterou měl na sobě Butch.

Vyrazili  a  Butch  zapnul  stereo,  autem  zaduněli 
Mystikal. Když John vyhlédl z okna na sněhové vločky a 
broskvové světlo, jímž byla zalita obloha, opravdu litoval, 
že nejede někam jinam. No, s výjimkou školy.

„Takže  Johne,“  řekl  Butch,  „nebudu  chodit  kolem 
horké kaše. Vím, proč míříš na kliniku,  a chci ti říct,  že 
jsem taky musel chodit ke cvokaři.“

Když  na  něj  John  překvapeně  pohlédl,  muž  přikývl. 
„Jo, když jsem byl v policejním sboru. Deset let jsem dělal 
detektiva  na  oddělení  vražd,  a  na  vraždách  vídáš  pěkně 
hnusný věci. Každou chvíli tam byl nějaký hluboce vážný 
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chlápek v babičkovských brejlích s těsnopisným blokem, 
co mě nutil, abych s ním mluvil. Nenáviděl jsem to.“

John  se  zhluboka  nadechl,  podivně  spokojen  tím,  že 
tomuhle chlápkovi se ten zážitek nelíbil o nic víc, než se 
bude líbit jemu.

„Ale zvláštní na tom bylo…“ Butch dojel ke stopce a 
zapnul  blinkr.  Vteřinu  nato  vystřelil  do  proudu  vozidel. 
„Zvláštní bylo… že to asi pomohlo.  Ne když jsem seděl 
naproti  doktorovi  Vážnýmu,  superhrdinovi  sdílených 
pocitů. Upřímně řečeno, celou dobu se mi chtělo zdrhnout, 
takovou jsem z toho měl husí kůži. Teprve… potom jsem 
začal přemýšlet o tom, o čem jsme mluvili. A víš ty co – na 
těch  jeho  řečech  něco  bylo.  Nakonec  mě  to  hodilo  do 
pohody, i když jsem si původně myslel, že mi nic nechybí. 
Takže to k něčemu bylo.“

John naklonil hlavu ke straně.
„Co jsem viděl?“ zašeptal Butch. Dlouho mlčel. Teprve 

když odbočovali do další velmi luxusní čtvrti, odpověděl: 
„Nic zvláštního, synku. Nic zvláštního.“

Butch zahnul  na příjezdovou cestu,  zastavil  u dvojité 
brány a stáhl okénko. Když stiskl knoflík interkomu a řekl 
své jméno, mohli projet.

Když  escalade  zaparkoval  před  štukovaným  sídlem 
velikosti  střední školy,  John otevřel dveře. Jakmile se na 
druhé straně teréňáku setkal s Butchem, zjistil,  že Butch 
vyndal pistoli: měl ji v ruce a držel ji u stehna, takže byla 
stěží postřehnutelná.

John už tenhle  trik  viděl.  Phury se vyzbrojil  stejným 
způsobem, když šli předevčírem v noci na kliniku. Nejsou 
tu snad bratři v bezpečí?

John se rozhlédl. Všechno vypadalo docela normálně, 
tedy normálně na zbohatlickou nemovitost.

Možná bratři nejsou v bezpečí nikde.
Butch vzal Johna za paži a rychle ho vedl k bytelným 

ocelovým  dveřím,  přičemž  celou  dobu  nespouštěl  z  očí 
garáž  pro  deset  aut  za  domem,  duby  podél  obvodu 
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pozemku, další dvě auta zaparkovaná v místech,  kde byl 
asi vchod ke kuchyni. John musel klusat, aby s ním udržel 
krok.

Když  se ocitli  u  zadního vchodu,  Butch ukázal  svou 
tvář  kameře  a ocelové panely před nimi vydaly cvakavý 
zvuk, pak se rozestoupily. Vstoupili do vestibulu, dveře se 
za nimi zavřely a pak se otevřel nákladní výtah. Sjeli s ním 
o patro níž a vystoupili.

Před nimi stála sestra, kterou znal John už z dřívějška. 
Když  se  usmála  a  uvítala  je,  Butch  zastrčil  pistoli  do 
pouzdra pod levou paží.

Sestra  máchla  rukou směrem do chodby.  „Petrilla  už 
čeká.“

John  stiskl  v  rukou  zápisník,  zhluboka  se  nadechl  a 
ženu následoval s pocitem, jako by kráčel na popraviště.

Z  se  zastavil  přede  dveřmi  své  ložnice.  Chtěl  Bellu  jen 
zkontrolovat a pak se vydat rovnou do Phuryho pokoje a 
tam se jaksepatří zhulit. Nesnášel jakýkoli pocit omámení 
drogami, ale cokoli bylo lepší než tohle zběsilé nutkání k 
sexu.

Pootevřel  dveře na štěrbinu a sesul se na zárubeň. V 
pokoji  byla  vůně  jako  v  zahradě  plné  květů,  to 
nejlíbeznější, co mu kdy zavanulo do nosu.

V poklopci mu to bušilo, to řvalo, že chce ven.
„Bello?“ řekl do tmy.
Když uslyšel sten, vstoupil a zavřel za sebou dveře.
Ach, bože. Její parfém… Začal hluboce, hrdelně vrčet a 

prsty se mu zkroutily jako pařáty. Nohy ho samy nesly k 
posteli, instinkty předběhly mysl.

Bella  se  svíjela  na matraci,  zamotaná  do prostěradel. 
Když ho uviděla, vykřikla, ale pak se uklidnila, jako by se 
vůlí nutila ke klidu.
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„To nic.“  Převalila  se  na  břicho,  stehna  se jí  třela  o 
sebe,  když  si  přitahovala  přes  tělo  přikrývku.  „To… 
vážně… To bude…“

Vyšla z ní další šoková vlna, tak silná, až ho odstrčila, 
když se Bella svinula do klubíčka.

„Jdi,“ zasténala. „Horší… když jsi tady. Ach… bože…“
Když  ze sebe vydala  přerývanou kletbu,  Z klopýtavě 

odcouval  ke  dveřím,  i  když  mu  v  těle  burácelo,  že  má 
zůstat.

Dostat se na chodbu bylo stejně náročné jako odtáhnout 
mastifa od cíle útoku, a jakmile zavřel dveře, vyřítil se k 
Phurymu.

Celou  cestu  chodbou  soch  cítil,  co  jeho  dvojče  a  V 
kouří.  A když vrazil  do ložnice,  závoj kouře už tam byl 
hustý jako mlha.

Vishous  a  Phury  leželi  na  posteli,  v  prstech  tlustá 
cigára, ústa sevřená, těla napjatá.

„Co tady, sakra, děláš?“ otázal se V.
„Dejte  mi  taky,“  řekl  a  ukázal  na  mahagonovou 

skříňku, kterou měli mezi sebou.
„Proč  jsi  od  ní  odešel?“  V  prudce  natáhl,  oranžová 

špička  ručně  ubaleného  smotku  jasně  zazářila.  „Potřeba 
ještě neskončila.“

„Říkala, že je to horší, když tam jsem.“ Z se naklonil 
přes  své  dvojče  a  popadl  cigáro.  Dělalo  mu  potíže  ho 
zapálit, protože se mu třásly ruce.

„Jak je to možné?“
„Vypadám,  jako bych měl  nějaké zkušenosti  s  touhle 

blbostí?“
„Ale má se to zlepšit, když je s ní muž.“ V si přetřel 

dlaní obličej, pak se zatvářil nevěřícně. „Počkej moment – 
ty jsi s ní nespal, viď? Z…? Z, odpověz mi.“

„Ne, nespal,“ odsekl a zaznamenal, že Phury je docela, 
docela zticha.

„Jak  jsi  mohl  nechat  tu  chuděru  v  jejím  stavu  bez 
obsluhy?“
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„Říkala, že je to dobrý.“
„Jo,  no,  sotva  to  začíná.  Nebude  to  dobrý.  Jediná 

možnost, jak ulevit bolestem, je, když se v ní muž udělá, 
rozumíš? Nemůžeš ji takhle nechat. Je to kruté.“

Z přešel k jednomu z oken. Rolety byly dosud spuštěné 
a  on  myslel  na  slunce,  na  toho  velikého,  zářivého 
žalářníka. Bože, jak litoval, že nemůže vypadnout z domu. 
Bylo mu, jako by se nad ním zavírala past, a nutkání běžet 
bylo takřka stejně silné jako chtíč, kterým byl ochromen.

Myslel na Phuryho, který klopil oči a neříkal ani slovo.
Teď máš šanci,  říkal  si  Z.  Prostě  za ní  přes chodbu 

pošli  své  dvojče.  Pošli  ho,  aby  jí  posloužil  v  její  
potřebnosti.

Jen do toho. Řekni mu, ať opustí tenhle pokoj a jde do  
tvého a svlékne se a zakryje ji svým tělem.

Ach… bože…
Vishousův  hlas  proťal  jeho  sebetrýzeň  skřípavě 

praktickým tónem. „Zsadiste, je to chyba a ty to víš, že jo? 
Tohle jí nemůžeš udělat, ona…“

„Co takhle že by ses na to vykašlal, bratře.“
Nastalo krátké ticho. „Tak jo, já se o ni postarám.“
Z  prudce  otočil  hlavu,  právě  když  Vishous  zamáčkl 

smotek  a  vstal.  Jak  si  navlékal  kožené  kalhoty,  bylo  na 
něm patrné vzrušení.

Zsadist se vrhl přes místnost tak rychle, že ani necítil 
nohy. Srazil Vishouse na podlahu a sevřel rukama bratrovo 
silné hrdlo. Špičáky mu vyrazily z horní čelisti jako nože, 
zasyčel a vycenil je.

„Přiblížíš se k ní a já tě zabiju.“
Za  ním  nastalo  nějaké  šílené  hemžení,  Phury  se  je 

bezpochyby hnal roztrhnout, ale V veškerým záchranným 
pokusům zabránil.

„Phury! Ne!“ V vtáhl do plic trochu vzduchu. „To je 
mezi mnou… a jím.“

Vishousovy diamantové  oči  ostře  vzhlédly,  a  ačkoliv 
zápolil s dechem, jeho hlas zněl důrazně jako vždy.
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„Jen  klid,  Zsadiste…  ty  idiote  jeden…“  Hluboký 
nádech. „Nikam nejdu… Jen jsem potřeboval, abys dával 
pozor. Teď uvolni… stisk.“

Z povolil, ale bratra nepustil.
Vishous mocně nasál dech. Dvakrát. „Cítíš, co se v tobě 

zrovna  teď  děje,  Z?  Cítíš  ten  teritoriální  pud?  Jsi  s  ní 
svázaný.“

Z to chtěl popřít, ale šlo to těžko, s ohledem na to, co 
právě předvedl.  A na skutečnost,  že  dosud svírá  rukama 
hrdlo druhého muže.

V ztlumil hlas do šepotu. „Cesta z pekel tě očekává. Je 
na konci chodby, chlape. Nebuď blázen. Jdi za ní. Pomůže 
vám to oběma.“

Z  přehodil  nohu,  slezl  z  Vishouse  a  svalil  se  na 
podlahu. Aby nemusel myslet na východiska a ženy a sex, 
zauvažoval  nad  tím,  co  se  stalo  s  tím cigárem,  co  prve 
kouřil.  Když pohlédl k oknu, shledal,  že měl aspoň tolik 
slušnosti, že ho odložil na parapet, než se jako raketa vrhl 
na Vishouse.

No jestli není gentleman!
„Ona tě dokáže uzdravit,“ řekl V.
„Já nechci  uzdravit.  Kromě toho ji  nechci  přivést  do 

jiného stavu, chápeš to? To by byl pořádnej bordel.“
„Probíhá to u ní poprvé?“
„Nevím.“
„Pokud ano, šance je prakticky nulová.“
„‚Prakticky‘ nestačí. Co jiného jí může ulevit?“
Phury promluvil z postele. „Ještě pořád máš ten morfin, 

ne? Víš,  tu  injekci,  jak jsem ti  připravil  z  toho, co tady 
nechal  Havers?  Tak  ji  použij.  Slyšel  jsem,  že  to 
nespárované ženy dělají.“

V se posadil a opřel si mocné paže o kolena. Když si 
shrnul  vlasy  z  čela,  zablýsklo  se  rozlehlé  tetování  na 
pravém spánku. „Problém to úplně nevyřeší, ale jistě je to 
lepší než nic.“
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Vzduch  zčeřila  další  šoková  vlna  žáru.  Všichni  tři 
zasténali  a zůstali na okamžik neschopni slova i pohybu, 
jejich těla se zmítala, napínala, chtěla jít tam, kde jich bylo 
zapotřebí,  kde by se jich dalo využít  k  úlevě  od ženské 
bolesti.

Jakmile  toho  byl  Z  schopen,  vstal.  Když  odešel, 
Vishous vylezl zpátky na Phuryho postel a znovu si zapálil.

Když se Z znovu ocitl na druhém konci domu, předtím, 
než vstoupil  do svého pokoje, se obrnil.  Otevřel dveře a 
neodvažoval  se  pohlédnout  jejím  směrem,  když  násilím 
nutil své tělo přistoupit k sekretáři.

Našel stříkačky a zvedl tu, kterou prve Phury naplnil. 
Zhluboka  se  nadechl,  otočil  se  a  zjistil,  že  postel  je 
prázdná.

„Bello?“ Přistoupil blíž. „Bello, kde…“
Našel ji sesutou na podlaze, polštář mezi nohama, třásla 

se po celém těle.
Když vedle ní poklekl, začala vzlykat. „To bolí…“
„Ach,  bože…  já  vím,  nalla.“  Shrnul  jí  vlasy  z  očí. 

„Pomůžu ti.“
„Prosím… to tak moc bolí.“ Převalila se, ňadra napjatá 

a na hrotech jasně rudá… Krásná. Neodolatelná. „To bolí. 
To  tak  moc  bolí.  Zsadiste,  to  nepřestává.  Je  to  čím dál 
horší. To b…“

V  mocném  poryvu  se  zběsile  zavlnila,  z  jejího  těla 
vyrazil závan energie. Síla hormonů, které vyzařovala, ho 
oslepila, a zvířecí reakce vlastního těla ho tak překonala, že 
nic necítil… ani když ho popadla za předloktí silou, která 
mu ohýbala kosti.

Jak  to  začalo  slábnout,  ptal  se  v  duchu,  jestli  mu 
nezlomila zápěstí. Ne že by mu záleželo na bolesti; přijal 
by všechno,  co  mu ona potřebuje dát.  Jestli  na něm ale 
takhle zoufale  visí,  pak si stěží  dokázal představit,  co se 
odehrává v jejích útrobách.
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Trhl sebou a uvědomil si, že se kousla do spodního rtu, 
až krvácel. Setřel jí palcem krev z úst. Pak si ho musel otřít 
o nohavici, aby ho neolízl a nechtěl ještě.

„Nalla…“ Pohlédl na stříkačku ve své ruce.
Udělej to, říkal si. Zdroguj ji. Zbav ji té bolesti.
„Bello, potřebuju něco vědět.“
„Co?“ zasténala.
„Probíhá to poprvé?“
Kývla hlavou. „Nevěděla jsem, že to bude takhle zlé… 

Ach, bože…“
Tělo se jí znovu smrštilo v křeči, nohama drtila polštář.
Pohlédl opět na stříkačku. Lepší než nic, to jí nestačí, 

ale  ejakulovat  do  ní  mu  připadalo  jako  svatokrádež. 
Krucinál,  jeho  ejakulace  je  horší  z  těch  dvou  bídných 
možností, které Bella má, ale biologicky vzato, on by pro 
ni mohl udělat víc než morfin.

Z  zvedl  ruku  a  odložil  injekci  na  noční  stolek.  Pak 
vstal, odkopl boty a stáhl si košili přes hlavu. Rozepnul si 
poklopec, až se z něj vymrštila ta děsná, rozbolavělá věc 
jako pružina, a vystoupil z kožených kalhot.

Potřeboval  bolest,  aby  dosáhl  orgasmu,  ale  to  mu 
starosti nedělalo. Sakra, dokáže sám sobě ublížit dost, aby 
dosáhl vyvrcholení. Od toho má špičáky, ne?

Bella  se  zoufale  svíjela,  když  ji  zvedl  a  položil  na 
postel.  V  poduškách  byla  přenádherná,  líce  zardělé,  rty 
pootevřelé, pokožku zarudlou touhou. Ale trpěla takovými 
bolestmi!

„Pssst… klid,“ šeptal jí, když lezl na postel. Na ni.
Když se o sebe jejich nahá pokožka otřela, zasténala a 

znovu  se  kousla  do  rtu.  Tentokrát  se  shýbl  a  slízl  jí 
čerstvou  krev  z  úst.  Její  chuť,  elektrické  mravenčení  na 
jazyku, ho uchvátila. Vyděsila. Připomněla mu, že už přes 
sto let trpí podvýživou.

Zaklel,  hodil  všechnu  tu  pitomou  přítěž  za  hlavu  a 
soustředil se na Bellu. Její nohy se pod ním otíraly jedna o 
druhou  a  on  je  musel  násilím  roztáhnout  rukou  a  pak 
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přitisknout  svými  stehny.  Když  se  dotkl  dlaní  jejího 
ústředního  bodu,  byl  šokován.  Hořela,  byla  prosáklá 
šťávami, napuchlá. Vykřikla a orgasmus, který následoval, 
trochu  zmírnil  její  zápolení,  paže  a  nohy jí  znehybněly, 
oddechovala trochu méně chraplavě.

Možná to bude snazší, než si myslel. Možná se Vishous 
mýlil  v tom, že potřebuje muže uvnitř.  V tom případě ji 
prostě bude uspokojovat zas a znova. Páni, to by dělal  s 
radostí celý den. Když k ní poprvé přiložil ústa, netrvalo to 
zdaleka dost dlouho.

Podíval se po svém oblečení. Patrně si ho měl nechat na 
sobě…

Síla energie, která z ní v tom okamžiku vyrazila, byla 
tak ohromná, že ho doslova odtlačila od jejího těla, jako by 
ho  neviditelné  ruce  udeřily  pěstmi  do  trupu.  Zaječela 
zoufalstvím, když zůstal ve vzduchu nad ní. Když příval 
pominul,  padl  zpátky  na  ni.  Orgasmus  očividně  celou 
situaci ještě zhoršil a teď plakala tak prudce, až už jí ani z 
očí  nekanuly  slzy.  Zmítala  se  jen  v  suchých  vzlycích, 
svíjela se pod ním.

„Lež tiše, nalla,“ řekl starostlivě. „Dám to do tebe.“
Ale  ona  už  ho  neslyšela.  Musel  s  ní  zápasit,  aby  ji 

udržel  na  místě,  přitlačit  ji  předloktím  na  klíční  kost  a 
současně jí násilím roztáhnout a zvednout nohy. Snažil se 
nastavit  to  k  vniknutí  pohyby  boků,  ale  nedokázal  najít 
správný úhel. I když byl silnější a těžší, stejně se jí dařilo 
zmítat a tlouct kolem sebe.

S ošklivou kletbou sáhl Z mezi své nohy a popadl tu 
věc, kterou na ni potřeboval použít. Navedl toho prevíta k 
jejímu prahu a pak prudce vyrazil, až došlo k hlubokému 
spojení. Oba zařvali.

A pak sklonil hlavu a držel se jako o život, ztracen v 
pocitech z jejího těsného, kluzkého pohlaví. Překonalo ho 
vlastní tělo, boky se mu pohybovaly jako písty, trýznivý, 
drtivý  rytmus  vytvářel  mohutný  tlak  v  jeho  varlatech  a 
žhnutí v podbřišku.
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Ach, bože… Blížil se k vyvrcholení. Zrovna jako prve v 
koupelně, když ho držela a on pumpoval. Jenže žhavější. 
Divočejší. Nekontrolované.

„Ach, Ježíši!“ zaskučel.
Jejich těla o sebe pleskala a byl skoro slepý a celý se 

potil a vázací pach mu burácel v nose… A pak zvolala jeho 
jméno a vzedmula se pod ním. Její klín ho svíral v křečích, 
které ho vysávaly, až… Ach, do háje, bože, ne…

Reflexivně se pokusil vytáhnout, ale orgasmus ho srazil 
zezadu, vyjel mu po páteři a udeřil ho do zátylku, zrovna 
když cítil, jak úleva vystřeluje z jeho těla do jejího. A ta 
zatracená věc neustávala. Přicházela v ohromných vlnách, 
vléval se do ní, naplňoval ji. Nemohl dělat nic, čím by ty 
erupce zastavil, i když věděl, co do ní prýští.

Když jím projel poslední záchvěv, zvedl hlavu. Bella 
měla oči zavřené, dýchala rovnoměrně, hluboké rýhy v její 
tváři zmizely.

Její  ruce  mu  přejely  po  žebrech  k  ramenům  a  s 
povzdechem  zabořila  tvář  do  jeho  bicepsu.  Ticho  v 
místnosti, klid jejího těla, obojí přímo křičelo. Stejně jako 
skutečnost,  že  ejakuloval  jen  proto,  že  mu  s  ní  bylo… 
dobře.

Dobře? Ne, to zdaleka nevystihovalo situaci. Cítil se s 
ní, jako by… žil. Procitl.

Z  se  dotkl  jejích  vlasů,  rozprostřel  tmavé  vlny  po 
smetanovém polštáři. Nebyla v tom žádná bolest, ani pro 
jeho tělo. Jen rozkoš. Zázrak…

Až  na  to,  že  pak  si  uvědomil  mokro  tam,  kde  byli 
spojeni.

Důsledky  toho,  co  v  ní  způsobil,  ho  znervózněly,  a 
nemohl se ubránit nutkání očistit ji. Vyklouzl z ní a rychle 
zamířil do koupelny, kde popadl žínku. Když se však vrátil 
k  lůžku,  začala  se  znovu  vlnit,  potřeba  v  ní  narůstala. 
Podíval se po sobě a sledoval, jak ta věc, co mu visí ze 
slabin, reaguje tím, že tvrdne a prodlužuje se.

„Zsadiste…“ zasténala. „Už… zase.“
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Odložil žínku a znovu si k ní lehl, ale než do ní zajel, 
pohlédl  do  jejích  skelných  očí  a  prožil  nával  výčitek 
svědomí.  Jak  moc  je  to  ujeté,  když  prahne po dalším,  i 
když  důsledky jsou pro  ni  tak  ohavné?  Dobrotivý  bože, 
ejakuloval do ní a ona teď má ty výměšky všude po těch 
nejkrásnějších  částech  svého  krásného  těla  a  na  hladké 
pokožce stehen a…

„Můžu tě zdrogovat,“ řekl. „Můžu zařídit, abys necítila 
bolest  a nemusela mě mít  v sobě.  Můžu ti  pomoct,  aniž 
bych ti ubližoval.“

Upřeně na ni shlížel a čekal na odpověď, zmítán mezi 
její biologií a svou realitou.
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Kapitola třicátá první

utch byl našponovaný a rozčilený, když shodil kabát 
a posadil se v doktorčině čekárně.B

Dobře, že právě nastala noc a žádná upíří klientela se 
ještě  neukázala.  Trocha  času  o  samotě,  to  bylo  to,  co 
potřeboval. Aspoň dokud se nevzpamatuje.

Šlo o to, že tahle pěkná malá klinika sídlila v suterénu 
Haversova sídla. Což znamenalo, že Butch byl nyní, právě 
v tomto okamžiku, ve stejném domě jako majitelova sestra. 
Jo… Marissa,  upírka,  po které  toužil  jako nikdo jiný na 
planetě, byla pod stejnou střechou jako on.

Páni,  tahle  posedlost  Marissou byla  nová a  nebývalá 
noční můra. Nikdy dřív po žádné ženské takhle nebláznil, a 
nemohl by tvrdit, že to někomu doporučuje. Nic než osina 
v zadku. A v srdci.

V září, když ji přišel navštívit a ona se s ním nebavila, 
aniž  by  si  to  aspoň  vyříkali,  odpřisáhl,  že  už  ji  nikdy 
nebude obtěžovat. A neobtěžoval. Technicky vzato. To, jak 
projížděl  kolem  –  to  ubohé,  srabácké  projíždění,  kdy 
escalade  jaksi  sám  od  sebe  zčistajasna  jel  právě  kolem 
tohoto  domu,  to  ji  vlastně  neobtěžovalo.  Protože  o  tom 
nevěděla.

Byl tak ubohý. Ale dokud ona neměla zdání o tom, jak 
je nabuzený, dokázal to téměř zvládat. A právě proto měl 
dnes večer nervy na krajíčku. Nechtěl se nechat nachytat 
na  klinice,  aby si  nemyslela,  že  jde po ní.  Koneckonců, 
chlap musí mít svou hrdost. Aspoň navenek.
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Podíval  se  na  hodinky.  Uplynulo  třináct  minut. 
Představoval  si,  že  takové  sezení  u  cvokaře  zabere 
hodinku, takže velká ručička jeho hodinek Patek Philippe 
musí  ještě  sedmačtyřicetkrát  oběhnout,  než  nacpe  kluka 
zpátky do auta a pomaže odtud.

„Nedal byste si trochu kávy?“ ozval se ženský hlas.
Vzhlédl.  Stála  před  ním  sestra  v  bílé  uniformě. 

Vypadala mladě, obzvlášť když si upravovala jeden rukáv. 
Také se zdálo, že zoufale touží po nějaké činnosti.

„Jo, jasně. Kávu bych si dal.“
Široce se usmála, ukázala špičáky. „Jak ji máte rád?“
„Černou. Dám si černou. Díky.“
Šelest  jejích  střevíců  s  měkkými  podrážkami  se 

vzdaloval chodbou, až utichl.
Butch  si  rozepnul  dvouřadové  sako,  předklonil  se  a 

opřel  si  lokty o kolena.  Oblek od Valentina,  který si  na 
sebe vzal před odjezdem, patřil k jeho nejmilejším. Stejně 
tak vázanka Hermes, kterou měl kolem krku. A mokasíny 
od Gucciho na nohou.

Kdyby na něj Marissa náhodou narazila, pak by podle 
svého názoru měl vypadat co nejlépe.

„Chceš, abych tě zdrogoval?“
Bella zaostřila na Zsadistovu tvář, jak se nad ní tyčil. 

Jeho černé oči se proměnily v pouhé štěrbinky a na ostrých 
lícních kostech měl moc krásný ruměnec vzrušení. Tížil ji, 
a jak v ní potřeba znovu narůstala, přemýšlela o tom, jak v 
ní vyvrcholil. Cítila pohádkový, chladivý klid, hned jak to 
začalo, první úlevu, která se k ní dostavila od chvíle, kdy 
před pár hodinami začaly příznaky potřeby.

Avšak nutkání už se zase vrátilo.
„Chceš, abych tě uspal, Bello?“
Možná by bylo lepší, kdyby ji zdrogoval. Tohle bude 

dlouhá noc, a pokud jí bylo známo, bude to jen čím dál 
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těžší a intenzivnější. Je od ní skutečně spravedlivé žádat po 
něm, aby zůstal?

Cosi měkkého ji pohladilo po líci. Jeho palec jí přejel 
po pokožce.

„Neopustím  tě,“  řekl.  „Jedno,  jak  dlouho,  jedno, 
kolikrát. Posloužím ti a dám ti svou žílu, dokud nebude po 
všem. Nenechám tě v tom samotnou.“

Zatímco upírala pohled do jeho tváře, věděla bez ptaní, 
že tohle bude jejich jediná společně strávená doba. V očích 
měl rozhodnost. Jasně ji tam viděla.

Jedna noc a žádná jiná.
Zčistajasna se z ní zvedl a sáhl na noční stolek. Jeho 

úchvatná erekce mu trčela mezi kyčlemi, a právě když se 
vracel s injekční stříkačkou, popadla ten tvrdý kus masa.

Zasyčel a zakolísal, než se zachytil rukou matrace.
„Tebe,“ zašeptala. „Ne drogu. Chci tebe.“
Upustil injekci na podlahu a políbil ji, přičemž jí koleny 

roztáhl  stehna.  Naváděla  ho  do  svého  těla  a  pocítila 
nádherný  vzestup,  když  ji  naplnil.  Její  rozkoš  narůstala 
jako mohutná  vlna a  pak se rozpadla ve dvě samostatné 
touhy, z nichž jedna byla po jeho pohlaví, druhá po jeho 
krvi. Špičáky se jí prodloužily a zadívala se na silnou žílu 
po straně jeho šíje.

Jako by vycítil, co potřebuje, natočil tělo tak, aby mohl 
zůstat v ní a současně jí poskytnout přístup ke svému hrdlu.

„Nakrm se,“ řekl chraplavě, přičemž do ní vnikal a zase 
se vracel. „Vezmi si, co potřebuješ.“

Kousla ho bez zaváhání, proťala otrocký pás, pronikla 
mu hluboko do kůže. Když ji jeho chuť udeřila do jazyku, 
uslyšela,  jak  mu  unikl  sten.  A pak  ji  zaplavila  zvenčí  i 
zevnitř jeho síla a energie.

Pan O znehybněl nad svým zajatcem, protože si nebyl jist, 
jestli slyšel správně.
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Upír, kterého chytil v centru města a odvezl do kůlny 
za chatou, byl připoutaný ke stolu, roztažený jako chyceny 
motýl.  Když  muže  zajal,  měl  pouze  v  plánu  vybít  si 
frustraci. Vůbec si nepředstavoval, že by se dozvěděl něco 
užitečného.

„Cože  to  bylo?“  pan  O  naklonil  ucho  blíž  k 
civilistovým ústům.

„Jmenuje  se…  Bella.  Ta…  žena,  co  ji  unesli…  se 
jmenuje… Bella.“

Pan  O  se  napřímil,  pokožku  mu  zalil  opojný,  vlahý 
pocit. „Nevíš, jestli je naživu?“

„Já myslel, že je mrtvá.“ Civilista slabě zakašlal. „Byla 
moc dlouho pryč.“

„Kde  žije  její  rodina?“  Když  se  nedočkal  okamžité 
odpovědi, udělal pan O něco, co mu zaručovalo, že upírovi 
rozváže jazyk. Když řev dozněl, pan O opakoval: „Kde je 
její rodina?“

„Nevím.  Já…  na  mou  duši  nevím.  Její  rodina… 
nevím… nevím…“

Blábol, blábol, blábol. Civilista se dostal do žvanivého 
stadia výslechu, kdy byl prakticky k nepotřebě.

Pan O ho umlčel políčkem. „Adresa. Chci adresu.“
Když  se  nedočkal  odpovědi,  zkusil  to  s  další 

povzbuzovací  pomůckou.  Muž  se  zajíkl  novou bolestí  a 
pak vyhrkl: „Formann Lane 27.“

Panu O se rozbušilo srdce, ale jakoby nic se sehnul nad 
upírem. „Hned tam jedu. Jestli jsi mluvil pravdu, pustím tě. 
Jestli  ne,  pomalu tě zabiju,  hned jak se vrátím.  Nechceš 
teda něco změnit?“

Civilista těkavě odvrátil pohled. Zase se vrátil.
„Haló?“ řekl pan O. „Slyšíš mě?“
Aby civilistovu reakci uspíšil, aplikoval tlak na citlivou 

oblast těla. Zajatec zakňučel jako pes.
„Pověz mi to,“ řekl pan O tiše. „A já tě pustím. Tohle 

všechno přestane.“
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Mužova tvář se svraštila, ústa se pootevřela a ukázaly 
se zaťaté zuby. Po pohmožděné líci skanula slza. Ačkoliv 
byl v pokušení pobídnout ho další injekcí bolesti, pan O se 
rozhodl  nerušit  bitvu  mezi  svědomím  a  pudem 
sebezáchovy.

„Thorne 27.“
„Thorne Avenue, ano?“
„Ano.“
Pan O setřel tu slzu. Pak podřízl civilistovi hrdlo až na 

kost.
„Ty jsi ale lhář,“ řekl, zatímco upír krvácel.
Pan O neotálel, jen popadl bundu plnou zbraní a odešel. 

Byl  si sakra jist,  že ty adresy jsou k ničemu. To byl  ten 
problém  s  přesvědčováním.  Informacím,  které  se  jím 
získaly, se vlastně nedalo věřit. Prověří si obě adresy, ale 
očividně jsou to jen kecy.

Ztráta času, krucinál.
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Kapitola třicátá druhá

utch zakroužil posledním hltem kávy na dně hrnku a 
říkal  si,  že  má  barvu  skotské.  Když  do  sebe 

vychladlou  tekutinu  hodil,  litoval,  že  to  není  trochu 
špičkové Lavulin.

B
Podíval  se  na  hodinky.  Za  šest  minut  sedm.  Bože, 

doufal, že to sezení trvá jen hodinu. Jestli všechno půjde 
hladce, mohl by vysadit Johna u Tohra a Wellsie a sedět na 
své  pohovce  s  panákem  po  ruce,  ještě  než  začne 
Kriminálka.

Trhl sebou. Není divu, že ho Marissa nechce vidět. To 
by udělala trefu. Špičkový alkoholik, žijící ve světě, kam 
nepatří.

Jo! Honem k oltáři.
Když  si  představil  sám  sebe  doma,  letmo  se  mu 

vybavilo varování V, aby se vzdálil z areálu. Potíž byla, že 
být venku v baru nebo v ulicích o samotě nebyl dobrý plán, 
vzhledem  k  tomu,  v  jaké  byl  náladě.  Byl  jaksepatří 
rozjitřený.

Pár  minut  nato  zazněly  chodbou  hlasy  a  zpoza  rohu 
vyšel John s nějakou starší ženou. Chudák kluk vypadal, 
jako  by  ho  protáhli  mandlem.  Vlasy  měl  zježené  jako 
bodliny,  jako by si je mnohokrát  prohrábl rukama,  a oči 
upíral do země. Ten svůj notes si tiskl k hrudi, jako by to 
byla neprůstřelná vesta.

„Tak se uvidíme příště, Johne,“ řekla žena jemně. „Až 
si to promyslíš.“

John neodpověděl a Butch zapomněl na všechny svoje 
ukňourané kecy.  To, co v té ordinaci  vyšlo najevo, bylo 
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dosud ve vzduchu, a kluk potřebuje kámoše. Objal opatrně 
chlapce kolem ramen, a když se o něj John opřel, veškeré 
Butchovy  ochranitelské  pudy  se  postavily  na  zadní  a 
zavrčely. Bylo mu jedno, že terapeutka vypadá jako Mary 
Poppins;  měl  sto  chutí  ji  seřvat,  že  toho  klučinu  tak 
rozčilila.

„Johne?“ řekla. „Ozveš se mi kvůli příští…“
„Jo, my vám zavoláme,“ zamumlal Butch. No jo, jasně.
„Říkala jsem mu, že není kam spěchat. Ale myslím, že 

by měl přijít znovu.“
Butch pohlédl na tu ženu, jaksepatří dopálený… Jenže 

její oči ho vyděsily,  div se nepřikrčil.  Byly tak zatraceně 
vážné, až chmurné. Co se, sakra, na tom sezení odehrálo?

Butch  pohlédl  na  temeno  Johnovy  hlavy.  „Jdeme, 
mladej.“

John se nepohnul, takže ho Butch trochu postrčil a vedl 
ho  z  kliniky,  paži  stále  kolem  hubených  klukových 
ramínek. Když dospěli k autu, John si vylezl na sedadlo, 
ale nezapnul si pás. Jen zíral přímo před sebe.

Butch zavřel dveře a pevně teréňák zamkl. Pak se otočil 
a zahleděl se na Johna.

„Ani  se  nezeptám,  co  se  děje.  Jediné,  co  potřebuju 
vědět, je, kam chceš jet. Jestli se ti chce jet domů, odvezu 
tě k Tohrovi a Wellsii. Jestli chceš se mnou do Doupěte, 
pojedeme tam. Jestli se chceš jen tak svézt, vezmu tě do 
Kanady a zpátky.  Jsem svolný ke všemu,  takže stačí jen 
říct.  A jestli se nechceš rozhodnout hned, povozím tě po 
městě, dokud něco nevymyslíš.“

Johnův  hrudníček  se  rozšířil  a  pak  smrštil.  Otevřel 
zápisník a vyndal propisku. Po krátké pauze něco napsal a 
obrátil papír k Butchovi.

Seventh Street 1189.
Butch svraštil čelo. To byla fakt nehostinná část města.
Užuž  se  chtěl  zeptat,  proč  zrovna  tam,  ale  pak  zase 

sklapl. Kluk už dneska v noci očividně slyšel otázek ažaž. 
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Kromě toho byl Butch ozbrojen a John tam chtěl jet. Slib je 
slib.

„Tak jo, kámo. Jedem na Seventh Street.“
Ale nejdřív se trochu projedeme, napsal kluk.
„Beze všeho. Jenom vychladneme.“
Butch nastartoval motor. Právě když zařadil v escalade 

zpátečku, spatřil za nimi jakýsi záblesk. Zezadu přijíždělo 
k  sídlu  nějaké  auto,  hodně  velký,  hodně  drahý  bentley. 
Dupl na brzdy, aby mohl projet, a…

Zapomněl dýchat.
Z domu vyšla postranními dveřmi Marissa. Plavé vlasy, 

dlouhé až k bokům, jí vlály ve větru a choulila se v černé 
pláštěnce,  kterou měla  na sobě.  Rychle  přecházela  zadní 
parkoviště,  vyhýbala  se  hromádkám sněhu,  přeskakovala 
mezi nimi z asfaltu na asfalt.

Bezpečnostní  světla  zachytila  jemné linie  její  tváře  a 
nádherné světlé vlasy a dokonalou, bílou pleť. Vzpomněl 
si, jaké to bylo, líbat ji, tehdy jedinkrát, a hruď ho zabolela, 
jako  by  mu  něco  drtilo  plíce.  Překonalo  ho  to,  toužil 
vyběhnout z auta, vrhnout se do sněhové břečky a prosit 
jako ten pes, jímž ve skutečnosti byl.

Jenomže  ona  mířila  k  bentleyi.  Sledoval,  jak  se  jí 
otevírají  dveře,  jako  by  se  řidič  naklonil  přes  sousední 
sedadlo  a  stiskl  kliku.  Když  se  uvnitř  rozsvítila  světla, 
Butch toho moc nezachytil, rozpoznal jen, že za sedadlem 
sedí muž nebo upír. Tak široká ramena ženy nemívají.

Marissa  si  podkasala  pláštěnku  rukama,  vklouzla 
dovnitř a zavřela dveře.

Světlo zhaslo.
Butch mlhavě zaslechl jakýsi rozruch po svém boku a 

pohlédl na Johna. Kluk se sesul k protějšímu oknu a díval 
se  přes  sedadla  se  strachem  v  očích.  Tehdy  si  Butch 
uvědomil, že uchopil zbraň a mručí.

Úplně  vyděšen  tou  nepříčetnou  reakcí  zvedl  nohu  z 
brzdového pedálu escalade a dupl na plyn.

„Neboj, synku. Nic se neděje.“
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Když obracel vůz,  podíval se do zpětného zrcátka na 
bentleye.  Už  byl  v  pohybu,  obracel  se  na  parkovišti.  S 
chmurnou  kletbou  vyrazil  Butch  po  příjezdové  cestě  a 
rukama  při  tom  svíral  volant  tak  pevně,  až  ho  pálily 
klouby.

Rehvenge  se  zamračil,  když  Marissa  nastoupila  do  jeho 
bentleye. Bože, už zapomněl, jak je krásná. A taky pěkně 
voní… Chřípí mu naplnila vůně moře.

„Proč jsi mi nedovolila přijet k hlavnímu vchodu?“ řekl 
a hltal při tom pohledem její světlé vlasy a neposkvrněnou 
pleť. „Mělas mě nechat, abych tě vyzvedl jaksepatří.“

„Však znáš Haverse.“ Dveře se rázně zavřely.  „Bude 
chtít, abychom se vzali.“

„To je směšné.“
„A nejsi ty snad stejný, když jde o tvou sestru?“
„Bez komentáře.“
Když čekal, až escalade vyklidí parkoviště, položila mu 

Marissa  ruku na  rukáv  ze  sobolí  kožešiny.  „Vím,  že  už 
jsem to říkala, ale moc mě mrzí všechno, co Bellu potkalo. 
Jak je na tom?“

Jak to má, sakra, vědět? „Radši bych o ní nemluvil. Bez 
urážky, ale já prostě… Jo, nechci se tím zabývat.“

„Rehve,  dnešek  můžeme  odložit.  Vím,  že  toho  máš 
spoustu za sebou, a upřímně řečeno, překvapilo mě, že se 
vůbec chceš se mnou vidět.“

„Nebuď směšná. Jsem rád, žes mi zavolala.“ Natáhl se 
a stiskl jí ruku. Kosti pod její pokožkou byly jemňoučké, 
až  mu  to  připomnělo,  že  k  ní  bude  muset  být  velmi 
opatrný. Nebyla tím, nač byl zvyklý.

Když ujížděli do centra, vycítil, jak se jí napínají nervy. 
„Dobře to dopadne. Fakt jsem rád, že jsi zavolala.“

„Abych  řekla  pravdu,  je  mi  to  dost  trapné.  Prostě 
nevím, co mám dělat.“

„Půjdeme na to pomalu.“
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„Byla jsem jen jednou s Wrathem.“
„Já vím.  Právě proto jsem tě  chtěl  vzít  v autě.  Říkal 

jsem si, že na odhmotnění budeš moc nervózní.“
„To jsem.“
Když přijeli ke stopce, usmál se na ni. „Dobře se o tebe 

postarám.“
Upřela na něj bleděmodré oči. „Jsi hodný, Rehvenge.“
Tento omyl ignoroval a soustředil se na provoz.
Dvacet minut nato vystupovali z technicky dokonalého 

výtahu do vestibulu jeho bytu ve střešní nástavbě. Jeho byt 
zabíral polovinu nejvyššího patra třicetipodlažní budovy, s 
vyhlídkou na řeku Hudson a na celý Caldwell. Protože tu 
byla obrovská okna, nikdy byt  nepoužíval ve dne.  Ale v 
noci byl ideální.

Nechal světla ztlumená a čekal, až se Marissa projde a 
prohlédne  si  věci,  které  mu  do  jeho  doupěte  nakoupil 
bytový  architekt.  Nezajímal  ho  byt,  ani  vyhlídka,  ani 
luxusní tretky. Zajímalo ho soukromí před vlastní rodinou. 
Bella tu nikdy nebyla a matka také ne. Po pravdě řečeno, 
žádná z nich nevěděla, že tohle útočiště má.

Jako by si uvědomila, že marní čas, Marissa se obrátila 
čelem k němu. Ve světle byla její krása zcela omračující a 
on  byl  rád,  že  si  napumpoval  do  organismu  asi  před 
hodinou trochu dopaminu navíc. U  sympathů  měla droga 
opačné  účinky,  než  když  se  podala  lidem nebo  upírům. 
Chemikálie  zvyšovala  aktivitu  a  vnímavost  jistých 
neurotransmiterů a zajišťovala, aby pacient z řad sympathů 
nepociťoval  rozkoš,  ani…  nic.  Když  Rehv  ztratil  hmat, 
mohl mozek lépe ovládat zbývající impulzy.

Což byl jediný důvod, proč s ním Marissa mohla být 
bez obav sama, vzhledem k tomu, co hodlali dělat.

Rehv si svlékl kožich, pak k ní přistoupil a opíral se o 
hůl víc než obvykle, protože od ní nedokázal odtrhnout oči. 
Opřel si hůl mezi  nohy a zvolna rozvázal mašli,  která jí 
přidržovala pláštěnku pod bradou. Zadívala se na jeho ruce 
a  chvěla  se,  když  jí  shrnul  záhyby  černé  vlny  z  ramen. 
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Usmál se a přehodil tu tíhu přes křeslo. Její šaty byly toho 
druhu, jaké nosila jeho matka, a přesně takové, v jakých by 
rád  častěji  vídal  svou sestru:  bleděmodrá  saténová  róba, 
která dokonale padla. Od Diora. Určitě.

„Pojď sem, Marisso.“
Přitáhl ji ke kožené pohovce a stáhl vedle sebe. V záři z 

oken  byly  její  plavé  vlasy  jako  hedvábný  šál  a  on  jich 
trochu uchopil  mezi  prsty.  Její  hlad byl  tak  silný,  že ho 
jasně cítil.

„Čekala jsi dlouho, viď?“
Kývla  a  zadívala  se  na  své  ruce.  Byly  propletené  v 

klíně,  slonovinové  na  pozadí  bleděmodrého  saténu.  „Jak 
dlouho?“

„Měsíce,“ zašeptala.
„Pak budeš potřebovat hodně, viď?“ Když se zarděla, 

přitlačil. „Viď, Marisso?“
„Ano,“ vydechla, očividně nesvá z vlastního hladu.
Rehv  se  divoce  usmál.  Bylo  příjemné  být  ve 

společnosti  urozené  ženy.  Její  cudnost  a  jemnost  byly 
zatraceně lákavé.

Sundal  si  sako  a  rozvázal  kravatu.  Byl  původně 
připraven  nabídnout  jí  zápěstí,  ale  když  ji  teď měl  před 
sebou,  toužil  ji  mít  u  krku.  Už to byla  celá  věčnost,  co 
naposled  dovolil  nějaké  ženě,  aby  se  z  něj  nakrmila,  a 
překvapovalo ho, jak je tou vyhlídkou vzrušen.

Rozepnul si knoflíčky od límce až k hrudi. S přívalem 
nedočkavosti vyškubl košili z kalhot a široce ji rozhalil.

Vykulila  oči,  když  pohlédla  na  jeho  nahou  hruď  a 
tetování.

„Nevěděla jsem, že jsi označený,“ zašeptala a hlas se jí 
chvěl spolu s tělem.

Sesul se do pohovky, rozpřáhl náruč, zvedl jednu nohu. 
„Pojď sem, Marisso. Vezmi si, co potřebuješ.“

Pohlédla  mu  na  zápěstí,  které  bylo  zakryto 
francouzskou manžetou košile.
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„Ne,“ řekl. „Chci, abys to udělala takhle. Z mého hrdla. 
To je jediné, co žádám.“

Když zaváhala,  pochopil,  že ty řeči o ní jsou pravda. 
Skutečně  se  jí  nikdy  žádný  muž  nedotkl.  A  její  čistota 
byla… lákavá.

Pevně  zavřel  oči,  když  se  temnota  v  něm pohnula  a 
vydechla,  bestie  zamčená  v  kleci  meditace.  Kristepane, 
možná to nebyl dobrý nápad.

Jenže pak se na něj zvolna přesunula, lezla mu vzhůru 
po  těle  a  její  vůně  velmi  připomínala  moře.  Pootevřel 
víčka,  aby viděl  její  tvář,  a poznal,  že není v jeho moci 
zabránit jí v krmení. A nehodlal si to nechat ujít; musel do 
sebe vpustit  pár  pocitů.  Popustil  uzdu disciplíně,  otevřel 
kanál svému hmatu a ten přijímal s dychtivostí jako drogu 
všemožné opojné informace, hrnoucí se skrz dopaminovou 
mlhu.

Satén její róby se měkce dotýkal jeho kůže a on cítil, 
jak  se  teplo  jejího  těla  mísí  s  jeho vlastním žárem.  Její 
lehké tělo se mu opíralo o rameno a… ano, její koleno měl 
mezi stehny.

Pootevřela ústa a ukázala špičáky.
Na zlomek sekundy v něm zlo zaskučelo a on v panice 

přivolal  na  pomoc  svou  mysl.  Díky  Stvořitelce  mu  ta 
zatracená věc přispěla na pomoc,  racionální  stránka jeho 
osoby se přiřítila, spoutala instinkty,  utišila čistě sexuální 
touhu ovládnout ji.

Zakymácela se, když se skláněla k jeho hrdlu, nejistá, 
jak se držela nad ním.

„Lehni si na mě,“ řekl hrdelním hlasem. „Polož se… na 
mě.“

Trochu  sebou  škubla,  když  spustila  dolní  část  svého 
těla do vidlice jeho kyčlí. Očividně se obávala, že narazí na 
erekci, a když se s ničím takovým nestřetla, pohlédla mezi 
jejich těla, jako by si myslela,  že se trefila na nesprávné 
místo.
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„Toho se nemusíš bát,“ zašeptal a přejel jí dlaněmi po 
štíhlých  pažích.  „Ode  mě  ne.“  Její  úleva  byla  tak 
hmatatelná,  až ho to urazilo.  „Bylo by to takové utrpení, 
spát se mnou?“

„Ale ne, Rehvengi. Ne.“ Shlédla na silné svalstvo jeho 
hrudi. „Jsi… přímo krásný. Jenže… je tu někdo jiný. Pro 
mě je tu někdo jiný.“

„Pořád miluješ Wratha.“
Zavrtěla  hlavou.  „Ne,  ale  nemůžu si  myslet  na toho, 

koho chci. Ne… teď.“
Rehv jí  zvedl  bradu. „Jakýpak idiot  by tě  nenakrmil, 

když to potřebuješ?“
„Prosím. Už dost takových řečí.“ Zčistajasna upřela oči 

na jeho šíji a zorničky se jí rozšířily.
„Takový hlad,“ zamručel, nadšen tím, že bude využit. 

„Jen do toho. A nemusíš se snažit být jemná. Vem si mě. 
Čím tvrději, tím líp.“

Marissa obnažila špičáky a kousla ho. Dva ostré vpichy 
pronikly  drogovým  oparem  a  tělem  se  mu  začala  šířit 
sladká bolest. Zasténal a pomyslel si, že ještě nikdy nebyl 
vděčný za svou impotenci, ale teď je. Kdyby mu jeho penis 
vůbec fungoval, jistě by už odhrnul tu róbu, roztáhl jí nohy 
a byl v ní při krmení pěkně hluboko.

Takřka okamžitě se odtáhla a olízla si rty.
„Budu chutnat jinak než Wrath,“ řekl; počítal s tím, že 

protože se krmila jen od jednoho muže, nepozná přesně, 
proč jí jeho krev chutná na jazyku divně. Po pravdě řečeno, 
její nezkušenost byla jediný důvod, proč jí mohl pomoci. 
Každá jiná žena, která se trochu vyzná,  by věděla příliš. 
„Jen do toho, vezmi si ještě. Na to si zvykneš.“

Hlava jí znovu klesla a ucítil mravenčivé pálení dalšího 
kousnutí.

Ovinul své mohutné paže kolem jejích křehkých zad, 
přitiskl  ji  pevně  k  sobě  a  zavřel  oči.  Už  to  bylo  moc 
dlouho,  co  někoho objímal,  a  ačkoliv  si  nemohl  dovolit 
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vpouštět  do  sebe  z  toho  prožitku  mnoho,  shledával  ho 
úžasným.

Zatímco  sála  z  jeho  žíly,  pocítil  absurdní  nutkání  k 
pláči.

Pan O ubral plyn a sunul se podél další vysoké kamenné 
zdi.

Sakra, na Thorne Avenue jsou obrovské domy. No, ne 
že by z ulice byla ta sídla vidět. Prostě předpokládal, že s 
takovými  živými  ploty  a  hradbami  to  nebudou  žádné 
pastoušky.

Když  se  tato  konkrétní  barikáda  rozestoupila,  aby 
umožnila  vstup  na  příjezdovou  cestu,  dupl  na  brzdy. 
Nalevo byla  malá  mosazná  tabulka,  kde  stálo  THORNE 
AVENUE 27. Předklonil  se, napnul oči, zda neuvidí dál, 
ale protože příjezdová cesta i zeď mizely ve tmě, nepoznal, 
co je na druhé straně.

Z lehkomyslného rozmaru zahnul dovnitř a pokračoval 
po cestě. Dobrých sto metrů od ulice se tyčila černá brána a 
tam zastavil a všiml si kamer, připevněných nad branou, a 
interkomového  systému  a  atmosféry  „drž  se  odtud  co 
nejdál“.

Tohle  je  zajímavé.  Ta  druhá  adresa  byla  na  nic,  jen 
průměrný  dům  v  průměrné  čtvrti,  kde  se  v  obývacím 
pokoji lidé dívali na televizi. Ale co je za takovouhle zdí, 
to bude náramné.

Teď už byl opravdu zvědavý.
Ačkoliv  proniknout  za  tyto  bariéry  bude  vyžadovat 

koordinovanou  strategii  a  dosti  pečlivé  provedení.  A  to 
poslední,  co  potřebuje,  jsou  nepříjemnosti  s  policií  jen 
proto, že by se vloupal do sídla nějakého boháče.

Ale proč by ten upír vytáhl z rukávu tuhle adresu, aby 
se zachránil?
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Pak  pan  O  uviděl  něco  divného:  černou  stuhu 
přivázanou k bráně. Ne, dvě stuhy, z každé strany jedna, 
vlající ve větru.

Jako že mají smutek?
Ovládán vlastním děsem vystoupil z náklaďáku a pod 

nohama mu zakřupal led; zamířil  ke stuze napravo. Byla 
připevněna  dva  metry  nad  zemí,  takže  musel  natáhnout 
paži, aby se jí dotkl.

„Jsi mrtvá,  ženo?“ zašeptal.  Spustil ruku a podíval se 
skrz bránu do černé noci za ní.

Vrátil se k náklaďáku a vycouval po příjezdové cestě. 
Musí se dostat za tu zeď. Musí najít místo, kde nechá svůj 
ford.

Pět  minut  nato  už  klel.  Krucinál.  Na  Thorne 
neexistovalo  místo,  kde  by  se  dalo  zaparkovat,  aby  to 
nebylo totálně podezřelé. Ulici tvořily jen zdi, takřka bez 
krajnic. Zatracení boháči.

Pan O dupl na plyn a podíval se doleva. Jasně. Možná 
by mohl nechat náklaďák dole pod kopcem a přiklusat od 
hlavního tahu. Bylo to skoro kilometr do kopce, ale mohl 
by tu  vzdálenost  překonat  docela  rychle.  Pouliční  světla, 
pod  kterými  bude  muset  proběhnout,  jsou  samozřejmě 
zrádná, ale ten, kdo bydlí podél téhle silnice, se sotva bude 
dívat ze své slonovinové věže po kolemjdoucích.

Zazvonil mu mobil, vzal ho a nevrle řekl: „Co je.“
Hlas  pana  U,  který  začínal  nenávidět,  zněl  napjatě. 

„Máme problém. Dva bezduché zatkla policie.“
Pan O pevně zavřel oči. „Co, sakra, provedli?“
„Brali jednoho civilního upíra, a kolem jelo neoznačené 

hlídkové auto. Dva policisté se do nich pustili a ukázali se 
další poldové. Bezduší byli vzati do vazby a zrovna teď mi 
jeden z nich volal.“

„Tak za  ně zaplaťte  kauci,“  odsekl  pan  O.  „Proč  mi 
voláte?“

Nastala pauza. Z tónu pana U čpělo no to je snad jasný.  
„Protože  tohle  musíte  vědět.  Poslouchejte,  vezli  spoustu 
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schovaných  zbraní,  z  nichž  na  žádnou  neměli  povolení, 
všechny  pocházely  z  černého  trhu,  na  hlavních  nebyla 
sériová  čísla.  Ani  omylem  se  ráno  na  kauci  ven 
nedostanou. Žádný veřejný obhájce není tak dobrý. Musíte 
je dostat ven vy.“

Pan  O se  rozhlédl  doleva  a  doprava  a  pak  zajel  na 
příjezdovou cestu o velikosti fotbalového hřiště. Jo, tady se 
rozhodně nikde zaparkovat nedá. Musí sjet dolů, tam, kde 
Thorne Avenue ústí do Bellman Road, a nechat náklaďák 
tam v té vesničce.

„Pane O?“
„Mám důležitou práci.“
Pan  U  zakašlal,  jako  by  potlačoval  negativní  reakci. 

„Bez urážky, ale neumím si představit nic důležitějšího než 
tohle.  Co jestli  se ti  chlapi  poperou ve vazební  věznici? 
Chcete, aby tekla černá krev a nějaký týpek z ostrahy přišel 
na to, že nejsou lidi? Musíte kontaktovat Omegu a přimět 
ho, aby zavolal ty dva domů.“

„Udělejte  to  vy.“  Pan  O  zrychlil,  i  když  už  mířil  z 
kopce dolů.

„Cože?“
„Navažte kontakt s Omegou.“ Prudce zastavil na konci 

Thorne a zahnul doleva. Na ulici byly všemožné krámky a 
on  zaparkoval  před  jedním z  nich,  nad  kterým se  skvěl 
nápis „Katynčina půda“.

„Pane  O…  Takovýhle  požadavek  musí  přijít  od 
velitele. To přece víte.“

Pan O se zarazil, než vypnul zapalování.
Senzace. Přesně tohle potřeboval. Další radostné chvíle 

s tím svinským chlapem. Zatracená práce. Nemůže už žít, 
jestli nebude znát osud své ženy. Není čas na tyhle blbosti 
se Společností.

„Pane O?“
Položil hlavu na volant. Párkrát s ní praštil.
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Na druhé straně,  kdyby měl  bouchnout  ten  kontakt  s 
lidmi  na policejní  stanici,  Omega ho začne hledat.  A co 
potom?

„Fajn. Hned za ním zajdu.“ Zaklel a zařadil zpátečku. 
Než vyjel, znovu pohlédl na Thorne Avenue.

„A pane O, mám starost s členy Společnosti. Musíte se 
s nimi sejít. Nějak se to vymyká.“

„Nábor máte na starosti vy.“
„Chtějí  vás  vidět.  Zpochybňují  vaši  vůdcovskou 

pozici.“
„Pane U, víte, co se říká o poslech zlých zpráv, viďte?“
„Prosím?“
„Moc  špatných  zpráv  by  vám  mohlo  přijít  draho.“ 

Vypnul telefon a dupl na plyn.
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Kapitola třicátá třetí

hury si sedl na postel a byl tak napružený z potřeby 
sexu, že si stěží dokázal nalít dalšího panáka vodky. 

Láhev se mu třásla  v ruce,  sklenka se mu třásla  v ruce. 
Sakra, třáslo se to všechno.

P
Pohlédl na Vishouse, který se opíral zády o čelo postele 

vedle  něj.  Bratr  byl  úplně  stejně  nervózní  a  zoufalý; 
pokyvoval si hlavou do rytmu Masakru od 50 Cent.

Po čtyřech hodinách Bellina času plodnosti už byli oba 
na  hromádce,  těla  převážně  ovládaná  pudy,  mozky  z 
většiny  zamlžené.  Nutkání  zůstat  v  sídle  se  nedalo 
překonat, potřeba je ochromovala. Díkybohu za rudý kouř 
a Grey Goose. Otupění hodně pomáhalo.

Ačkoliv ne se vším. Phury se snažil nemyslet na to, co 
se  děje  v  pokoji  Z.  Protože  když  se  bratr  nevrátil,  bylo 
zřejmé, že používá tělo, nikoli morfin.

Dobrotivý bože… ti dva. Spolu. Zas a znova…
„Jak se vede?“ zeptal se V.
„Asi  tak  jako  tobě,  chlape.“  Zhluboka  se  napil  ze 

sklenky,  tělo  mu  plulo,  ztrácelo  se,  tonulo  v  erotických 
pocitech uvězněných pod kůží. Pohlédl ke koupelně.

Užuž  chtěl  vstát  a  vyhledat  znovu  trochu  soukromí, 
když Vishous řekl: „Myslím, že jsem v maléru.“

Phury se musel zasmát. „Nepotrvá to věčně.“
„Ne, chci říct… myslím, že se něco děje. Se mnou.“
Phury přimhouřil  oči.  Bratrova tvář vypadala napjatě, 

ale jinak byla stejná jako vždycky. Hezké rysy, zastřižené 
vousy kolem úst,  spirálovité  tetování  na pravém spánku. 
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Ty diamantové oči byly ostré, nezastřela je ani vodka Grey 
Goose,  cigára,  potřeba.  Jejich superčerné  zorničky zářily 
obrovskou,  nesrovnatelnou  inteligencí,  genialitou  tak 
silnou, až to znervózňovalo.

„Jako co za malér, V?“
„Já, hm…“ V si odkašlal. „Ví to jen Butch. Nepovíš to 

nikomu jinému, jasně?“
„Jo. Beze všeho.“
V si pohladil bradku. „Došly mi vize.“
„Chceš říct, že nevidíš.“
„Co bude. Jo. Už nemám vize. Poslední jsem měl asi 

před třemi dny, těsně předtím, než Z vyjel za Bellou. Viděl 
jsem je spolu.  V tom taurusu.  Jak jedou sem.  Potom už 
nebylo… nic.“

„Stalo se ti už někdy něco takového?“
„Ne, a taky už nezachycuju ničí myšlenky. Je to, jako 

by to ve mně celé vyschlo.“
Zčistajasna  jako  by  bratrovo  napětí  nemělo  nic 

společného s potřebou. Zdálo se, že je ztuhlý… strachem. 
Do  háje.  Vishous  se  bojí.  A  ta  anomálie  byla  silně 
znepokojivá.  Ze  všech  bratrů  byl  právě  V tím,  který  se 
nikdy  nebál.  Bylo  to,  jako  by  se  narodil  bez  receptorů 
strachu v mozku.

„Možná je to jen dočasné,“ řekl Phury. „Nebo myslíš, 
že by ti mohl pomoct Havers?“

„Tady  nejde  o  fyziologii.“  V  dopil  vodku  ze  své 
sklenky a natáhl ruku. „Nesysli si tu Goose, bratře.“

Phury mu předal  láhev.  „Možná bys  mohl  promluvit 
s…“

Ale s kým? Kam si může jít pro odpověď V, který ví 
všechno?

Vishous  zavrtěl  hlavou.  „Nechci…  nechci  o  tom 
mluvit, vážně. Zapomeň, že jsem něco řekl.“ Nalil si a tvář 
se mu pevně uzavřela, jako zabedněný dům. „Určitě se to 
vrátí. Chci říct, jo. Vrátí.“
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Postavil  láhev  na  stůl  vedle  sebe  a  zvedl  ruku  v 
rukavici. „Koneckonců, tahle zatracená věc pořád svítí jako 
lampa. A dokud neztratím tohle svoje safraportské noční 
světýlko, nejspíš jsem pořád ještě normální. No… normální 
na moje poměry.“

Chvíli mlčeli. Phury hleděl do své sklenky, V zíral do 
své, rap v pozadí bušil, duněl.

Phury si odkašlal. „Můžu se tě na ně zeptat?“
„Na koho?“
„Na Bellu. Na Bellu a Zsadista.“
V zaklel. „Nejsem křišťálová koule, jak víš. A strašně 

nerad předpovídám budoucnost.“
„Jo, promiň. Zapomeň na to.“
Nastala dlouhá pauza. Pak Vishous zamumlal: „Nevím, 

co s nimi bude. Nevím, protože prostě… už nevidím.“

Když  Butch  vystoupil  z  escalade,  prohlédl  si  odpudivý 
činžák a v duchu se znovu ptal, proč sakra chtěl John jet 
zrovna sem. Seventh Street byla hnusná a nebezpečná.

„Je to tady?“
Když  chlapec  kývl,  Butch  aktivoval  bezpečnostní 

zařízení teréňáku. Nijak zvlášť se nebál, že jim ho očešou, 
zatímco budou pryč. Zdejší lidičky budou přesvědčení, že 
uvnitř  je  jeden  z  jejich  dealerů.  Nebo  někdo  ještě 
fajnovější,  kdo  by  jim  pěkně  natrhnul  zadek,  kdyby  se 
něčeho dopustili na jeho autě.

John  přistoupil  ke  dveřím  činžáku  a  strčil  do  nich. 
Otevřely  se  s  vrznutím.  Žádné  zámky.  Náramné 
překvapení.  Butch ho následoval  a  strčil  ruku pod sako, 
aby měl v případě potřeby blízko ke zbrani.

John šel doleva, dlouhou chodbou. Páchlo to tu starým 
cigaretovým kouřem a plísní a rozkladem, a bylo tu skoro 
stejně zima jako venku. Obyvatelé domu byli jako krysy: 
neviditelní, jen slyšitelní za tenkými stěnami.

Na konci chlapec otevřel dveře k požárnímu schodišti.
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Napravo vedly schody nahoru. Stupně byly prošlapané 
a bylo slyšet, jak odkudsi o dvě patra výš kape voda.

John položil ruku na zábradlí, které bylo připevněno ke 
zdi vyviklanými šrouby, a zvolna stoupal, až se dostal na 
odpočívadlo  mezi  prvním  a  druhým  patrem.  Nahoře 
dodělávala zářivka, zapuštěná do stropu, mžikala, jako by 
se zoufale snažila udržet při životě.

John  zíral  na  popraskané  linoleum  na  podlaze,  pak 
nahlédl do okna. Bylo pokryto tříštivými hvězdicemi, jako 
by se do něj bušilo lahvemi. Jediný důvod, proč se špinavé 
sklo  ještě  nevysypalo,  byl  ten,  že  vězelo  v  drátěném 
pletivu.

Z  horního  patra  se  valily  nadávky,  jakási  verbální 
přestřelka, která byla bezpochyby počátkem rvačky. Butch 
chtěl užuž navrhnout, aby odtud vypadli, když se John sám 
od sebe otočil a začal klusat po schodech dolů.

Ani ne půldruhé minuty nato už zase seděli v escalade a 
vzdalovali se z ošklivé části města.

Butch zastavil na světlech. „Kam to bude?“
John to napsal a ukázal mu blok.
„Tak  tedy  domů,“  zamumlal  Butch,  který  stále  ještě 

neměl zdání, proč chtěl kluk vidět to schodiště.

John letmo pozdravil  Wellsii,  když  vstoupil  do domu,  a 
pak odešel do svého pokoje. Byl rád, že zřejmě pochopila, 
že potřebuje trochu prostoru. Když si zavřel dveře, položil 
zápisník  na  postel,  shodil  kabát  a  okamžitě  zamířil  do 
sprchy. Zatímco se voda ohřívala, vysvlékl se. Jakmile se 
ocitl pod sprchou, přestal se třást.

Když  znovu  vyšel  z  koupelny,  oblékl  si  tričko  a 
tepláky, pak pohlédl na svůj laptop na psacím stole. Sedl si 
k němu a říkal si, že by asi měl něco napsat. Terapeutka 
mu to doporučila.

Bože…  Mluvit s ní o tom, co ho potkalo,  bylo skoro 
stejně  zlé  jako  prožívat  to  poprvé.  A  neměl  původně  v 
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úmyslu  být  tak  upřímný.  Jenomže…  asi  po  dvaceti 
minutách sezení se sesypal a jeho ruka začala čmárat a on 
ji nebyl schopný zastavit, jakmile se do toho příběhu pustil.

Zavřel  oči  a  snažil  se  rozpomenout,  jak  vypadal  ten 
muž, co ho zahnal do kouta. V mysli mu tanul jen mlhavý 
obraz, ale nůž si pamatoval jasně. Byl to vystřelovací nůž s 
dvanácticentimetrovou,  oboustranně  broušenou  čepelí  a 
velmi ostrou špičkou.

Přejel  ukazováčkem po  čtverečku  myši  na  laptopu  a 
spořič  obrazovky  Windows  XP  zhasl.  Na  e-mailu  měl 
novou  zprávu.  Od  Sarelle.  Přečetl  si  ho  třikrát,  než  se 
pokusil odpovědět.

Nakonec jí odepsal:  Ahoj Sarelle, zítra v noci nemůžu.  
Je mi to vážně líto. Někdy se ti zase ozvu. Tak zatím, John.

Opravdu…  už  ji  nechtěl  vidět.  Každopádně  aspoň 
nějakou dobu. Nechtěl vidět žádné ženy kromě Wellsie a 
Mary a Beth a Belly. V jeho životě nebude nic, co by i jen 
vzdáleně připomínalo sex, dokud se nesmíří s tím, co ho 
potkalo téměř před rokem.

Opustil mail a otevřel nový dokument ve wordu.
Na pouhý okamžik spočinul prsty na klávesnici. A pak 

se mu už jen kmitaly.
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Kapitola třicátá čtvrtá

sadist  pracně  otočil  hlavu  a  podíval  se  na  hodiny. 
Deset  ráno.  Deset…  deset  hodin.  Jak  dlouho? 

Šestnáct hodin…
Z

Zavřel  oči,  tak  vyčerpaný,  že  sotva  dýchal.  Ležel 
natažený naznak, nohy roztažené,  paže rozhozené.  Byl  v 
téhle  pozici  od  chvíle,  kdy se  asi  před  hodinou  svalil  z 
Belly.

Měl pocit, že od okamžiku, kdy se předchozí noci vrátil 
do tohohle pokoje, uplynul  aspoň rok. Šíje a zápěstí  mu 
žhnuly od toho, kolikrát se od něj nakrmila, a ta věc mezi 
nohama  byla  celá  rozbolavělá.  Vzduch  kolem  nich  byl 
nasycen  vázacím  pachem  a  prostěradla  byla  zmáčena 
kombinací jeho krve a toho druhého, co od něj potřebovala.

Nevyměnil by to za nic na světě.
Zavřel  oči  a  byl  zvědavý,  jestli  teď  dokáže  usnout. 

Hladověl  po jídle  a  krvi,  byl  tak  hladový,  že  ani  záliba 
udržovat  se  na  pokraji  sil  nedokázala  překonat  jeho 
potřeby. Ale nemohl se hýbat.

Když ucítil, jak mu po podbřišku přejela dlaň, pootevřel 
víčka a pohlédl na Bellu. Hormony v ní opět stoupaly a 
reakce,  kterou  u  něj  vyvolala,  byla  spolehlivá,  to  zase 
tvrdlo.

Zsadist se pracně snažil převalit, aby se dostal tam, kam 
potřeboval, ale byl příliš slabý. Bella se k němu posunula a 
on se pokusil  znovu zvednout,  ale  jeho hlava vážila  půl 
tuny.
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Natáhl ruku, popadl ji za paži a přitáhl si ji  na sebe. 
Když se její stehna rozevřela nad jeho boky, pohlédla na 
něj zděšeně a začala se odtahovat.

„To je dobrý,“ zasípal. Odkašlal si, ale nepomáhalo to. 
„Vím, že to jsi ty.“

Její rty se k němu sklonily a on opětoval její polibky, i 
když nedokázal zvednout paže, aby ji objal. Bože, jak se 
mu to líbání líbilo! Miloval dotek jejích rtů, miloval, když 
měl její tvář těsně u své, miloval její dech ve svých plicích, 
miloval… ji? Tohle se tedy v noci odehrálo? Zamiloval se?

Vázací pach, který je oba halil, mu dával odpověď. A to 
zjištění ho mělo šokovat, ale byl příliš unavený, než aby se 
mu pokoušel bránit.

Bella se nadzvedla a zasunula si to do sebe. Jakkoli byl 
ubitý, zasténal v extázi. Jejího doteku se nemohl nabažit a 
věděl, že to není způsobeno její potřebou.

Nadzvedávala se na něm, položila  mu dlaně na prsní 
svaly a nalézala boky rytmus, protože on už se nemohl ani 
pohnout. Cítil,  jak se vzpíná k další explozi, zvlášť když 
sledoval houpání jejích ňader.

„Jsi tak krásná,“ řekl ochraptěle.
Zarazila  se,  sklonila  a  znovu  ho  políbila,  její  tmavé 

vlasy  spadaly  kolem  něj,  něžné  přístřeší.  Když  se 
napřímila,  žasl  nad  pohledem,  který  mu  skýtala.  Zářila 
zdravím a vitalitou ze všeho, co jí daroval, nádherná žena, 
kterou…

Miloval. Ano, miloval.
Tahle myšlenka mu projela mozkem, když do ní opět 

vyvrcholil.
Bella  se  na  něj  sesula,  chvějivě  vydechla  a  náhle 

potřeba  skončila.  Burácivá  ženská  energie  prostě  z 
místnosti  vyvanula,  bouře,  která  pominula.  Vzdychla 
úlevou a sesunula se z něj, oddělila své nádherné pohlaví 
od jeho. Když mu to pláclo neživě o břicho, pocítil na něm 
chlad místnosti, tak nelákavý v porovnání s jejím teplem.

„Není ti nic?“ zeptal se.
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„Ne…,“ zašeptala,  uvelebila se na boku a už usínala. 
„Není, Zsadiste… není.“

Bude potřebovat  jídlo,  pomyslel  si.  Musí  jí  dojít  pro 
něco k jídlu.

Sebral  veškerou  vůli,  zhluboka  se  nadechl,  a  ještě  a 
ještě… a konečně přiměl horní polovinu svého těla, aby se 
zvedla  z  lůžka.  Hlava  se  mu  zběsile  točila,  nábytek  a 
podlaha a stěny vířily,  vyměňovaly si  místa,  až si  nebyl 
jist, jestli náhodou nesedí na stropě.

Závrať se ještě zhoršila, když spustil nohy z matrace, a 
když si stoupl, úplně ho rovnováha opustila. Padl na stěnu, 
narazil na ni a musel se chytit závěsů.

Když toho byl  schopen, odstrčil  se a sklonil  se k ní. 
Zvednout  ji  do  náručí  byla  námaha,  ale  jeho  potřeba 
postarat  se o ni byla silnější než vyčerpání.  Odnesl ji ke 
svému  kavalci  a  položil  ji,  pak  ji  přikryl  prošívanou 
pokrývkou, kterou už dávno shodili na podlahu. Odvracel 
se od ní, když ho vzala za rameno.

„Musíš se nakrmit,“ řekla a pokusila se ho přitáhnout k 
sobě. „Pojď k mému hrdlu.“

Bože, byl v pokušení.
„Vrátím se,“ řekl a klopýtavě vstal. Vrhl se k šatníku a 

vytáhl boxerky. Pak stáhl z postele ložní prádlo a povlak 
matrace a odešel.

Phury otevřel oči a zjistil, že nemůže dýchat.
Což je pochopitelné, usoudil. Obličej měl zabořený do 

žvance přikrývek. Vyprostil z té změti ústa a nos a pokusil 
se zaostřit zrak. To první, co uviděl, asi patnáct centimetrů 
od  své  hlavy,  byl  popelník  plný  vyhaslých  vajglů.  Na 
podlaze.

Co,  sakra?  Aha…  Hlava  mu  visela  dolů  z  nohou 
matrace.
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Když uslyšel  sten,  zvedl  se,  otočil  hlavu – a  ocitl  se 
tváří  v  tvář  jedné  Vishousově noze.  Za  chodidlem číslo 
čtrnáct bylo Butchovo stehno.

Phury  se  musel  smát,  a  to  zvedlo  z  polštáře  poldův 
omámený  pohled.  Člověk  se  podíval  po  sobě  a  pak  po 
Phurym.  Párkrát  zamžikal,  jako by doufal,  že  se  vzbudí 
doopravdy.

„Chlape,“ zasípal. Pak pohlédl na Vishouse, který zvadl 
vedle něj. „Teda… chlape, tohle je moc divný.“

„Nic si nenamlouvej, poldo. Tak hezký zas nejsi.“
„To je fakt.“ Promnul si obličej. „Ale to neznamená, že 

mě těší probouzet se s dvěma chlapy.“
„V ti říkal, aby ses nevracel.“
„Pravda. To byla moje chyba.“
Sakra dlouhá noc. Nakonec, když už jim vadil i dotek 

oblečení na kůži, přestali si hrát na cudnost. Šlo prostě jen 
o  to,  přečkat  období  potřeby:  pálit  jeden  rudý  kouř  za 
druhým,  lokat  skotskou  nebo  vodku,  o  samotě 
proklouznout do koupelny, aby si v soukromí ulevili.

„Takže je po všem?“ zeptal se Butch. „Řekni mi, že je 
po všem.“

Phury se svezl z postele. „Jo. Asi je.“
Zvedl  prostěradlo  a  hodil  ho  Butchovi,  který  přikryl 

sebe i Vishouse. V se ani nehnul. Spal jako mrtvý na břiše, 
oči pevně zavřené, a z úst mu vycházelo tiché chrápání.

Polda  zaklel  a  přesunul  se,  opřel  si  polštář  o  čelo 
postele  a  spočinul  na  něm.  Drbal  se  ve  vlasech,  až  mu 
trčely z hlavy jako bodliny, a zívl, až Phury slyšel, jak mu 
zapraštěly čelisti.

„Sakra, upíre, nikdy by mě nenapadlo, že to řeknu, ale 
nemám absolutně žádný zájem o sex. Díkybohu.“

Phury  si  navlékl  nylonové  tepláky.  „Chceš  něco  k 
jídlu? Chci si udělat výlet do kuchyně.“

Butchovi blaženě zaplálo v očích. „Vážně to přineseš 
sem nahoru? Jako že se nemusím hýbat?“

„Budeš mi to dlužit, ale jo, jsem ochoten to přinést.“
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„Ty jsi bůh.“
Phury si natáhl tričko. „Co chceš?“
„Co je v kuchyni. Sakra, buď co k čemu a přitáhni sem 

celou lednici. Umírám hlady.“
Phury  sešel  dolů  do  kuchyně  a  užuž  chtěl  začít 

drancovat,  když  uslyšel  jakési  zvuky  vycházející  z 
prádelny. Přistoupil ke dveřím a otevřel je.

Zsadist cpal prostěradla do pračky.
A  dobrotivá  Stvořitelko  ve  Stínu,  vypadal  pekelně. 

Břicho měl úplně propadlé; kyčle mu trčely zpod kůže jako 
stanové tyče; jeho hrudní koš vypadal jako čerstvě zorané 
pole.  Určitě  zhubl  přes  noc  o  pět  až  osm kilo.  A –  do 
horoucích pekel  – krk a zápěstí měl rozkousané do krve. 
Ale… voněl krásnou, temnou, kořeněnou vůní a čišel z něj 
mír tak hluboký a nepravděpodobný, až Phuryho napadlo, 
jestli ho neklamou smysly.

„Bratře?“ řekl.
Z nevzhlédl. „Nevíš, jak se tahle věc obsluhuje?“
„Ale jo. Dáš tam trochu toho prášku z krabice a otočíš 

tamten knoflík… Ukaž, pomůžu ti.“
Z dokončil  pěchování  břicha pračky a pak odstoupil, 

oči  stále  ještě  upřené  na  podlahu.  Když  pračka  začala 
napouštět  vodu,  Z  zamumlal  poděkování  a  zamířil  do 
kuchyně.

Phury ho následoval, srdce až v krku. Chtěl se zeptat, 
jestli je všechno v pořádku, a to nejen s Bellou.

Snažil se pečlivě volit slova, když Z vyndal z lednice 
pečeného krocana, utrhl z něj stehno a zakousl se do něj. 
Žvýkal zoufale, obíral maso z kosti, jak nejrychleji dovedl, 
a jakmile  byl  hotový, utrhl další  stehno a provedl s  ním 
totéž.

Ježíši… Bratr nikdy nejedl maso. Ale na druhé straně, 
ještě  nikdy neprožil  takovou noc,  jako byla  ta  uplynulá. 
Žádný z nich ji neprožil.
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Z na sobě cítil Phuryho pohled a byl by přestal jíst, kdyby 
mohl. Nenáviděl, když se na něj lidi dívali, obzvlášť když 
něco  žvýkal,  ale  prostě  se  musel  cpát,  jak  nejrychleji 
dovedl.

Pořád ještě se ládoval, když vyndal nůž a talíř a začal 
odkrajovat tenké plátky krocaních prsíček. Dával si záležet, 
aby  bral  pro  Bellu  jen  nejlepší  kousky  masa.  Odpadlé 
kousky, cípy, maso těsně od kosti, to snědl sám, protože to 
nebylo tak dobré.

Co  ještě  bude  potřebovat?  Chtěl,  aby  snědla  něco 
kaloricky vydatného. A pití – měl by jí přinést něco k pití. 
Vrátil se k ledničce a prohlížel zbytky jídel. Bude vybírat 
pečlivě, vezme jí jen to, co je hodno jejího jazýčku.

„Zsadiste?“
Bože, zapomněl, že tu ještě trčí Phury.
„Jo,“ řekl a otevřel neprodyšně zavíčkovanou dózu.
Bramborová  kaše  v  ní  vypadala  dobře,  ačkoliv  by jí 

vlastně raději přinesl něco, co by připravil sám. Ne že by 
uměl  vařit  bramborovou  kaši.  Kristepane,  neumí  číst, 
neumí obsluhovat ani tu zatracenou pračku, neumí vařit.

Musí ji nechat jít, aby si našla muže, který má aspoň 
půlku mozku.

„Nechci se vtírat,“ řekl Phury.
„Jo, vtíráš se.“ Vzal bochník Fritzova domácího chleba 

ze skříňky a zmáčkl ho v prstech. Byl měkký, ale stejně ho 
očichal. Dobrá, je pro ni dost čerstvý.

„Není jí nic? A… tobě?“
„Je nám fajn.“
„Jaké  to  bylo?“  Phury  trochu  zakašlal.  „Chci  říct, 

nechci to vědět proto, že šlo o Bellu. Jenže… slyšel jsem 
spoustu řečí a nevím, čemu věřit.“

Z nabral  trochu bramborové kaše a dal  ji  na talíř  ke 
krocanovi;  pak  nabral  divokou  rýži  a  všechno  to  zalil 
pořádnou porcí šťávy. Těžký náklad strčil do mikrovlnky, 
rád, že tenhle jediný přístroj umí obsluhovat.
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Sledoval, jak se jídlo otáčí, a uvažoval o otázce svého 
dvojčete a rozpomněl se, jaké to bylo, když Bella nasedla 
na jeho boky. To spojení, z desítek těch, která absolvovali 
během noci, bylo nejvýznačnější. Byla na něm tak líbezná, 
zvlášť když ho líbala…

Po celé  období  potřeby,  ale  především během tohoto 
konkrétního  spojení,  z  něj  odtrhávala  pouta  minulosti  a 
poznamenávala ho čímsi dobrým. To, co mu dala, si bude 
Zsadist hýčkat po zbytek svých dní.

Mikrovlnka zacinkala a on si uvědomil, že Phury pořád 
ještě čeká na odpověď.

Z dal jídlo na tác a popadl nějaké příbory, aby ji mohl 
nakrmit jaksepatří.

Když se otočil a zamířil ven z místnosti, zamumlal: „Je 
tak krásná, že mi chybí slova.“ Zvedl oči k Phurymu. „A 
včera v noci jsem měl to nezměrné štěstí, že jsem jí mohl 
posloužit.“

Kdovíproč  bratr  zděšeně  ucouvl  a  vztáhl  ruce. 
„Zsadiste, tvůj…“

„Musím přinést své nalla jídlo. Uvidíme se potom.“
„Počkej! Zsadiste! Tvůj…“
Z jen zavrtěl hlavou a šel dál.
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Kapitola třicátá pátá

roč jsi mi to neukázal hned, jak jsem přišel domů?“ 
zeptal se Rehvenge svého  doggena. Když se sluha 

zarděl studem a hrůzou, vztáhl k ubožákovi ruku. „To nic. 
Nevadí.“

„P

„Pane, přišel jsem za vámi hned, jak jsem zjistil, že jste 
se  vrátil.  Ale  vy  jste  spal.  Nevěděl  jsem,  co  je  to  za 
obrázek, a nechtěl jsem vás rušit. Vy nikdy neodpočíváte.“

Jo, krmení s Marissou ho vysílilo. Usnul, jen zavřel oči, 
poprvé po… Bože, to je jedno, po jak dlouhé době. Ale 
tohle je malér.

Rehv  usedl  před  obrazovku  počítače  a  přehrál  si 
digitální  soubor.  Byl  stejný,  jako když  ho viděl  poprvé: 
před branou zaparkoval muž s tmavými vlasy a v černém 
oděvu.  Vystoupil  z  náklaďáku.  Přistoupil  k  černým 
stuhám, přivázaným na železných tyčích, a dotkl se jich.

Rehv  zvětšil  obraz,  až  jasně  viděl  mužovu  tvář. 
Nenápadná,  ani  hezká,  ani  šeredná.  Ale  tělo,  které  k  ní 
patřilo, bylo mohutné. A ta bunda vypadala, jako by byla 
buď vycpaná, nebo ukrývala nějaké zbraně.

Rehv zastavil obraz a okopíroval údaj o datu a hodině v 
pravém dolním rohu. Přepnul obrazovky, vyvolal záznamy 
z  další  kamery,  která  monitorovala  přední  bránu,  z  té  s 
tepelnými senzory. Rychlým kopírováním získal záznam z 
tohoto zařízení ve stejném okamžiku.

A vida.  Tělesná teplota onoho muže byla kolem deseti 
stupňů Celsia. Bezduchý.
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Rehv znovu přepnul obrazovky a důkladně zaostřil na 
mužovu tvář, když si zabiják prohlížel ty stuhy. Smutek, 
strach…  hněv.  Nic  z  toho  nejsou  anonymní  emoce; 
všechno to souvisí s něčím osobním. S něčím ztraceným.

Tak tohle je ten hajzl, co unesl Bellu. A vrátil se pro ni.
Rehva nepřekvapovalo, že  bezduchý  našel jejich dům. 

O  Bellině  zajetí  si  povídali  všichni  příslušníci  druhu,  a 
adresa rodiny nikdy nebyla  před upíří  rasou utajována… 
Po  pravdě  řečeno,  vzhledem  k  duchovnímu  poradenství 
mahmen  bylo  sídlo  na  Thorne  Avenue  dobře  známé. 
Stačilo zajmout jednoho civilistu, který věděl, kde bydlí.

Skutečná otázka zněla: Proč bezduchý neprošel bránou?
Bože! Kolik že je hodin? Čtyři odpoledne. Do háje.
„To je  bezduchý,“ řekl Rehv, udeřil holí do podlahy a 

rychle  vstal.  „Takže  hned  evakuujeme  dům.  Okamžitě 
najdi Lahni a řekni jí, že se paní musí obléct. Pak je obě 
odvedeš  tunelem  a  odvezeš  dodávkou  do  nedobytného 
domu.“

Doggen zesinal. „Pane, neměl jsem zdání, že to je…“
Rehv položil muži na rameno ruku, aby utišil stoupající 

paniku. „Dobře jsi naložil s tím, cos věděl. Ale teď honem. 
Dojdi pro Lahni.“

Rehv kráčel co nejrychleji do matčiny ložnice.
„Mahmen?“ řekl, když otevřel dveře. 
„Mahmen, probuď se.“
Matka  se  posadila  ve  svém  lůžku  s  hedvábnými 

prostěradly, bílé vlasy svinuté na den pod čepečkem. „Ale 
je… teprve odpoledne. Proč…“

„Lahni ti přijde pomoci s oblékáním.“
„Dobrotivá Stvořitelko, Rehvengi! Proč?“
„Opouštíš tento dům.“
„Cože…“
„Hned, mahmen. Vysvětlím ti to později.“ Políbil ji na 

obě líce, právě když vstupovala služka. „A, dobrá. Lahni, 
rychle obléknete paní.“

„Ano, pane,“ uklonila se doggen.
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„Rehvengi! Co to…“
„Honem. Odejdi s doggen. Zavolám ti.“
Zatímco matka vykřikovala jeho jméno, sešel dolů do 

svých pokojů a zavřel dveře, aby ji neslyšel. Zvedl telefon 
a  vytočil  číslo  Bratrstva,  ačkoliv  mu silně  vadilo  to,  co 
musel udělat.  Avšak Bellino bezpečí musí být na prvním 
místě. Nechal vzkaz, po kterém ho pálilo v hrdle, a vstoupil 
do své šatny.

Momentálně  bylo  sídlo  na  denní  hodiny  pevně  a 
neprodyšně uzavřeno, takže nepřipadalo v úvahu, že by se 
bezduchý dostal dovnitř. Okenice zakrývající okna a dveře 
byly neprůstřelné a ohnivzdorné a dům měl kamenné stěny, 
přes půl metru silné.  Navrch k tomu všemu tu bylo dost 
kamer a bezpečnostních zařízení, aby se dozvěděl, i kdyby 
někdo na jeho pozemku třeba jen kýchl. Ale stejně chtěl, 
aby mahmen byla z cesty.

A navíc, jakmile se setmí, hodlal otevřít železnou bránu 
a připravit uvítání. Chtěl mít toho bezduchého uvnitř.

Rehv si svlékl norkové roucho a oblékl si černé kalhoty 
a tlustý svetr s rolákem. Nevytáhne zbraně, dokud matka 
nebude pryč.  Jestli  ještě není úplně hysterická,  pak by ji 
dorazilo, kdyby ho uviděla ověšeného vším tím kovem.

Než se vrátil zkontrolovat postup evakuace, pohlédl na 
zamčenou  skříňku  ve  svém  šatníku.  Přicházel  čas  na 
odpolední dávku dopaminu. Ideální.

S  úsměvem  opustil  místnost,  aniž  by  si  dal  injekci, 
připraven uvést do hry všechny své smysly.

Když  se rolety na noc  zvedly,  spočíval  Zsadist  na boku 
vedle Belly a díval se, jak spí. Ležela naznak, přitulena v 
ohybu  jeho  paže,  hlavu  na  úrovni  jeho  hrudi.  Žádná 
prostěradla  ani  přikrývky  nezakrývaly  její  nahé  tělo, 
protože dosud vyzařovala žár z pozůstatků potřeby. Když 
se vrátil  z  výletu do kuchyně,  jedla mu z ruky a pak si 
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zdřímla, když čistě povlékl postel. Od té doby spolu leželi 
v neproniknutelné tmě.

Přesunul  ruku  z  horní  části  jejího  stehna  k  ňadru  a 
ukazováčkem přejel  po bradavce.  Takhle už to bylo celé 
hodiny, laskal ji, pobrukoval jí. Ačkoliv byl tak unavený, 
že mu padala víčka, klid mezi nimi byl lepší než jakýkoli 
odpočinek, který by mohl mít, kdyby zavřel oči.

Když se vedle něj zavrtěla, otřela se o něj bokem a jeho 
překvapilo, když v něm vyvstalo nutkání zmocnit se jí. Až 
dosud soudil, že s tím na nějakou dobu skoncoval.

Zaklonil  se a přelétl  pohledem její tělo.  Štěrbinou na 
předku  jeho  boxerek  unikla  hlava  té  věci,  kterou  na  ni 
používal,  a  jak  se  prodlužovala,  vykukovala  zaoblená 
špička dál a dál.

S pocitem, že porušuje jakýsi zákon, zvedl prst, kterým 
opisoval  kroužky kolem Belliny  bradavky,  a  šťouchl  do 
erekce. Byla tuhá, takže se vrátila zase zpátky.

Zavřel oči a cukl sebou, když polapil své vzrušení do 
dlaně. Když se hladil,  překvapilo ho, jak měkká pokožka 
klouže po tuhém jádru. A pocity to byly divné. Vlastně ne 
nepříjemné. Po pravdě řečeno, tak nějak mu připomínaly, 
jak byl v Belle, jenom to nebylo tak hezké. Ani zdaleka ne.

Bože, jaká je fajnovka. Bojí se vlastního… pinďoura. 
Ptáka? Penisu? Jak tomu má, sakra, říkat? Jak to nazývají 
normální muži? Fajn, frantík nepřipadá v úvahu. Ale říkat 
tomu… to už mu jaksi nepřipadalo správné.

Když si teď takříkajíc potřásli rukama.
Pustil  tu  věc  a  vsunul  dlaň  pod  pásek  boxerek.  Byl 

nejistý  a  nervózní,  ale  usoudil,  že  to  musí  dokončit. 
Nevěděl,  kdy  bude  mít  zase  dost  zmužilosti,  aby  to 
provedl.

Zasunul…  pinďoura,  jo,  začne  tomu  prostě  říkat 
pinďour… tak, aby byl uvnitř, ale aby se nepletl do cesty, a 
pak  se  dotkl  koulí  pod  ním.  Pocítil,  jak  trupem  erekce 
projel šok, a ve špičce zabrnělo.

To bylo docela příjemné.
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Zamračil  se  a  poprvé  zkoumal  to,  čím  ho  dobrotivá 
Stvořitelka  obdařila.  Divné,  že  to  všechno  bylo  na  něm 
přirostlé,  viselo  to  z  něj  tak  dlouho,  a  on  přesto  nikdy 
neudělal to, čím mladí upíři po proměně nepochybně tráví 
celé dny.

Když znovu přejel dlaní koule, stáhly se a penis ztvrdl 
ještě  víc.  V dolní  části  těla  Zsadistovi  kypěly  rozmanité 
pocity a v mysli mu vyskakovaly obrázky Belly, obrázky, 
jak  spolu  provozují  sex,  jak  jí  zvedá  nohy  a  vstupuje 
hluboko do ní. Bolavě jasně si vybavil, jaké to bylo, mít ji 
pod sebou, co s ním dělal ten její průchod, jak byla těsná…

Celé  se  to  začínalo  valit  jako  lavina,  obrazy  v  jeho 
mysli, valivé proudy energie šířící se z míst, kde měl ruku. 
Dech  se  mu  krátil.  Pootevřel  ústa.  Jeho  tělo  se  jaksi 
vzepjalo,  boky  se  mu  zacukaly  kupředu.  Impulzivně  se 
převalil naznak a stáhl si boxerky.

A pak si uvědomil, co dělá. Zbláznil se? Vedle Belly? 
Bože, je hnusný.

Znechucen sám sebou pustil pinďoura a začal si honem 
navlékat boxerky zpátky…

„Nepřestávej,“ řekla Bella tiše.
Z vystřelil do páteře mrazivý závan. Je to v háji.
Setkal se s jejím pohledem a do tváře se mu vevalila 

krev.
Ona se ale jen usmála a pohladila ho po rameni. „Jsi tak 

krásný. Jak ses zrovna teď prohnul. Dokonči to, Zsadiste. 
Vím, že to chceš, a nemáš se proč cítit trapně. Jsi krásný, 
když se dotýkáš sám sebe.“

Políbila  mu  biceps,  očima  zalétla  ke  stanu  na 
boxerkách.  „Dokonči  to,“  zašeptala.  „Ukaž  mi,  jak  to 
dokončíš.“

Připadal si jako úzkostlivý blázen, ale kupodivu nebyl 
schopen toho nechat, posadil se a obnažil.

Bella vydala slabý pochvalný zvuk, když znovu ulehl. 
Bral od ní sílu, když zvolna sunul ruku po břiše dolů, cítil 
hrboly svých svalů a hladkou neochlupenou pokožku, která 

329



je  pokrývala.  Vlastně  neočekával,  že  bude  schopen 
pokračovat…

Do háje.  Ta věc byla tak tvrdá, že z ní cítil bušit svůj 
tep.

Zadíval  se  do  Belliných  temně  modrých  očí  a 
pohyboval  dlaní  nahoru  a  dolů.  V  hlavě  mu  začaly 
vyskakovat hvězdičky rozkoše, proudily mu tělem. Bože… 
když se dívala, zabíralo to na něj, i když nemělo. Když se 
prve díval on…

Ne,  minulost  tu  není  vítána.  Kdyby  dál  prodléval  u 
toho, co se událo před sto lety,  ztratil by tuhle chvilku s 
Bellou.

Prudce  se  uzamkl  před  vzpomínkami  na  to,  co  mu 
dělali před obecenstvem. Belliny oči… Vidět je. Být v nich.  
Utopit se v nich.

Její  pohled  byl  přelíbezný,  zářil  teplem,  objímal  ho, 
jako  by  byl  v  její  náruči.  Hleděl  na  její  rty.  Ňadra. 
Bříško… Rostoucí touha v jeho krvi se šířila geometrickou 
řadou, explodovala tak, že každičkou pídí těla cítil erotické 
napětí.

Bella  sjela  pohledem  dolů.  Sledovala,  jak  se  činí,  a 
lehce se přitom kousala do dolního rtu. Její špičáky byly 
dvě malé bílé dýky a on je znovu toužil cítit na své kůži. 
Chtěl, aby z něj sála.

„Bello…,“ zasténal. Ach, opravdu ho to bere.
Zvedl jednu ohnutou nohu a hrdelně zasténal, zatímco 

pohyboval rukou rychleji a pak soustředil pohyb na špičku. 
Vteřinu nato to přišlo. Vykřikl, udeřil hlavou do polštáře a 
páteř se mu vyklenula ke stropu. Teplé tryskání ho zasáhlo 
do  hrudi  a  břicha  a  rytmické  vyvrcholení  trvalo,  než  se 
dorazil.  Přestal,  když  už  byla  hlavička  příliš  citlivá  na 
dotek.

Dýchal  ztěžka a pekelně se mu točila  hlava,  když se 
shýbl stranou a políbil ji. Odtáhl se a v jejích očích poznal, 
jak jasně ho má přečteného. Věděla, že mu takhle napoprvé 
pomůže. A přesto na něj jaksi nehleděla s lítostí. Zdálo se, 
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že  jí  nevadí,  že  je  chcípák,  který  až  do  nynějška  nebyl 
schopen snést vlastní dotek. Otevřel ústa. „Milu…“

Zaklepání přerušilo vyznání, které neměl co pronášet.
„Neotvírej  ty  dveře,“  vyštěkl,  zatímco  se  otíral 

boxerkami.  Políbil  Bellu,  přetáhl  přes  ni  prostěradlo  a 
vydal se na druhý konec pokoje.

Opřel se ramenem o dveře, jako by se je ten, kdo byl na 
druhé  straně,  chystal  vyrazit.  Byl  to  pitomý  impulz,  ale 
nepřipadalo v úvahu, že by někdo uviděl Bellu v té záři po 
období potřeby. Ta záře je jen pro něj.

„Co je,“ řekl.
Phuryho hlas byl  tlumený.  „Ten explorer,  cos do něj 

strčil svůj telefon, se včera v noci dal do pohybu. Jezdil po 
supermarketech, kde Wellsie nakupovala jablka na slavnost 
slunovratu.  Objednávky jsme  zrušili,  ale  musíme  změnit 
plány. Schůze Bratrstva je ve Wrathově pracovně za deset 
minut.“

Z zavřel oči a opřel se čelem o dřevo. Skutečný život se 
vrátil.

„Zsadiste? Slyšel jsi mě?“
Pohlédl  na  Bellu  a  říkal  si,  že  jejich  společný  čas 

skončil. A podle toho, jak si přitahovala prostěradla až k 
bradě, jako by jí byla zima, to věděla i ona.

Bože… to bolí, říkal si. Opravdu to cítil… Bolest.
„Hned tam budu,“ řekl.
Odtrhl pohled od Belly, otočil se a zamířil do sprchy.
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atímco se stmívalo, pan O chodil kolem chaty, sbíral 
potřebnou munici  a  zuřil.  Vrátil  se  teprve před půl 

hodinou  a  uplynulý  den  byl  na  houby.  Nejprve  šel  za 
Omegou a ten zuřil.  Pán byl  pekelně naštvaný kvůli těm 
dvěma  bezduchým, kteří byli  zatčeni, jako by to byla jen 
chyba pana O, že se ti neschopní zoufalci nechali sebrat a 
zavřít.

Z

Když  Omega  ukončil  první  vlnu  svěřování,  stáhl  ty 
zatracené bezduché z lidského světa, jako by to byli psi na 
vodítku.  Zajímavé,  nebylo  to  pro  něj  zvlášť  snadné. 
Povolat  členy Společnosti  domů nebyla  žádná legrace,  a 
tato slabost byla hodna zapamatování.

Ne  že  by  byla  trvalého  charakteru.  Pan  O  neměl 
pochyb, že ti dva  bezduší  litovali  dne, kdy zaprodali  své 
duše. Omega se do nich okamžitě pustil a byla to scéna jak 
z faustovského hororu. A šlo o to, že ti chlapi byli nemrtví, 
takže  trestání  mohlo  trvat  věčně,  dokud  to  Omegu 
neomrzelo.

Tvářil se velmi soustředěně, když pan O odcházel.
Návrat  do  dočasného  světa  byl  úplně  příšerný.  V 

nepřítomnosti  pana  O  se  Bety  vzbouřily.  Jedna  jejich 
eskadra, čtyřčlenná, se začala nudit a rozhodla se zaútočit 
na  několik  dalších  bezduchých,  byla  to  jakási  hra  na 
četníky  a  lupiče,  která  vyústila  v  četné  ztráty  z  řad 
Společnosti.  Čím dál zpanikařenější  zprávy od pana U v 
hlasové schránce, zanechané během šesti hodin, byly jakési 
aktualizace, z nichž se panu O chtělo řvát.

332



Zatracená práce. Pan U jako zástupce velitele naprosto 
selhal.  Nebyl  schopen  zvládnout  boje  mezi  Betami,  a 
během násilností  byl  zabit  jeden člověk.  Panu O byl  ten 
mrtvý zcela ukradený, ale dělal si starosti, co s tělem. To 
poslední,  co  potřebovali,  bylo,  aby  se  do  věci  zapojili 
policajti. Zase.

A tak se pan O odebral na místo činu a ušpinil si ruce 
při likvidaci té safraportské mrtvoly; pak promarnil několik 
hodin identifikací vzbouřených Bet, z nichž každé věnoval 
osobní návštěvu. Měl sto chutí je pozabíjet, ale kdyby se v 
řadách  Společnosti  objevila  další  prázdná  místa,  měl  by 
zase problém s pánem.

Než tu čtveřici idiotů jaksepatří zmlátil, což bylo teprve 
před půl hodinou, byl  už úplně rozběsněný. A tehdy mu 
pan U zavolal tu radostnou zprávu, že ty objednávky jablek 
na slavnost zimního slunovratu byly zrušeny. A proč byly 
všechny ty nákupy zrušeny? Protože upíři nějak přišli na 
to, že jsou sledováni.

Jo. Hlavně, že pan U mluvil o té práci v utajení. Jasně.
A tak šla pocta Omegovi v podobě masové vraždy k 

šípku. A tak pan O neměl čím pána potěšit. A tak, je-li jeho 
žena naživu, bude ještě těžší udělat z ní bezduchou.

V tomto okamžiku pan O ztratil nervy. Seřval pana U 
po telefonu. Nešetřil obscénními výrazy.  A pan U snášel 
ten telefonický výprask jako kočička, ztichl, přikrčil se. To 
mlčení  přivádělo  pana  O  k  nepříčetnosti,  jenomže  on 
odjakživa nesnášel, když se lidé nebránili.

Kristepane.  Myslel,  že  pan  U  je  pevný,  jenže  ve 
skutečnosti  je  to  jen  slaboch a panu O je  z  toho nanic. 
Věděl, že musí vrazit panu U do hrudi nůž, a udělá to, ale 
nenápadně.

Zatracená Společnost a pan U a Bety a Omega. On má 
před sebou důležitou práci.

Pan O popadl klíče od náklaďáku a vyšel z chaty. Mířil 
přímo k Thorne Avenue 27 a hodlal se dostat do nitra sídla. 
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Možná z něj mluvilo zoufalství, ale byl si jist, že odpověď, 
kterou hledá, leží za tou železnou branou.

Konečně zjistí, kde a proč je jeho žena.
Pan O už byl skoro ve svém fordu, když ho začal bolet 

krk, nepochybně od toho, jak řval na pana U. Nedbal na to 
a sedl za volant. Když vyjížděl, popotáhl si límec košile, 
pak párkrát odkašlal a snažil se uvolnit.  Do háje. Tohle je 
divné.

Pan O necelý kilometr dál už lapal po vzduchu. Svíral 
si  hrdlo,  dusil  se;  strhl  volant  doprava  a  dupl  na brzdy. 
Rozrazil  dveře  a  vypotácel  se  ven.  Studený  vzduch  mu 
přinesl na pár vteřin úlevu a pak se znovu začal dusit.

Pan O padl na kolena. Když klesal obličejem napřed do 
sněhu, před očima se mu zatmívalo a rozsvěcelo, jako by 
byl jeho zrak rozbitá lampa. A pak všechno zhaslo.

Když Zsadist  kráčel  chodbou k Wrathově pracovně,  měl 
mysl  ostrou,  ačkoliv  tělo  bylo  zpomalené.  Vkročil  do 
místnosti,  když  už  tam  všichni  bratři  byli,  a  skupina 
umlkla. Nevšímal si té party, upíral oči k podlaze a přešel 
do kouta, kde obvykle stával opřený. Uslyšel, jak si někdo 
odkašlal, aby zahájil diskusi. Patrně Wrath.

Promluvil Tohrment. „Volal Bellin bratr. Stáhl žádost o 
sehcluded a požádal, aby tady mohla zůstat ještě pár dní.“

Z prudce zvedl hlavu. „Proč?“
„Důvod neudal…“ Tohr přimhouřenýma očima zalétl k 

tváři Z. „Ach… můj Bože.“
Ostatní přítomní se také podívali  a ozvalo se několik 

tlumených  zajíknutí.  Pak  už  na  něj  Bratrstvo  a  Butch 
jenom zírali.

„Na co, sakra, koukáte?“
Phury ukázal na starožitné zrcadlo, zavěšené na stěně 

vedle dvojitých dveří. „Podívej se sám.“
Zsadist přešel místnost, připraven poslat je všechny do 

horoucích pekel. Záleží na Belle…
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Spadla mu brada, když uviděl svůj odraz. Roztřesenou 
ruku vztáhl k očím ve staromódním olovnatém skle.

Jeho duhovky už nebyly černé. Byly žluté. Přesně jako 
u jeho dvojčete.

„Phury?“ řekl tiše. „Phury… co se to se mnou stalo?“
Když k němu bratr zezadu přistoupil, objevila se jeho 

tvář  hned  vedle  Z.  A  pak  se  v  zrcadle  ukázal  Wrathův 
temný  odraz,  samé  dlouhé  vlasy  a  sluneční  brýle.  Pak 
Rhageova  krása  padlé  hvězdy.  A  Vishousova  čapka 
baseballového  mužstva  Sox.  A  Tohrmentův  ježek.  A 
Butchův potlučený nos.

Jeden za druhým vztahovali ruce a dotýkali se ho, jejich 
velké ruce mu jemně spočívaly na ramenou.

„Vítej zpět, bratře,“ zašeptal Phury.
Zsadist  zíral  na  muže,  kteří  stáli  za  ním.  A  měl 

prapodivný pocit, že kdyby se zhroutil a padal dozadu… že 
by ho chytili.

Krátce  po  Zsadistově  odchodu  vyšla  Bella  z  ložnice  a 
vydala  se  ho  hledat.  Užuž  chtěla  zavolat  bratrovi  a 
domluvit si s ním schůzku, když si uvědomila, že se musí 
postarat o svého milence, než se znovu zapojí do dramatu 
své rodiny.

Konečně  od  ní  Zsadist  něco  potřebuje.  A  navíc 
naléhavě. Po té době, kterou s ní strávil, je téměř na pokraji 
sil,  a  ona přesně věděla,  jak je  vyhladovělý,  věděla,  jak 
zoufale se potřebuje nakrmit. Protože měla v žilách tolik 
jeho krve, dokázala živě vnímat jeho hlad, a také přesně 
věděla, kde ho v domě najde. Stačilo jen zjitřit své smysly, 
aby ho vycítila a našla.

Bella  sledovala  jeho  pulz  chodbou  soch,  za  roh  a  k 
otevřeným dvojitým dveřím nad schodištěm. Z pracovny se 
valily hněvivé mužské hlasy, a Zsadistův byl mezi nimi.

„Houby půjdeš dneska v noci ven,“ křikl někdo.
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Zsadistův  tón  byl  přímo  zlobný.  „Nesnaž  se  mi 
rozkazovat, Tohre. Tím mě jen naštveš a ztrácíš čas.“

„Koukni  se  na  sebe  –  jsi  jako  kostra!  Pokud  se 
nenakrmíš, zůstaneš doma.“

Bella vstoupila do místnosti, právě když Zsadist říkal: 
„Zkus mě tady udržet a uvidíš, co se ti stane, bratře.“

Před očima  přihlížejícího  Bratrstva  stáli  ti  dva samci 
proti sobě a upřeně si hleděli do očí, špičáky obnažené.

Ježíši, pomyslela si. Taková agresivita.
Ale…  Tohrment  měl  pravdu.  Ve  tmě  ložnice  to 

neviděla,  ale  tady  na  světle  Zsadist  vypadal  jako 
polomrtvý. Kosti lebky se mu rýsovaly na kůži; tričko na 
něm viselo;  kalhoty z  něj  padaly.  Černé  oči  měl  divoké 
jako vždy, ale zbytek byl v bídném stavu.

Tohrment potřásl hlavou. „Měj rozum…“
„Postarám  se  o  Bellinu  ahvenge.  To  je  naprosto 

rozumné.“
„Ne,  to  není,“  řekla.  Její  vpád  způsobil,  že  se  k  ní 

všichni otočili.
Když  na  ni  Zsadist  pohlédl,  jeho  duhovky  změnily 

barvu; přešly z hněvivé černě, na kterou byla zvyklá,  do 
zářivé, žhavé žluti.

„Tvé oči,“ zašeptala. „Co se ti stalo s…“
Wrath ji přerušil. „Bello, tvůj bratr nás požádal, abys tu 

mohla zůstat ještě o něco déle.“
To  pro  ni  bylo  tak  velké  překvapení,  že  odvrátila 

pohled od Zsadista. „Cože, můj pane?“
„Nechce,  abych  teď hned rozhodl  o  tvé  sehcluded,  a 

chce, abys zůstala tady.“
„Proč?“
„Netuším. Možná by ses ho mohla zeptat ty.“
Bože, jako by to všechno nebylo už tak dost matoucí.  

Ohlédla se na Zsadista, ale ten soustředěně pozoroval okno 
na druhé straně místnosti.

„Jsi tu samozřejmě vítána,“ řekl Wrath.
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Když Zsadist ztuhl, ptala se v duchu, do jaké míry je to 
pravda.

„Nechci  ahvenge,“ řekla nahlas.  Když Zsadist  prudce 
otočil  hlavu, promluvila přímo k němu. „Jsem vděčná za 
všechno, co jsi pro mě udělal. Ale nechci, aby někdo přišel 
k úhoně při pokusu dostat toho  bezduchého,  co mě zajal. 
Obzvlášť ne ty.“

Svraštil obočí. „To není tvoje věc.“
„Jak to, že není?“ Když si představila, jak jde Zsadist 

do  boje,  překonal  ji  děs.  „Bože,  Zsadiste…  Nechci  být 
odpovědná za to, že půjdeš ven a necháš se zabít.“

„Do penálu půjde ten bezduchý, já ne.“
„To  nemůžeš  myslet  vážně!  Dobrotivá  Stvořitelko, 

podívej  se  na  sebe.  Ty  nemůžeš  bojovat.  Jsi  úplně 
zesláblý.“

Místností  zaznělo  sborové  zasyčení  a  Zsadistovy  oči 
zčernaly.

A… do háje.  Bella si přitiskla ruku na ústa. Zesláblý. 
Nazvala ho zesláblým. Před celým Bratrstvem.

Neexistovala  větší  urážka.  Už  jen  naznačit,  že  muž 
nedokáže silou zvládnout cokoli, bylo ve válečnické vrstvě 
neodpustitelné, bez ohledu na to, zda to byla pravda. Ale 
říci  to  rovnou a před svědky,  to  byla  úplná společenská 
kastrace, neodvolatelné odsouzení jeho mužských hodnot.

Bella se k němu vyřítila. „Promiň, nechtěla jsem…“
Zsadist zvedl paže z jejího dosahu. „Jdi ode mě pryč.“
Znovu si přiložila ruku k ústům a on ji obešel, jako by 

byla odjištěný granát. Zamířil ven ze dveří a jeho kroky se 
vzdalovaly chodbou. Když toho byla schopna, setkala se s 
nesouhlasnými pohledy bratrů.

„Okamžitě se mu omluvím. A teď si poslechněte tohle. 
Nepochybuju  o  jeho  kuráži  ani  síle.  Bojím  se  o  něj, 
proto…“

Řekni jim to, říkala si v duchu. To přece určitě pochopí.
„Protože ho miluju.“
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Napětí  v  místnosti  znenadání  povolilo.  No,  aspoň 
převážně. Phury se odvrátil, šel ke krbu a opřel se o jeho 
římsu. Sklonil hlavu, jako by toužil být v těch plamenech.

„Jsem  rád,  že  to  tak  bereš,“  řekl  Wrath.  „On  to 
potřebuje. Teď jdi, najdi ho a omluv se.“

Cestou z pracovny jí zastoupil cestu Tohrment a obdařil 
ji klidným pohledem. „Pokus se ho nakrmit, když už budeš 
při tom, jo?“

„Modlím se, aby mi to dovolil.“
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ehvenge  bloumal  svým  domem  a  přecházel  z 
místnosti do místnosti neklidným, důrazným krokem. 

Zorné pole měl rudé, smysly oživené, hůl odložil už před 
několika  hodinami.  Už  mu  nebyla  zima  jako  vždycky, 
svlékl si rolák, zbraně měl zavěšené na holé kůži. Cítil celé 
své tělo, kochal se veškerou silou svých svalů a kostí.  A 
byly tu ještě jiné věci. Věci, které neprožil už…

R

Bože,  už  to  bylo  deset  let,  co  naposled  zašel  takhle 
daleko, a protože tohle bylo plánované, úmyslný sestup do 
šílenství, měl pocit, že tu velí – což byl patrně nebezpečný 
blud,  ale  jemu to bylo  jedno.  Byl… osvobozen.  A chtěl 
bojovat se svým nepřítelem, byla to zoufalá touha, přímo 
sexuální.

Takže byl také pekelně frustrovaný.
Vyhlédl  oknem  z  knihovny.  Přední  bránu  nechal 

otevřenou  dokořán,  ve  snaze  nalákat  návštěvníky.  Nic. 
Nada. Nula.

Stojací hodiny odcinkaly dvanáctkrát.
Byl si prve zcela jist, že se  bezduchý ukáže, ale nikdo 

neprošel branou, po příjezdové cestě, nevstoupil do domu. 
Podle obvodových bezpečnostních kamer byla auta, která 
projížděla  po  ulici  kolem domu,  všechna  ze  sousedství: 
četné mercedesy, jeden maybach, několik terénních lexusů, 
čtyři BMW.

Zatracená práce.  Chtěl toho bezduchého,  až by řval, a 
nutkání  bojovat,  chtěl  ahvenge  svou  rodinu,  bránit  své 
území, to všechno dávalo smysl. Jeho rodokmen sahal až k 
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válečnické elitě na matčině straně, a agresivity měl v krvi 
habaděj; odjakživa. Když se k jeho vrozené povaze přidal 
hněv  kvůli  sestře  a  skutečnost,  že  musel  hnát  vlastní 
mahmen  z  domu za  bílého dne,  byl  jak  bečka  střelného 
prachu.

Vzpomněl  si  na  Bratrstvo.  Byl  by  pro  ně  dobrým 
kandidátem,  kdyby  ho  naverbovali  před  proměnou… 
Jenomže kdo, sakra, ví, co vůbec ještě dělají? Odešli pod 
zem,  když  se  upíří  civilizace  rozdrolila,  stali  se  skrytou 
enklávou,  ochraňovali  víc  sebe  než  rasu,  kterou  se 
zapřísáhli bránit.

Sakra,  nemohl  se  ubránit  myšlence,  že  kdyby  se 
soustředili víc na svou práci a méně sami na sebe, mohli 
zabránit Bellinu únosu. Nebo ji hned najít.

Procitl  v  něm  nový  hněv;  dál  procházel  nazdařbůh 
domem,  vyhlížel  z  oken  a  dveří,  kontroloval  monitory. 
Nakonec usoudil,  že to bezcílné čekání je blbost. Takhle 
jen přichází o rozum, když tady bude chodit celou noc, a v 
centru musí vyřídit nějakou záležitost. Jestli nastaví alarmy 
a ty se spustí, může se odhmotnit během okamžiku.

Když  vyšel  nahoru  do  svého  pokoje,  přistoupil  k 
šatníku a zastavil se před zamčenou skříňkou vzadu. Jít do 
práce  bez  medikace  nepřipadalo  v  úvahu,  i  když  to 
znamenalo, že místo zápasu muže proti muži bude muset 
na bezduchého použít zbraň, pokud se ten mizera ukáže.

Rehv vyndal fiolu dopaminu a také injekční stříkačku a 
zaškrcovadlo.  Když  si  připravoval  jehlu  a  omotával 
gumovou hadičku kolem nadloktí, upřeně hleděl na čirou 
tekutinu,  kterou se chystal  vstříknout  do žíly.  Havers  se 
prve  zmínil,  že  při  takhle  vysokém dávkování  vzniká  u 
některých  upírů  jako  vedlejší  účinek  paranoia.  A  Rehv 
zdvojnásoboval  předepsanou  dávku  už…  Ježíši,  od  té 
doby, co unesli Bellu. Takže možná přichází o rozum.

Jenže pak si vzpomněl na tělesnou teplotu té věci, která 
zastavila před branami. Živý tvor nemá deset stupňů. Ani 
člověk.
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Píchl si  injekci a čekal,  až se mu obnoví zrak a tělo 
ochabne. Pak se teple oblékl, uchopil hůl a zamířil ven.

Zsadist  vkročil  do  ZeroSum  a  byl  si  dobře  vědom,  že 
Phuryho němá starostlivost se za ním tyčí jako sloup vlhké 
mlhy. Dobře, že mu nepřišlo zatěžko své dvojče ignorovat, 
jinak by ho všechno to zoufalství stáhlo ke dnu.

Slabý. Jsi tak slabý.
Jo, no, to se vyřeší.
„Dej mi dvacet minut,“ řekl Phurymu. „Pak se sejdem 

venku v uličce.“
Nemarnil  čas.  Sbalil  lidskou  prostitutku,  která  měla 

vlasy vyčesané do drdolu, dal jí dvě stovky dolarů a pak ji 
doslova vystrčil z klubu. Zdálo se, že nedbá na jeho tvář 
nebo  rozměry  nebo  na  to,  jak  s  ní  zachází.  Její  oči 
nesledovaly vůbec nic, tak byla sjetá.

Když byli venku v uličce, zasmála se příliš nahlas.
„Jak  to  chceš?“  řekla  a  předvedla  taneček  na  svých 

mrakodrapových  podpatcích.  Klopýtla,  pak  zvedla  ruce 
nad hlavu a protáhla se v chladu. „Vypadáš, že to máš rád 
drsně. Což mi vyhovuje.“

Otočil ji čelem k cihlové zdi a přidržel za zátylek. Když 
se zachichotala a předstírala, že s ním zápolí, znehybnil ji a 
myslel na ty nesčetné lidské ženy, ze kterých v průběhu let 
sál. Jak dalece vyčistil jejich paměť? Nebudí je zlé sny o 
něm, když v nich procitne podvědomí?

Užívatel,  pomyslel  si.  Je  uživatel.  Docela  jako  Paní. 
Jediný rozdíl je, že on nemá na vybranou. Nebo má? Mohl 
dnes v noci využít Bellu; chtěla to. Jenže kdyby se od ní 
nakrmil, byl by pak rozchod pro oba tím těžší. A rozchod 
je to, k čemu směřují. Ona nestojí o  ahvenge. On nebude 
mít klid, dokud ten bezduchý bude zabírat na zemi místo…

Ale nejen to, nesnesl pohled na to, jak se Bella ničí tím, 
že se pokouší milovat muže,  kterého by milovat neměla. 
Musí ji přimět, aby ho nechala být. Chce, aby byla šťastná 
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a  zajištěná,  chtěl,  aby  se  tisíc  let  probouzela  s 
mírumilovným  úsměvem  na  tváři.  Chtěl,  aby  se  dobře 
provdala, za muže, na kterého by mohla být hrdá.

Navzdory vázání, které vůči ní cítil, chtěl, aby poznala 
radost, víc než aby ji měl pro sebe.

Prostitutka se zavrtěla. „Jdeme na to nebo co, fešáku? 
Protože já začínám bejt nějaká rozrajcovaná.“

Z obnažil špičáky a vzepjal se, připraven udeřit.
„Zsadiste – ne!“
Otočil  hlavu  za  Belliným  hlasem.  Stála  uprostřed 

uličky,  asi  pět  metrů  od  něj.  Oči  měla  zděšené,  ústa 
otevřená.

„Ne,“ řekla chraplavě. „Nedělej… to.“
První popud mu velel odnést ji zpátky do domu a pak ji 

seřvat, že odtud odešla. Druhý popud mu sděloval, že teď 
má  šanci  přerušit  pouta,  která  je  spojují.  Byl  by  to 
chirurgický řez, spojený se spoustou bolesti, ale ona by se 
z té amputace uzdravila. I když on ne.

Prostitutka  se  ohlédla,  pak  se  zasmála,  vysokým, 
radostným trylkem.  „Ona se  bude koukat?  Protože  to  tě 
bude stát padesát babek navrch.“

Bella  zvedla  ruku  k  hrdlu,  zatímco  Zsadist  držel  tu 
lidskou  bytost  mezi  svým tělem a  cihlovou  zdí  budovy. 
Bolest  v  její  hrudi  byla  tak  veliká,  že  nemohla  dýchat. 
Vidět ho v takové blízkosti jiné ženy… lidské ženy, navíc 
prostitutky…  a  za  účelem  nakrmení?  Po  tom  všem,  co 
spolu včera v noci prožili?

„Prosím,“  řekla.  „Použij  mě.  Vezmi  si  mě.  Tohle 
nedělej.“

Otočil ženu tak, že stála proti němu; pak jí přitiskl hruď 
paží. Prostitutka se zasmála a zavlnila se proti němu, otřela 
se o něj tělem, svůdně zakroutila boky.

Bella vztáhla paže do mrazivého vzduchu. „Miluju tě. 
Nechtěla jsem tě urazit před bratry. Prosím, nedělej to, aby 
ses mi pomstil.“
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Zsadist  upřel oči do jejích.  Vyzařoval z nich smutek, 
úplné  zoufalství,  ale  on  obnažil  špičáky…  a  pak  je 
pohroužil  do  ženina  krku.  Bella  vykřikla,  když  polkl; 
lidská žena se znovu zasmála divokým trylkem.

Bella  se  zapotácela.  A  jeho  oči  se  stále  upíraly  do 
jejích,  i  když  se  zakousl  důkladněji  a  pil  z  plna  hrdla. 
Nedokázala se už dívat ani okamžik, a tak se odhmotnila 
na jediné místo, které ji napadlo.

Do domu své rodiny.
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Kapitola třicátá osmá

„C hce s vámi mluvit Reverend.“
Phury vzhlédl od sklenice alkaseltzeru, kterou si objednal. 
Tyčil  se nad ním jeden z vyhazovačů podniku ZeroSum, 
Maur jak hora, prýštila z něj tichá hrozba.

„Nějaký konkrétní důvod?“
„Jste vážený zákazník.“
„Tak by mi měl dát pokoj.“
„Znamená to ne?“
Phury zvedl jedno obočí. „Ano, to je ne.“
Maur zmizel a vrátil se s posilami: dvěma chlapy stejně 

velkými, jako byl on. „Reverend s vámi chce mluvit.“
„Jo, to už jsi mi říkal.“
„Hned.“
Jediný důvod, proč Phury vyklouzl z boxu, byl ten, že 

trojice byla zřejmě připravena ho odnést, a on netoužil po 
takové pozornosti, jakou by vzbudilo, kdyby je mlátil.

V okamžiku, kdy vstoupil do Reverendovy kanceláře, 
poznal, že majitel klubu je v nebezpečném stavu mysli. Ne 
že by to bylo něco mimořádného.

„Nechte  nás,“  zamumlal  upír  zpoza  svého  psacího 
stolu.

Když  se místnost  vyprázdnila,  usedl  znova do svého 
křesla  a  pozoroval  návštěvníka  mazanýma  fialkovýma 
očima. Instinkt Phurymu velel vsunout jednu ruku za záda, 
těsně k dýce, kterou nosil na opasku.

„Tak jsem přemýšlel o našem posledním setkání,“ řekl 
Reverend  a  přiložil  špičky dlouhých prstů  k sobě,  takže 
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tvořily věžičku. Světlo nad ním zdůrazňovalo vysedlé lícní 
kosti, tvrdou bradu a mohutná ramena. Číro měl ostříhané, 
černý  proužek  vlasů  trčel  z  lebky  nanejvýš  na  pět 
centimetrů. „Jo… přemýšlel jsem o tom, že znáš mé malé 
tajemství. Připadám si odhalený.“

Phury zůstal  zticha a v duchu se ptal,  kam to,  sakra, 
směřuje.

Reverend se odstrčil od stolu a zkřížil nohy, kotník na 
koleni.  Drahé  sako  se  mu  rozhalilo  a  ukázala  se  široká 
hruď. „Umíš si představit, jak mi je. Jak mě to vytáčí.“

„Zkus něco na uklidnění.“
„Nebo bych mohl vyhulit spoustu rudého kouře. Přesně 

jako  ty,  co?“  Muž  si  přejel  dlaní  číro,  rty  zvlnil 
poťouchlým úsměvem. „Jo, vážně se necítím bezpečně.“

To je ale lež. Ten chlap se ustavičně obklopoval Maury, 
kteří byli stejně chytří jako smrtonosní. A rozhodně byl z 
těch, co si dokážou poradit sami. Kromě toho, sympathové  
měli v případě konfliktu výhody, jaké nikdo jiný neměl.

Reverend se přestal usmívat. „Říkal jsem si, že bys mi 
mohl  možná  svěřit  svoje  tajemství.  Pak  bychom  si  byli 
kvit.“

„Žádné nemám.“
„Kecáš… bratře.“ Reverend opět zdvihl koutky úst, ale 

jeho  purpurové  oči  byly  studené.  „Protože  jsi  člen 
Bratrstva. Ty a ti velcí muži, co sem s nimi chodíš. Ten s 
bradkou, co u mě pije vodku. Ten chlap se znetvořeným 
obličejem, co mi vysává kurvy. Nevím, co si myslet o tom 
člověku, se kterým kamarádíš, ale to je jedno.“

Phury  se  upřeně  zadíval  přes  stůl.  „Právě  jsi  porušil 
všechny společenské zvyklosti našeho druhu. Ale na druhé 
straně,  proč bych měl  od drogového dealera čekat  dobré 
způsoby?“

„A  zákazníci  vždycky  lžou.  Takže  ta  otázka  stejně 
neměla smysl, že?“

„Dávej  pozor,  kam  šlapeš,  chlape,“  řekl  Phury 
tlumeným hlasem.
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„Nebo uděláš – co? Chceš říct, že jsi bratr, takže bych 
se měl ukáznit, než mi ublížíš?“

„Zdraví by jeden nikdy neměl brát jako samozřejmost.“
„Proč to nepřiznáš? Nebo se vy bratři bojíte, že se rasa, 

kterou zklamete, vzbouří? Schováváte se před námi kvůli 
té posrané práci, kterou poslední dobou odvádíte?“

Phury se odvrátil. „Nevím, o čem to mluvíš.“
„O rudém kouři.“ Reverendův hlas byl ostrý jako nůž. 

„Právě mi došel.“
Phurymu  sevřel  hruď  záblesk  neklidu.  Ohlédl  se. 

„Existují jiní dealeři.“
„Dobře se bav, až je budeš hledat.“
Phury položil ruku na kliku. Když nepovolila, ohlédl se 

přes místnost. Reverend ho pozoroval, pořád jako kočka. A 
svou vůlí ho uvěznil v místnosti.

Phury sevřel pevněji a zatáhl, až ten kus mosazi rovnou 
urval. Když se dveře otevřely, hodil kliku na Reverendův 
stůl.

„Nejspíš to budeš muset dát opravit.“
Udělal dva kroky a pak mu na rameno dopadla ruka. 

Reverendova  tvář  byla  tvrdá  jako  kámen  a  jeho  stisk 
rovněž. Mžiknutím fialkového oka mezi nimi cosi zapřálo, 
nějaký dialog… proudění…

Zčistajasna  Phury  pocítil  nepřekonatelný  pocit  viny, 
jako by někdo zvedl víko a vypustil všechny jeho nejhlubší 
starosti a obavy o budoucnost rasy. Musel na to reagovat, 
nesnesl ten tlak.

Nechal se unášet vlnou a přistihl se, jak kvapně říká: 
„Žijeme a  umíráme  pro  náš  druh.  Druh je  naše  první  a 
jediná  starost.  Bojujeme  každou  noc  a  počítáme  hrnky 
bezduchých, které zabijeme. Utajení je způsob, jak ochránit 
civilisty. Čím méně o nás vědí, tím jsou bezpečnější. Právě 
proto jsme zmizeli.“

Jen co z něj ta slova vyšla, zaklel.
Zatracená práce, sympathovi se nedá nikdy věřit,  říkal 

si. Ani pocitům, které máš, když jsi v jejich blízkosti.
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„Pusť mě, hříšníku,“ procedil  skrz zuby.  „A nelez mi 
do hlavy.“

Pevný stisk se rozplynul a Reverend se lehce uklonil, 
projev  úcty,  který  byl  šokující.  „No,  představ  si  to, 
válečníku. Zrovna dorazila zásilka rudého kouře.“

Muž se protáhl kolem něj a zvolna kráčel do davu, jeho 
číro,  jeho  mohutná  ramena,  jeho  aura  se  ztrácela  mezi 
lidmi, jejichž závislost přiživoval.

Bella  se  zhmotnila  před  domem  své  rodiny.  Venkovní 
světla byla zhasnuta, což bylo divné, ale ona plakala, takže 
stejně  moc  neviděla.  Vstoupila,  vypnula  bezpečnostní 
zařízení a zůstala stát ve foyer.

Jak jí to Zsadist mohl udělat? I když to bolelo, klidně 
by před ní mohl provozovat sex. Bože, vždycky věděla, že 
dokáže  být  krutý,  ale  tohle  bylo  už  moc,  dokonce  i  na 
něj…

Jenomže nešlo o odvetu za ponížení ve společnosti, že? 
Ne, to by bylo příliš malicherné. Tušila, že kousnutím té 
lidské osoby deklaroval rozchod. Protože k ní chtěl vyslat 
zprávu, zcela jednoznačnou zprávu, že Bella není vítána v 
jeho životě.

No, vyšlo mu to.
Zplihle,  poraženě  se  rozhlédla  po  vstupní  hale 

rodinného  sídla.  Nic  se  tu  nezměnilo.  Modrá  hedvábná 
tapeta, černá mramorová podlaha, jiskřivý lustr nad hlavou. 
Bylo  to  jako  vrátit  se  v  čase.  Vyrostla  v  tomto  domě, 
poslední mládě,  které její matka porodila,  hýčkaná sestra 
milujícího bratra, dcera otce, kterého nikdy nepoznala…

Počkat. Bylo tu ticho. Až moc ticho.
„Mahmen? Lahni?“ Ticho. Otřela si slzy. „Latini?“
Kde jsou doggenové? A maminka? Věděla, že Rehv se 

za nocí věnuje své práci, takže neočekávala,  že se s ním 
tady setká. Ale ostatní byli vždycky doma.
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Bella  přistoupila  k  točitému  schodišti  a  zavolala: 
„Mahmen?“

Vyšla  nahoru  a  klusem  doběhla  k  matčině  ložnici. 
Postel  byla  rozházená,  všude  nepořádek…  Něco,  co  by 
doggenové  za  normálních  okolností  nikdy nedopustili.  S 
pocitem děsu přešla  chodbou do Rehvengeova  pokoje.  I 
jeho  postel  byla  neupravená,  prostěradla  a  obrovské 
hromady kožešinových přikrývek, které vždycky používal, 
byly odhozené stranou. Byl tu neslýchaný nepořádek.

V domě není bezpečno. Proto Rehv trval na tom, aby 
zůstala u Bratrstva.

Bella vyběhla na chodbu a seběhla po schodech. Musí 
vyjít  ven,  aby  se  odhmotnila,  protože  stěny  sídla  jsou 
všechny obloženy ocelí.

Vyrazila z domovních dveří… a nevěděla, kam jít. Ani 
neznala adresu bratrova nedobytného domu,  a právě tam 
určitě odvezl  mahmen  a  doggeny. A  nehodlala marnit čas 
tím, že by mu volala, ne v domě.

Neměla  na  vybranou.  Byla  zklamaná,  rozhněvaná, 
vyčerpaná,  a  představa  návratu  do  sídla  Bratrstva  to 
všechno ještě zhoršovala. Ale hloupá nebyla. Zavřela oči a 
odhmotnila se zpět do sídla bratrů.

Zsadist s prostitutkou hbitě skoncoval, pak se zaměřil na 
Bellu. Protože měl v sobě její krev, dokázal vycítit, že se 
zhmotnila někde na jihovýchodě. Určil jako její cíl oblast 
Bellman Road a Thorne Avenue: velmi nóbl čtvrť. Zřejmě 
odešla do domu své rodiny.

Instinkty  v  něm  vzplály,  protože  telefonát  od  jejího 
bratra byl náramně divný. Je možné, že se tam něco děje. 
Proč  by jinak  připustil,  aby zůstala  u  Bratrstva  poté,  co 
chtěl, aby podstoupila obřad sehcluded?

Zrovna když se pro ni Z chystal vydat, vycítil, že opět 
cestuje. Tentokrát přistála před sídlem Bratrstva. A zůstala 
tam.
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Díkybohu. Prozatím se nemusí obávat o její bezpečí.
Znenadání se otevřely postranní dveře klubu a vyšel z 

nich Phury; tvářil se zřetelně přísně. „Nakrmil ses?“
„Jo.“
„Tak bys měl jít domů a počkat, až získáš sílu.“
„Už se stalo.“ Tak nějak.
„Z…“
Phury umlkl a oba prudce otočili hlavy k Trade Street. 

Podél ústí uličky procházeli v zástupu tři bělovlasí muži, 
oblečení v černém. Bezduší zírali přímo před sebe, jako by 
už našli cíl a mířili k němu.

Beze slova se Z a Phury dali do nehlučného klusu, po 
čerstvě upěchovaném sněhu se pohybovali lehce. Když se 
ocitli  na  Trade  Street,  ukázalo  se,  že  bezduší  nehledali 
oběť, ale setkali se s další tlupou sobě podobných – dva z 
nich měli hnědé vlasy.

Z  přiložil  dlaň  na  rukojeť  jedné  své  dýky  a  zaměřil 
pohled  na  dvojici  s  tmavými  hlavami.  Dobrotivá 
Stvořitelko ve Stínu, ať je jeden z nich tím, koho hledá.

„Počkej, Z,“ zasyčel Phury a vyndával mobil. „Zůstaň, 
kde jsi, a já seženu posily.“

„Co kdybys volal,“ – vytasil dýku – „a já budu zatím 
zabíjet.“

Z  vyrazil,  nůž  držel  u  stehna,  protože  tohle  byla 
riziková oblast, když byli kolem lidé.

Bezduší ho okamžitě  zpozorovali  a  zaujali  útočné 
postavení, kolena pokrčená, paže se jim vymrštily vzhůru. 
Aby ty mizery zahnal do houfu, klusal pěkně kolem nich a 
oni  plynuli  s  ním,  obraceli  se,  srazili  se  do trojúhelníku 
čelem k němu. Když zacouval do tmy, následovala ho celá 
jednotka.

Když  je  všechny  spolkla  temnota,  Zsadist  vysoko 
pozvedl  svou  černou  dýku,  vycenil  špičáky  a  zaútočil. 
Pekelně se modlil, aby – až ta divoká veselice skončí – měl 
jeden z těch dvou tmavovlasých bezduchých na temeni bílé 
kořínky vlasů.
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Kapitola třicátá devátá

rávě  se  rozednívalo,  když  pan  U  přišel  k  chatě  a 
otevřel  dveře.  Zpomalil,  když  vstupoval  dovnitř, 

protože si ten okamžik chtěl vychutnat.  Hlavní štáb patří 
jemu. Stal se velitelem bezduchých. Pan O už není.

P
Pan U nemohl uvěřit, že šel a udělal to. Nemohl uvěřit, 

že měl tu odvahu, aby požádal Omegu o změnu vedení. A 
vůbec už nemohl uvěřit, že pán s ním souhlasil a povolal 
pana O domů.

Pan U neměl vůdcovské sklony od přírody, ale nezdálo 
se  mu,  že  by  měl  jinou  možnost.  Po  všem,  co  se  za 
včerejšek událo – ty splašené Bety a zatýkání a vzpoura – 
se rychle a tvrdě blížila úplná anarchie. Mezitím pan O v 
čele pokazil,  co mohl.  Jako by ho i  dopalovalo,  že musí 
konat svou práci.

Pan U se ocitl ve slepé uličce. Byl ve Společnosti skoro 
dvě staletí, a ať ho vezme čert, jestli se bude dívat, jak se 
organizace  mění  ve  volné  sdružení  lenivých, 
neuspořádaných, náhodných zabijáků, kteří si občas vyrazí 
na  upíry.  Proboha,  vždyť  už  i  zapomínali,  kdo  má  být 
jejich terčem, a uplynuly tři zatracené dny od té doby, co 
pan O pustil věci z ruky.

Ne, Společnost musí v říši smrtelníků řídit soustředěná, 
pevná ruka. A tak bylo nutné pana O vystřídat.

Pan U si sedl k hrubému stolu a zapnul laptop. První, 
co  je  nutné  udělat,  je  svolat  valnou hromadu a předvést 
ukázku  síly.  To  bylo  to  jediné,  co  se  panu  O povedlo. 
Ostatní bezduší se ho báli.
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Pan U vyvolal na obrazovku seznam Bet, aby si našel 
jednoho,  kterého exemplárně  obětuje,  ale  než  se k tomu 
dostal,  přišel  mu e-mail  s nepříjemnou zprávou. Včera v 
noci se v centru města odehrála krvavá bitka. Dva členové 
Bratrstva proti sedmi  bezduchým. Naštěstí to vypadalo, že 
oba bratři byli raněni. Ale z  bezduchých  přežil jen jeden, 
takže Společnost přišla o další členy.

Páni, bude se muset provést obrovský nábor. Ale kde 
má na to, sakra, vzít čas? Musí nejdřív přitáhnout otěže.

Pan U si promnul oči a zamyslel se nad prací, která ho 
čeká.

Vítejte ve funkci velitele, pomyslel si, když vytáhl mobil 
a začal vyťukávat číslo.

Bella  se  mračila  na  Rhage  a  bylo  jí  jedno,  že  je  o 
pětasedmdesát  kilo těžší a o dvacet centimetrů vyšší  než 
ona.

Naneštěstí bratrovi zjevně nevadilo, že je dožraná. A od 
dveří ložnice, které blokoval, se ani nehnul. „Ale já ho chci 
vidět.“

„Teď není nejvhodnější chvíle, Bello.“
„Jak těžce je raněný?“
„To je věc Bratrstva,“ řekl Rhage vlídně. „Nech to být. 

Dáme ti vědět, co bude.“
„No jasně, že dáte.  Zrovna jako jste mi všichni hned 

sdělovali,  že  je  zraněný.  Proboha,  musela  jsem  se  to 
dozvědět od Fritze.“

V tom okamžiku se dveře ložnice rozlétly.
Zsadist  byl  zachmuřený,  jak  ho  ještě  neviděla,  a  byl 

ošklivě pochroumaný. Jedno oko měl napuchlé, že na něj 
neviděl,  ret  rozseknutý a  paži  na pásce.  Všude po šíji  a 
lebce měl drobné nahodilé ranky, jako by po něm někdo 
házel oblázky nebo tak.
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Když  sebou škubla,  pohlédl  na  ni.  Oči  mu zaplály  z 
černé  do  žluta,  ale  pak  jen  pohlédl  na  Rhage  a  rychle 
promluvil.

„Phury konečně usnul.“ Kývl směrem k Belle. „Jestli si 
k němu přišla sednout, nech ji. Její přítomnost mu uleví.“

Zsadist  se  obrátil  k  odchodu.  Když  kráčel  chodbou, 
kulhal, levou nohu za sebou vlekl, jako by mu jaksepatří 
nefungovalo stehno.

Bella zaklela a vyrazila za ním, i když netušila, proč se 
namáhá.  Nic  od  ní  nepřijme,  ani  krev,  ani  lásku… 
rozhodně ne soucit. Nechce od ní vůbec nic.

No, leda aby šla pryč.
Než ho dohnala, Zsadist se znenadání zastavil a ohlédl 

se na ni. „Kdyby Phury potřeboval nakrmit, dáš mu svou 
žílu?“

Ztuhla. Nejenže pil od jiné, ještě se o ni klidně podělí 
se  svým  dvojčetem.  Chvilková  záležitost,  nic 
mimořádného.  Kristepane,  copak  je  tak  nahraditelná? 
Copak  pro  něj  nic  z  toho,  co  spolu  prožili,  nic 
neznamenalo?

„Dovolíš  mu  to?“  Zsadistovy  čerstvě  žluté  oči  se 
přimhouřily a upřely na její tvář. „Bello?“

„Ano,“ řekla tlumeným hlasem. „Postarám se o něj.“
„Děkuju ti.“
„Myslím, že tě momentálně nesnáším.“
„Už bylo na čase.“
Otočila  se  na  patě,  připravena  odkráčet  do  Phuryho 

pokoje, když Zsadist tiše řekl: „Už jsi krvácela?“
No senzace, další pecka. Chce vědět, jestli ji nepřivedl 

do jiného stavu. Bezpochyby se mu uleví, až se doslechne 
tu dobrou zprávu, že se to nestalo.

Zamračila se na něj přes rameno. „Mám křeče. Nemusíš 
si dělat starosti.“

Kývl.
Než  se  stihl  vzdálit,  vyprskla:  „Řekni  mi  něco. 

Kdybych čekala dítě, vzal by sis mě?“
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„Postaral  bych  se  o  tebe  i  o  tvé  malé,  dokud  by se 
nenašel jiný muž.“

„O mé malé… Jako by nebylo z poloviny tvoje?“
Když nic neříkal, musela přitlačit.  „Copak bys ho ani 

neuznal za své?“
Jeho jedinou reakcí bylo, že si založil paže na hrudi.
Potřásla  hlavou. „Do horoucích pekel… Ty jsi  vážně 

chladný až na kost, viď.“
Dlouze se na ni zadíval. „Nikdy jsem tě o nic nežádal, 

že ne?“
„Kdepak.  To  jsi  nikdy  neudělal.“  Drsně  se  zasmála. 

„Bože chraň, aby ses tolik otevřel.“
„Postarej se o Phuryho. Potřebuje to. Ty taky.“
„Ty se neopovažuj mi říkat, co já potřebuju.“
Nečekala  na  odpověď.  Odpochodovala  chodbou  k 

Phuryho dveřím, odstrčila Rhage z cesty a zavřela se uvnitř 
se Zsadistovým dvojčetem. Byla tak naštvaná, že jí vteřinu 
trvalo, než si uvědomila, že je ve tmě a že místnost voní 
rudým kouřem, líbezným, čokoládovým pachem.

„Kdo  je  tam?“  zeptal  se  Phury  z  postele  chraplavě. 
Odkašlala si. „Bella.“

Vzduchem zazněl přerývaný vzdech. „Ahoj.“
„Ahoj. Jak je ti?“
„Přímo skvěle, díky za optání.“
Usmívala  se,  dokud  k  němu  nepřistoupila.  Nočním 

viděním spatřila,  že  leží  na  přikrývkách,  oblečený  jen v 
boxerkách.  Kolem břicha  měl  gázový obvaz  a  byl  samá 
modřina. A… ach, bože… jeho noha…

„Neboj se,“ řekl suše. „Tu nohu už nemám víc než sto 
let. A vážně mi nic není. Jen mě trochu berou anestetika.“

„Proto máš ten obvaz jako šerpu?“
„Dělá mi menší zadek.“
Zasmála se. Čekala, že bude polomrtvý, a on vypadal, 

jako by se pekelně porval. Ale nestál na prahu smrti.
„Co se ti stalo?“ zeptala se.
„Koupil jsem to do boku.“
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„Čím?“
„Nožem.“
Zakolísala. Možná se jen zdá, že mu nic není.
„Je to dobré, Bello. Na mou duši. Ještě tak šest hodin a 

budu moci zase vyrazit ven.“ Nastalo krátké ticho. „Jak se 
vede? Jsi v pořádku?“

„Jen jsem chtěla vidět, jak ti je.“
„No… je mi dobře.“
„A, hm… nepotřebuješ nakrmit?“
Ztuhl, pak prudce sáhl po přikrývce a přitáhl si ji přes 

boky. Napadlo ji, proč se chová, jako by měl co skrývat… 
Aha, jasně. Jejda.

Poprvé ho hodnotila jako muže. Skutečně byl krásný, s 
tou  hřívou  nádherných,  bujných  vlasů  a  tváří  klasicky 
hezkou. Tělo měl pozoruhodné, pokryté vrstvami mocných 
svalů,  jichž  se  jeho  dvojčeti  nedostávalo.  Ale  ať  si  byl 
sebehezčí, nebyl to muž pro ni.

Škoda, říkala si. Pro oba. Bože, jak jí vadí, že mu musí 
ublížit.

„Potřebuješ?“ řekla. „Nakrmit?“
„Nabízíš se mi?“
Polkla.  „Ano.  Nabízím.  Takže…  Smím  ti  dát  svou 

žílu?“
Místností zavanula temná vůně, tak silná, až přehlušila 

aroma  rudého kouře:  byl  to  hutný,  sytý  pach  mužského 
hladu. Phury po ní hladověl.

Bella zavřela oči a modlila se, aby to – pokud ji Phury 
přijme – dokázala přestát, aniž by plakala.

Když později zapadalo slunce, Rehvenge upřeně hleděl na 
smuteční  závěsy,  jimiž  byl  ozdoben  portrét  jeho  sestry. 
Když mu zazvonil mobil, podíval se na číslo volajícího a 
pak hovor přijal.

„Nazdar, Bello,“ řekl tiše.
„Jak jsi věděl…“
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„Že  jsi  to  ty?  Skryté  číslo.  Velmi  skryté,  když  ani 
tenhle telefon nedokáže lokalizovat zdroj volání.“ Aspoň je 
stále  ještě  v  bezpečí  v  sídle  Bratrstva,  říkal  si.  Ať je  to 
kdekoli. „Jsem rád, že voláš.“

„Včera v noci jsem byla doma.“
Rehvova  ruka  stiskla  telefon,  div  ho  nerozmačkala. 

„Včera v noci? A sakra! Nechtěl jsem.“
Z telefonu  zazněly  vzlyky,  ohromné,  zoufalé  vzlyky. 

Ten žal ho připravil o slova, o hněv, o dech.
„Bello?  Co  se  děje?  Bello?  Bello!“ Ach,  Ježíši… 

„Někdo z těch bratrů ti ublížil?“
„Ne.“  Zhluboka  se  nadechla.  „A  neřvi  na  mě,  to 

nesnesu. Ty už na mě řvát nebudeš. Nikdy.“
Vtáhl vzduch do plic, ovládl svůj vztek. „Co se stalo?“
„Kdy se můžu vrátit domů?“
„Mluv.“
Ticho  se  protahovalo.  Sestra  mu  už  očividně 

nedůvěřuje. Do háje… Může jí to mít za zlé?
„Bello,  prosím.  Je  mi  to  líto… Jen  se  mnou  mluv.“ 

Když se nedočkal odpovědi, řekl: „To jsem…“ Odkašlal si. 
„To jsem všechno mezi námi tak pokazil?“

„Kdy se můžu vrátit domů?“
„Bello…“
„Odpověz mi na otázku, bratře.“
„Nevím.“
„Pak chci jít do nedobytného domu.“
„To nemůžeš. Už dávno jsem ti řekl, že když nastane 

problém,  nechci,  abys  byla  s  mahmen  na jednom místě. 
Pročpak chceš odtamtud pryč? Ještě včera jsi nikde jinde 
být nechtěla.“

Nastala  dlouhá  odmlka.  „Prošla  jsem  obdobím 
potřeby.“

Rehv cítil, jak mu vzduch uniká z plic a zůstává vězet v 
hrudní dutině. Zavřel oči. „Byla jsi s jedním z nich?“

„Ano.“
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Teď  by  bylo  nejlepší  si  sednout,  jenže  žádná  židle 
nebyla dost blízko. Opřel se o hůl a spustil se do kleku na 
aubussonský koberec. Přímo před jejím portrétem. „Jsi… v 
pořádku?“

„Ano.“
„A on si tě nárokuje.“
„Ne.“
„Prosím?“
„On mě nechce.“
Rehv vycenil špičáky. „Jsi těhotná?“
„Ne.“
Díkybohu. „Kdo to byl?“
„To ti  neřeknu ani  za život,  Rehve.  Teď bych odtud 

ráda odešla.“
Kristepane…  Ona byla  v čase potřeby v sídle  plném 

mužů… plném horkokrevných válečníků. A Slepý král  – 
do háje. „Bello, řekni mi, že ti posloužil jen jeden. Řekni 
mi, že byl jen jeden a že ti neublížil.“

„Proč? Protože se bojíš,  že by tvá sestra byla  coura? 
Bojíš se, aby se mě glymera zase nezačala stranit?“

„Glymera  ať jde do háje.  To proto,  že tě miluju… a 
nesnesu pomyšlení, že tě zneužilo Bratrstvo, když jsi byla 
tak bezbranná.“

Následovala pauza. Zatímco čekal, hrdlo mu žhnulo a 
připadal si, jako by spolykal krabici napínáčků.

„Byl jen jeden, a já ho miluju,“ řekla. „Klidně můžeš 
vědět, že mi dal na vybranou mezi ním a drogou, která by 
mě  zbavila  vědomí.  Vybrala  jsem si  jeho.  Ale  nikdy  ti 
nepovím jeho jméno. Upřímně řečeno, už o něm ani nechci 
mluvit. Kdy se tedy můžu vrátit domů?“

Fajn. To je dobré. Aspoň ji odtamtud dostane.
„Jen mě nech najít místo, které bude bezpečné. Zavolej 

mi za půl hodiny.“
„Počkej,  Rehvengi.  Chci,  abys  stáhl  tu  žádost  o 

sehcluded.  Jestli  to  uděláš,  dobrovolně  se  podřídím 
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bezpečnostním opatřením, kdykoli půjdu ven, pokud si pak 
budeš připadat jistější. Je to férový obchod?“

Přiložil si dlaň k očím.
„Rehvengi? Říkáš, že mě miluješ. Dokaž to. Stáhni tu 

žádost  a  já  ti  slibuju,  že  budeme  spolupracovat… 
Rehvengi?“

Spustil paži a vzhlédl k jejímu obrazu. Tak krásná, tak 
čistá. Udržel by ji takovou navždy, kdyby to šlo, ale ona už 
není dítě. A projevuje se jako daleko odolnější a silnější, 
než si kdy dokázal představit. Prožít to, co ona, přežít to…

„Tak dobrá… přijmu tě nazpátek.“
„A já ti zavolám za půl hodiny.“
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Kapitola čtyřicátá

astala noc a v chatě se setmělo. Pan U se celý den 
nehnul od počítače. Pomocí e-mailů a svého mobilu 

vystopoval  dvacet  osm  bezduchých,  zbývajících  v 
Caldwellu, a na půlnoc naplánoval valnou hromadu. Při té 
je  hodlal  přeformovat  do  eskader  a  zřídit  pětičlennou 
speciální jednotku pro nábor nových členů.

N

Po noční schůzi pošle do centra jen dvě eskadry Bet. 
Civilní  upíři  už  nechodí  do  barů  tak  často  jako  kdysi, 
protože příliš mnoho z nich odtud bylo uneseno za účelem 
přesvědčování.  Je  na  čase  přesunout  ohnisko  pozornosti 
jinam.

Po chvilce rozvažování se rozhodl vyslat zbytek svých 
mužů do rezidenčních čtvrtí. Upíři jsou aktivní v noci. Ve 
svých domovech. Vlastně jde jen o to, najít je mezi lidmi…

„Ty jsi ale hajzl.“
Pan U vystřelil ze židle.
Pan O stál nahý ve dveřích chaty. Hruď měl pokrytou 

stopami drápů, jako by se ho něco pevně drželo, tvář měl 
napuchlou a  vlasy rozcuchané.  Vypadal  pěkně použitě  a 
naštvaně.

A když za sebou zabouchl dveře a ocitli se v místnosti 
sami, pan U nebyl schopen se ani pohnout: žádný z jeho 
mohutných svalů nebyl ochoten zaujmout obranný postoj, 
který  vyžadoval,  a  to  mu  sdělovalo  vše,  co  potřeboval 
vědět o tom, kdo je teď velitelem. Jen vrchní bezduchý má 
takovouhle fyzickou nadvládu nad svými podřízenými.
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„Zapomněl jste na dvě důležité věci.“ Pan O jakoby nic 
vytáhl  nůž  z  pouzdra,  které  viselo  na  stěně.  „Za  prvé, 
Omega je velice vrtošivý. A za druhé, má ve mně osobní 
zálibu. Skutečně mi netrvalo dlouho získat si znovu jeho 
přízeň.“

Když se k němu nůž blížil, pan U se namáhal, snažil se 
utéct, chtěl křičet.

„Tak  řekněte  dobrou  noc,  pane  U.  A  pěkně  Omegu 
pozdravujte, až ho uvidíte. Už vás čeká.“

Šest hodin. Skoro čas vyrazit.
Bella  se  rozhlédla  po  hostinském  pokoji,  ve  kterém 

byla,  a  usoudila,  že  si  sbalila  všechno,  s  čím  přišla. 
Zpočátku  toho  moc  neměla,  a  stejně  si  to  včera  v  noci 
všechno přestěhovala ze Zsadistova pokoje. Většina toho 
už byla sbalená.

Fritz přijde pro její  věci každou chvíli  a odveze je k 
Haversovi  a  Marisse.  Díkybohu,  že  tenhle  sourozenecký 
pár je ochoten prokázat Rehvengeovi službu a přijmout ji 
pod  svou  střechu.  Jejich  sídlo  a  klinika  jsou  učiněná 
pevnost.  Dokonce  i  Rehv  byl  spokojen  s  jejich 
zabezpečením.

V půl  sedmé se tam pak odhmotní  a  sejde  se tam s 
Rehvem.

Impulzivně vstoupila do koupelny a znovu nahlédla za 
sprchový závěs, aby se přesvědčila, že si vzala šampon. Jo, 
nic tam není. A nic po ní nezbylo ani v ložnici. A ostatně 
vůbec nikde v domě. Až odejde, nikdo nebude vědět, že v 
sídle vůbec byla. Nikdo…

Ach, Kristepane. Už toho nech, říkala si.
Ozvalo  se  zaklepání  na  dveře.  Přistoupila  k  nim  a 

otevřela je. „Ahoj, Fritzi, tašku mám…“
Na  chodbě  stál  Zsadist,  oblečený  k  boji.  Kožené 

kalhoty. Pistole. Nože.
Uskočila. „Co tady děláš?“
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Vstoupil do místnosti a nic neříkal. Ale vypadal, jako 
že každou chvíli do něčeho praští.

„Nepotřebuju ozbrojenou stráž,“ řekla Bella a snažila se 
zachovat  klid.  „Chci  říct,  pokud  o  nic  jiného  nejde. 
Odhmotním se tam a klinika je naprosto bezpečná.“

Zsadist neřekl ani slovo. Jen na ni zíral, samá energie a 
mužská síla.

„Přišel  jsi  mě strašit?“ vyštěkla.  „Nebo to má nějaký 
účel?“

Když  za  sebou  zavřel  dveře,  rozbušilo  se  jí  srdce. 
Zvlášť když uslyšela, jak se otáčí klíč v zámku.

Couvala, až narazila do postele. „Co chceš, Zsadiste?“
Postupoval,  jako by ji  pronásledoval,  nespouštěl  z  ní 

žluté  oči.  Celé  jeho  tělo  bylo  napjaté  jako  pružina  a 
znenadání  nemusela  být  nijak  geniální,  aby uhádla,  jaké 
uvolnění hledá.

„Neříkej mi, že ses přišel milovat.“
„No dobrá, tak ne.“ Jeho hlas byl jen hluboké, vrčivé 

předení.
Vztáhla ruku. Jo, jako by se tím něco měnilo. Mohl by 

si ji vzít, kdyby chtěl, ať už by s tím souhlasila nebo ne. 
Jenže… Jaká je  idiotka,  ona by ho neodmítla.  I  po tom 
všem, jak se k ní zachoval, ho pořád ještě chce. Zatracená 
práce.

„Nebudu s tebou mít sex.“
„Nejsem tady kvůli sobě,“ přistoupil k ní.
Ach, bože.  Jeho pach… jeho tělo… tak blízko. Ona je 

takový blázen!
„Jdi ode mě pryč. Já už tě nechci.“
„Ano, chceš. Cítím to,“ vztáhl ruku, dotkl se její šíje a 

sjel jí ukazováčkem po hrdelní žíle. „A cítím, jak to buší v 
téhle žíle.“

„Budu tě nenávidět, jestli to uděláš.“
„Nenávidíš mě už teď.“
Kéž by to byla pravda… „Zsadiste, nepřipadá v úvahu, 

že bych s tebou spala.“
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Sklonil  se  tak,  že  měl  ústa  u  jejího  ucha.  „O  to  tě 
nežádám.“

„Tak  co  chceš?“  Vzepřela  se  proti  jeho  ramenům. 
Nikam to nevedlo. „Zatraceně, proč to děláš?“

„Protože jsem právě vyšel z pokoje svého dvojčete.“
„Prosím?“
„Nenechalas  ho  od  sebe  napít.“  Zsadistova  ústa  se 

dotkla její šíje. Pak se odtáhl a zadíval se na ni. „Nikdy ho 
nepřijmeš, viď? Nikdy nebudeš s Phurym, ať se pro tebe 
společensky a osobnostně hodí sebevíc.“

„Zsadiste, proboha, jen mi dej pokoj…“
„Nechceš mé dvojče. Takže se sem nikdy nevrátíš, že 

ne?“
Prudce vydechla. „Ne, nevrátím.“
„A právě proto jsem musel přijít.“
Vřel v ní vztek, stoupající vstříc její touze po sexu. „Já 

to  nechápu.  Využil  jsi  veškeré  příležitosti,  abys  mě 
odehnal. Pamatuješ tu drobnou epizodku v uličce, včera v 
noci?  Pil  jsi  z  ní,  abys  mě  zahnal,  viď?  Nešlo  o  tu 
poznámku, co jsem pronesla.“

„Bello…“
„A pak jsi chtěl, abych byla s tvým bratrem. Koukej, já 

vím,  že  mě  nemiluješ,  ale  ty  víš  moc  dobře,  co  k  tobě 
cítím.  Máš  vůbec  představu,  jaké  to  je,  když  mi  muž, 
kterého miluju, řekne, abych nakrmila někoho jiného?“

Svěsil hlavu. Odstoupil.
„Máš pravdu.“ Promnul si tvář. „Neměl bych tu být, ale 

nemohl jsem tě nechat odejít bez… V koutku mozku jsem 
si  vždycky  představoval,  že  se  vrátíš.  Víš,  abys  byla  s 
Phurym. Vždycky jsem myslel, že tě zase uvidím, i když z 
dálky.“

Je jí z toho nanic. „Proč,  sakra,  by ti mělo záležet na 
tom, jestli mě ještě uvidíš?“

Jen zavrtěl hlavou a obrátil se ke dveřím. Což ji málem 
rozzuřilo.
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„Odpověz  mi!  Co  ti  na  tom  sejde,  jestli  se  nikdy 
nevrátím?“  Už  měl  ruku  na  klice,  když  na  něj  zařvala: 
„Proč se staráš?“

„Mně je to jedno!“
Vrhla se přes místnost s úmyslem udeřit ho, sápat se po 

něm, ublížit mu, tak byla zoufalá. On se však otočil na patě 
a ona, místo aby mu vlepila facku, popadla jeho hlavu a 
přitáhla si jeho ústa ke svým. Sevřel ji v objetí, tiskl ji, až 
nemohla  dýchat.  Když  jí  do  úst  vrazil  jazyk,  zvedl  ji  a 
zamířil k posteli.

Zoufalý, hněvivý sex, to byl špatný nápad. Moc špatný 
nápad.

Ve  zlomku  vteřiny  byli  do  sebe  zapleteni.  Stáhl  jí 
džínsy a  právě se chystal  prokousat  skrz kalhotky,  když 
zaznělo zaklepání na dveře.

Skrz  deštění  zazněl  Fritzův  hlas,  příjemný  a  uctivý. 
„Madam, jestli máte připravená zavazadla…“

„Teď ne, Fritzi,“ řekl Zsadist hrdelním hlasem. Vycenil 
špičáky,  roztrhl  hedvábí  mezi  jejími  stehny a  olízl  střed 
jejího těla. „Bože…“

Jazyk mu znovu vyjel z úst, lízal ji a sténal. Kousla se 
do  rtu,  aby  nevykřikla,  svírala  v  rukou  jeho  hlavu  a 
kroužila boky.

„Ano, pane, prosím za prominutí. Myslel jsem, že jste 
ve výcvikovém centru…“

„Později, Fritzi.“
„Ale samozřejmě. Jak dlouho jen…“
Zbytek  doggenových  slov  už  nedozněl,  protože 

Zsadistovo  erotické  zamručení  sdělilo  Fritzovi  vše,  co 
potřeboval vědět. A patrně i o trochu víc.

„Ach… pardon. Odpusťte, pane. Vrátím se pro její věci 
teprve až, ehm… vás uvidím.“

Zsadistův  jazyk  kroužil  a  rukama  svíral  její  stehna. 
Hnal ji  zběsile  vpřed,  celou dobu šeptal  do toho tajného 
místečka  horká,  vyhladovělá slůvka.  Drala  se vstříc  jeho 
ústům,  prohýbala  se.  Byl  tak  rozjitřený,  tak  dravý… 
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Rozsypala se. Přivedl ji k předlouhému orgasmu, udržoval 
ho v chodu, jako by se zoufale snažil, aby neuhasl.

Ticho, jež následovalo, ji mrazilo stejně, jako když se 
od ní vzdálila jeho ústa. Vstal z lůžka mezi jejíma nohama, 
rukou  si  otřel  rty.  Když  na  ni  shlédl,  olízl  si  dlaň,  aby 
zachytil  každičký  kousíček  toho,  co  setřel  ze  svého 
obličeje.

„Už toho laskavě nech, ano,“ řekla hrubě.
„Říkal jsem ti to. Nepřišel jsem kvůli sexu. Chtěl jsem 

jen tohle. Chtěl jsem tě mít jen ještě jednou naposled na 
ústech.“

„Ty mizero sobecký.“ A jaká to byla ironie, nadávat mu 
za to, že v ní nebyl. Bože… Tohle je prostě hrůza.

Když sáhla po džínsech, vydal  tlumený hrdelní zvuk. 
„Myslíš,  že  bych  nevraždil,  abych  mohl  být  v  tomhle 
momentě uvnitř tebe?“

„Jdi do horoucích pekel, Zsadiste. Jdi rovnou.“
Rychle jako blesk ji strhl na postel  a znehybnil  svou 

vahou.
„Já  už  jsem v  pekle,“  zasyčel  a  narazil  do  ní  boky. 

Zakroužil jimi nad jejím lůnem, masivní erekce přitlačila 
do měkkého místečka, kde před okamžikem spočíval ústy. 
Zaklel, odtáhl se, rozepnul zip kožených kalhot… a vrazil 
do ní, roztáhl ji do takové šíře, až to skoro bolelo. Vykřikla 
nad tím vpádem, ale zvedla boky, aby mohl vstoupit ještě 
dál.

Zsadist ji popadl pod koleny, zvedl jí nohy a roztáhl je, 
sbalil ji pod sebe; pak do ní bušil, jeho válečnické tělo ji 
ničeho  neušetřilo.  Držela  se  jeho  šíje  a  sála  z  ní  krev, 
ztracena  v  drtivém  rytmu.  Takhle  si  to  s  ním  vždycky 
představovala. Tvrdé, těžké, divoké… syrové. Když znovu 
dosáhla orgasmu, dospěl i on k vyvrcholení, zařval, vrazil 
do ní. Horké tryskání ji naplnilo, pak jí přeteklo na stehna a 
on pořád ještě pumpoval.

Když se na ni konečně sesul, pustil její nohy a dýchal 
do ohbí její šíje.
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„Ach,  bože…  tohle  jsem  neměl  v  úmyslu,“  řekl 
nakonec.

„To ti tedy věřím.“ Odstrčila ho a posadila se, unavená, 
jak ještě v životě nebyla. „Musím se brzy setkat s bratrem. 
Chci, abys odešel.“

Zaklel,  rozbolavěle  a  dutě.  Pak  jí  podal  kalhoty,  ale 
nepustil je. Dlouhou chvíli na ni hleděl a ona jako blázen 
čekala,  až jí řekne,  co chtěla slyšet:  Mrzí mě, že jsem ti  
ublížil. Miluju tě. Neodcházej.

Po chvilce spustil ruku a vztyčil se, upravil se, zapnul si 
zip kalhot. Šel ke dveřím, pohyboval se s tím smrtonosným 
půvabem  jako  vždycky.  Když  se  ohlédl  přes  rameno, 
uvědomila  si,  že  byl  při  milování  plně ozbrojen.  A také 
zcela oblečen.

Ach, ale vždyť to byl jen sex, že ano.
Jeho hlas byl tlumený. „Mrzí mě…“
„Tohle mi zrovna teď neříkej.“
„Pak…  ti  děkuju,  Bello…  za…  všechno.  Jo,  vážně. 

Já… ti děkuju.“
A pak byl prostě pryč.

John zůstal v tělocvičně, zatímco se zbytek třídy hrnul do 
šatny. Bylo sedm večer, ale on by klidně přísahal, že jsou 
tři hodiny ráno. To zas byl den. Trénink začal v poledne, 
protože Bratrstvo chtělo brzy vyrazit, a následovaly hodiny 
výuky taktiky a počítačové technologie, v nichž vyučovali 
dva bratři jménem Vishous a Rhage. Pak po západu slunce 
přijel Tohr a začala buzerace. Tříhodinovka tělocviku byla 
brutální.  Běhání  koleček.  Jiu-jitsu.  Další  výcvik  se 
zbraněmi v boji muže proti muži, včetně úvodu do boje s 
nunčaky.

Ty dvě dřevěné hole spojené řetězem byly pro Johna 
noční  můra:  odhalovaly  všechny  jeho  slabosti,  obzvlášť 
jeho bídnou svalovou koordinaci.  Ale nehodlal  to  vzdát. 
Zatímco  ostatní  chlapi  odešli  do  sprch,  vrátil  se  do 
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nářaďovny a  chopil  se  jedněch nunčaků.  Rozhodl  se,  že 
bude trénovat, dokud nepřijede autobus, a pak se osprchuje 
až doma.

Začal zvolna kroužit nunčaky podél svého boku, vířivý 
zvuk ho podivně uklidňoval. Postupně zvyšoval rychlost, 
nechal zbraň stoupat a pak si ji přehodil do levice. A zase 
zpátky. Zas a znova, až mu na pokožce znovu vyvstal pot. 
Znova a ještě a…

A pak se praštil. Rovnou do hlavy.
Z té rány se mu podlomila kolena, okamžik se sebou 

bojoval a pak klesl k zemi. Podepřel se paží a přiložil si 
dlaň  k  levému  spánku.  Hvězdičky.  Rozhodně  vidí 
hvězdičky.

Uprostřed všeho mžikání uslyšel za svými zády tichý 
smích. Jeho spokojený zvuk mu sdělil, kdo to je, ale stejně 
se musel podívat. Vykoukl pod svou paží a uviděl, že Lash 
stojí asi půldruhého metru od něj. Bledé vlasy měl mokré, 
na sobě běžné civilní oblečení, pohodový úsměv.

„Ty jsi ale pako.“
John se znovu soustředil na žíněnku, vlastně mu bylo 

jedno, že ho Lash nachytal, jak se mlátí do hlavy. Viděl to 
už v hodině, takže to nebylo žádné nové ponížení.

Bože… Jen kdyby se mu rozjasnil zrak. Potřásl hlavou, 
natáhl krk… a uviděl na žíněnce další nunčaky. Hodil je 
snad po něm Lash?

„Nikdo tě nemá rád, Johne. Co kdybys prostě odešel? 
Jo, počkej. To by znamenalo,  že by ses nemohl honit za 
bratry. Co bys pak celý den dělal?“

Lashův smích prudce ustal,  když jakýsi hluboký hlas 
zavrčel:  „Ani  se  nehni,  blonďáku.  Ty  smíš  nanejvýš 
dýchat.“

Před Johnovou tváří se objevila obrovitá ruka. Vzhlédl. 
Stál nad ním Zsadist v plné válečné parádě.

John se reflexivně chytil toho, co měl před sebou, a byl 
jakoby nic zdvižen ze země.
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Zsadistovy  černé  oči  byly  úzké,  tetelily  se  hněvem. 
„Autobus je  připravený,  tak  si  seber  krámy.  Sejdeme se 
před šatnou.“

John se hrnul přes žíněnky a říkal si, že když muž jako 
Zsadist někomu něco řekne, pak je třeba ho poslechnout co 
nejrychleji. Když však byl u dveří, musel se ohlédnout.

Zsadist držel Lashe pod krkem a ve vzduchu, takže se 
jeho  nohy  houpaly  nad  žíněnkou.  Válečníkův  hlas  byl 
studený jako hřbitovní vítr. „Viděl jsem, jak jsi ho složil, a 
okamžitě bych tě za to zabil, jenomže se mi nechce jednat s 
tvými  rodiči.  Tak  dobře  poslouchej,  hochu.  Jestli  ještě 
jednou provedeš něco takového, vydloubnu ti oči a narvu ti 
je do chřtánu. Rozumíme si?“

Místo  odpovědi  se  Lashova  ústa  pohybovala  jako 
jednosměrný  ventil.  Vzduch  dovnitř.  Nic  ven.  A pak se 
pomočil.

„Beru to jako souhlas.“ Zsadist ho pustil.
John  neotálel.  Rozběhl  se  do  šatny,  popadl  tašku  a 

okamžik nato už byl na chodbě.
Zsadist na něj čekal. „Dělej.“
John následoval bratra ven na parkoviště, k autobusu, a 

celou dobu uvažoval, jak by mu mohl poděkovat. Pak se 
ale  Zsadist  zastavil  u  autobusu  a  víceméně  ho  strčil 
dovnitř. Poté sám nastoupil.

Všichni  cvičenci  se  na  svých  sedadlech  přikrčili. 
Obzvlášť když Zsadist vytasil jednu ze svých dýk.

„Sedíme  tady,“  řekl  Johnovi  a  ukázal  černou  čepelí 
zbraně na první řadu sedadel.

Jo, fajn. Jasně. Tady je to dobré.
John se přimáčkl k oknu, Zsadist vyndal z kapsy jablko 

a spustil se vedle něj.
„Čekáme ještě na jednoho,“ řekl Zsadist řidiči. „A John 

a já vystoupíme na poslední zastávce.“
Doggen za volantem se hluboce uklonil. „Samozřejmě, 

pane. Jak je libo.“
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Lash zvolna nastoupil do vozu, rudou rýhu kolem hrdla. 
Když uviděl Zsadista, klopýtl.

„Zdržuješ nás, hochu,“ řekl Zsadist a zajel nožem pod 
slupku jablka. „Hni zadkem.“

Lash poslechl.
Když  vůz  vyrazil,  nikdo  nic  neříkal.  Zvlášť  když  se 

přepážka uzavřela a všichni spolu zůstali uvězněni vzadu.
Zsadist oloupal Granny Smith jedním dlouhým tahem, 

slupka  se  kroutila  dolů  kousek  po  kousku,  až  sahala  k 
podlaze vozu. Když skončil,  přehodil si tu zelenou stuhu 
přes koleno, odřízl plátek bílé dužiny a podal ho na čepeli 
Johnovi. John vzal ten kousek do prstů a snědl ho, zatímco 
Zsadist  si  také  kus  odřízl  a  nožem ho  donesl  k  ústům. 
Střídali se, až z jablka zbyl jen hubený ohryzek.

Zsadist vzal slupku a to, co zbylo, a hodil do malého 
odpadkového pytle u přepážky. Pak si otřel čepel o kožené 
kalhoty  a  začal  nůž  vyhazovat  do  vzduchu  a  chytat. 
Vydržel  to  celou cestu do města.  Když se ocitli  u první 
zastávky,  nastalo  dlouhé  zdráhání  poté,  co  se  přepážka 
otevřela. A pak se rychle přešourali kolem nich dva chlapi.

Zsadistovy černé oči je sledovaly,  upřeně, jako by se 
učil  nazpaměť  jejich  tváře.  A celou  tu  dobu létala  dýka 
nahoru a dolů, černý kov se blýskal, velká dlaň pokaždé 
zachytila rukojeť ve stejném místě – i když se Zsadist díval 
na cvičence.

To  se  dělo  na  každé  zastávce.  Až  zůstali  s  Johnem 
sami.

Když  se  přepážka  zavřela,  Zsadist  zasunul  dýku  do 
pouzdra na hrudi. Pak si přesedl na místo přes uličku, opřel 
se zády o okno a zavřel oči.

Johna  by ani  nenapadlo,  že  muž  spí,  protože  dýchal 
pořád  stejně  a  vůbec  se  neuvolnil.  Prostě  nechtěl 
komunikovat.

John vyndal blok a pero. Úhledně psal, složil  papír a 
podržel ho v ruce. Musí poděkovat. I když Zsadist neumí 
číst, musí mu něco říct.
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Když  autobus  zastavil  a  přepážka  se  otevřela,  John 
nechal  papír  na  Zsadistově  sedadle,  ani  se  ho  nepokusil 
válečníkovi předat. A postaral se, aby nevzhlédl, když byl 
u schůdků a mířil přes ulici. Zastavil se však před domem a 
sledoval, jak vůz odjíždí, ačkoliv mu padal sníh na hlavu a 
ramena a tašku.

Když  autobus  zmizel  v  houstnoucí  sněhové  bouři, 
ukázalo  se,  že  Zsadist  stojí  na  druhé  straně  ulice.  Bratr 
máchl dopisem, držel ho ve vzduchu mezi ukazováčkem a 
prostředníkem.  Pak  kývl,  strčil  ho  do  zadní  kapsy  a 
odhmotnil se.

John pořád civěl na místo, kde byl prve Zsadist. Husté 
chuchvalce vloček vyplnily za okamžik šlépěje, které  po 
sobě zanechala jeho bagančata.

Za jeho zády se s rachotem otevřela garážová vrata a 
vycouval z nich range rover. Wellsie spustila okno. Rudé 
vlasy  měla  svinuté  do  uzle  na  temeni  a  na  sobě  měla 
černou  lyžařskou  bundu.  Topení  v  autě  běželo  naplno, 
tlumené burácení skoro stejně hlasité jako motor.

„Ahoj, Johne.“ Vztáhla ruku a on položil svou dlaň na 
její. „Poslyš, nebyl to Zsadist, koho jsem právě viděla?“

John kývl.
„Co tu dělal?“
John  odložil  tašku  a  znakoval:  Jel  se  mnou  domů 

autobusem.
Wellsie  svraštila  čelo.  „Ráda bych,  kdyby ses od něj 

držel dál, ano? On… v mnoha ohledech není v pořádku. 
Víš, jak to myslím?“

Po pravdě řečeno, John si tím tak jistý nebyl. Jo, občas 
jde  z  toho  chlapa  pořádná  hrůza,  ale  očividně  není  tak 
docela špatný.

„Každopádně jedu vyzvednout Sarelle.  Slavnost je na 
krku  a  přišli  jsme  o  všechna  jablka.  Chceme  objet  pár 
duchovních  lidiček  a  zjistit,  co  se  s  tím  dá  takhle  na 
poslední chvíli dělat. Chceš jet se mnou?“

John zavrtěl hlavou. Musím se šprtat taktiku.
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„Fajn.“ Wellsie se na něj usmála. „Máš v ledničce rýži 
se zázvorovou omáčkou.“

Děkuju! Umírám hlady.
„To jsem tušila. Brzy se uvidíme.“
Mával  jí,  než vycouvala  na konec příjezdové cesty a 

vyrazila. Když mířil k domu, nepřítomně zaznamenal, jak 
ty  řetězy,  které  Tohr  range  roveru  nasadil,  nechávají  v 
čerstvém sněhu ostré vrypy.
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Kapitola čtyřicátá první

astavte tady.“  Pan O otevřel dveře exploreru ještě 
předtím,  než  teréňák  docela  zastavil  na  konci 

Thorne Avenue. Letmým pohledem přelétl kopec, pak vrhl 
jaksepatří přísný pohled na Betu za volantem.

„Z

„Chci,  abyste  objížděl  tuhle  čtvrť,  dokud  vám 
nezavolám.  Pak  chci,  abyste  přijel  k  číslu  27.  Nikde 
nezastavujte, pořád jezděte. Asi padesát metrů odtud je roh 
kamenné zdi. Tam vás chci mít.“ Když Beta kývl, pan O 
vyštěkl: „Spleť to, a hodím tě pod nohy Omegovi.“

Nečekal, až bezduchý spustí nějaké kecy, nějaký blábol 
jako „na-mě-se-můžeš-spolehnout“. Vstoupil na chodník a 
rozběhl  se  do  mírného  svahu  ulice.  Jak  tak  klusal, 
připomínal mobilní zbrojní sklad, tělo obtěžkané zbraněmi 
a výbušninami, které na sebe navěsil, jako by byl nějaký 
vojenský vánoční stromeček.

Minul  dvojici  pilířů  u  čísla  27  a  zadíval  se  na 
příjezdovou cestu, která mizela za nimi. O padesát metrů 
dál se ocitl u nároží štukové zdi, kde řekl tomu hlupákovi 
Betovi, aby ho vyzvedl. Uběhl ještě tři kroky a vyskočil do 
vzduchu,  učiněný  Michael  Jordan,  když  se  chytil  okraje 
třímetrové zdi.

Vzdálenost zdolal bez problému, ale pak se zdi dotkl. 
Elektrická  rána,  která  mu  projela  tělem,  byla  pořádná. 
Kdyby  byl  ještě  člověkem,  usmažil  by  se,  a  i  jako 
bezduchému  mu  ten  výboj  stačil  vzít  dech.  Vytáhl  se 
nahoru a pak na druhé straně seskočil.

Bezpečnostní  světla zaplála  a on se schoval za kmen 
javoru; vytáhl zbraň. Kdyby na něj vyběhli bojoví psi, byl 
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připraven  je  sejmout,  a  tak  čekal,  neuslyší-li  štěkot. 
Neozval se. A v sídle se ani nerozsvítila žádná světla, ani 
se neozval dusot nohou ochranky.

Čekal  ještě  minutu  a  pozoroval  dům.  Zezadu  byl 
velkolepý, samé červené cihly a bílé zdivo a rozlehlé terasy 
s  verandami  v prvním patře.  Zahrada  byla  taky parádní. 
Bože…  Roční  údržba  takové  obludnosti  patrně  stojí  víc, 
než průměrný člověk vydělá za deset let.

Je čas zdolat poslední úsek.  Vydal se v podřepu přes 
trávník k domu, běžel šouravě, zbraň před sebou. Když se 
dostal  až  k  cihlové  stěně  domu,  byl  nadšen.  Okno,  u 
kterého se ocitl, bylo opatřeno po stranách kolejnicemi, a 
nad ním byla diskrétně ukrytá zabudovaná spouštěcí roleta.

Ocelové  stahovací  žaluzie.  A  vypadalo  to,  že  stejné 
jsou na všech oknech a dveřích.

Na severovýchodě, kde není třeba se obávat tropických 
bouří a hurikánů, existoval jen jeden druh domácích, kteří 
si  pořizovali  tyhle  „zlepšováky“  na  každou  prosklenou 
plochu: ti, co musí být chráněni před sluncem.

Žijí tu upíři.
Rolety  byly  vytažené,  protože  byla  noc,  a  pan  O 

nahlédl  do  domu.  Byla  tam  tma,  což  nebylo  nijak 
povzbudivé, ale on šel stejně dovnitř.

Otázka byla, jak se tam vloupat. Bylo jasné, že dům je 
vybaven alarmy až na půdu, a také zvukovými čidly. A on 
by se klidně vsadil, že ten, kdo si pořídí elektrický plot, nic 
nezanedbá. Tohle bude nějaká sofistikovaná technologie.

Usoudil,  že  nejlepší  bude  odpojit  elektřinu,  takže  se 
vydal hledat hlavní přívod do sídla. Našel ho za garáží pro 
šest  aut,  kde  byly  pohromadě  tři  klimatizační  jednotky, 
čistička vzduchu a rezervní ventilátor. Tlustá žíla hlavního 
přívodu  elektřiny  vycházela  ze  země,  větvila  se  a  byla 
zapojena do série čtyř rozvodných skříní.

Umístil  plastickou  trhavinu  C4  s  krátkou  roznětkou 
přímo do kmene a pak připevnil další takové zařízení do 
nervového centra generátoru. Poodešel za garáž a obojí na 
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dálku spustil. Dvakrát to bouchlo, záblesk světla a kouř se 
rychle rozptýlil.

Čekal,  jestli  někdo  nepřiběhne.  Nestalo  se.  Z 
okamžitého popudu nakoukl do několika garážových stání. 
Dvě byla prázdná; v ostatních byla velmi pěkná auta, tak 
pěkná, že u jednoho z nich ani nepoznal značku.

Když přerušil  přívod šťávy,  odklusal k průčelí  domu, 
skrytý za zimostrázovým živým plotem, který vedl podél 
budovy.  Francouzské  okno  se  ke  vstupu  ideálně  hodilo. 
Prorazil jednu tabulku pěstí v rukavici, roztříštil sklo a pak 
odjistil zámek. Jen co vstoupil dovnitř, začal dveře znovu 
zavírat.  Mělo  zásadní  význam,  aby  kontakty 
bezpečnostního alarmu byly na patřičných místech, kdyby 
snad naskočil záložní generátor – ty má… dobroto.

Na dveřích byly elektrody s lithiovými bateriemi… Což 
znamenalo,  že  kontakty  nejsou  napojeny  na  rozvod 
elektřiny  v  domě.  A  – do  háje –  stál  přímo  uprostřed 
laserového  paprsku.  Ježíši. Tohle  tedy  byla  technika… 
Jako  v  Muzeu  výtvarného  umění,  v  Bílém  domě,  v 
papežově ložnici.

Jediný důvod, proč se vůbec dostal do domu, byl ten, že 
to někdo chtěl.

Zaposlouchal se. Úplné ticho. Past?
Pan O zůstal  ještě  chvíli  stát  jako přimražený,  sotva 

dýchal, a pak se přesvědčil, že má zbraň v pohotovosti, než 
se nehlučně vydal místnostmi, které byly jako vystřižené z 
nějakého nóbl  časopisu.  Cestou  měl  sto  chutí  rozřezávat 
obrazy na stěnách a strhávat lustry a lámat pavoučí nožky 
přepychových stolů a židlí. Toužil zapálit závěsy. Chtělo se 
mu vyprázdnit  se na podlahu. Přál si to ničit,  protože to 
bylo  krásné a  protože  pokud tady jeho žena  někdy žila, 
znamená to, že je o hodně lepší než on.

Zahnul  za  roh  do  jakéhosi  obývacího  pokoje  a  tam 
znehybněl.

Nahoře  na  stěně,  v  ozdobném  zlaceném  rámu,  visel 
portrét jeho ženy… a byl ověnčen černým hedvábím. Pod 
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obrazem, na stole s mramorovou deskou, stál zlatý kalich 
obrácený  vzhůru  nohama  a  čtverec  bílé  látky  s  třemi 
řadami po deseti malých kamíncích. Dvacet devět z nich 
byly rubíny. Ten poslední, v levém dolním rohu, byl černý.

Byl to jiný rituál než ty křesťanské hlouposti, s nimiž 
žil, dokud byl ještě člověkem, ale byl to zádušní obřad za 
jeho ženu.

Útroby pana O se proměnily v klubko hadů, svíjely se a 
syčely mu v podbřišku. Napadlo ho, zda nebude zvracet.

Jeho žena je mrtvá.

„Nedívej se tak na mě,“ zamumlal Phury a kulhal kolem 
pokoje. Bok ho velmi bolel a snažil se připravit k odchodu, 
a Butchův výraz starostlivé kvočny mu moc nepomáhal.

Polda potřásl hlavou. „Musíš k doktorovi, chlape.“
Skutečnost,  že  i  člověk  může  mít  pravdu,  naštvala 

Phuryho ještě víc. „Ne, nemusím.“
„Kdybys  chtěl  strávit  den  na  kanapi,  možná  ne.  Ale 

bojovat? Jdi do háje, chlape. Kdyby Tohr věděl, že chceš 
takhle vyjít ven, nabodl by tě na kůl.“

Pravda. „To bude dobré. Jen se musím rozhýbat.“
„Jo,  protahování  na  tu  díru,  co  máš  v  játrech,  fakt 

pomáhá.  Mimochodem,  třeba  bych  ti  mohl  skočit  pro 
nějakou emulzi a prostě to rozmasírujeme. Dobrý plán.“

Phury se zamračil. Butch zvedl jedno obočí.
„Štveš mě, poldo.“
„Neříkej.  Hele,  co  třeba… Můžeš  na  mě  řvát,  až  tě 

povezu k Haversovi.“
„Nepotřebuju doprovod.“
„Ale když tě tam odvezu, budu vědět, že tam opravdu 

jedeš.“ Butch vytáhl z kapsy klíče od escalade a zahoupal 
jimi ve vzduchu. „Kromě toho jsem dobrý taxikář. Jen se 
zeptej Johna.“

„Já tam nechci.“
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„No…  řečeno  Vishousovými  slovy,  na  jedné  straně 
chtít, na druhé straně zhebnout – zvaž si, co je lepší.“

Rehvenge  zaparkoval  bentleye  před  domem  Haverse  a 
Marissy a  opatrně vystoupal  k domovním dveřím.  Zvedl 
těžké klepadlo v podobě lví hlavy a nechal ho dopadnout 
zpět;  zvuk  rozvibroval  ovzduší.  Okamžitě  mu  nějaký 
doggen otevřel, uvítal ho a uvedl do salonu.

Marissa vstala z hedvábné pohovky a on se jí uklonil, 
přičemž sděloval majordomovi, že si nechá kabát na sobě. 
Když osaměli, Marissa k němu přispěchala se vztaženýma 
rukama,  dlouhá,  bleděžlutá  róba  se  za  ní  vznášela  jako 
mlžný opar. Uchopil obě její dlaně a políbil je.

„Rehve…  to  jsem  ráda,  žes  nám  zavolal.  Rádi  ti 
pomůžeme.“

„Jsem vám vděčný, že Bellu přijmete.“
„Může tu klidně zůstat, jak dlouho potřebuje. Ačkoliv 

bych ráda, kdybys nám řekl, co se děje.“
„Prostě je jen nebezpečná doba.“
„Pravda.“ Svraštila čelo a podívala se mu přes rameno. 

„Ona s tebou není?“
„Sejdeme se tady. Nemělo by to trvat dlouho.“ Podíval 

se na hodinky. „Jo… přišel jsem dřív.“
Přitáhl Marissu k pohovce, a když usedli, záhyby jeho 

sobolího  kožichu  se  jí  svezly  přes  nohy.  Natáhla  se, 
pohladila kožešinu a pousmála se. Chvíli mlčeli.

Uvědomoval si, jak se nemůže dočkat, až uvidí Bellu. 
Po pravdě řečeno, byl… nervózní.

„Jak  se  cítíš?“  zeptal  se,  protože  chtěl  přesunout 
ohnisko zájmu na něco jiného.

„Aha, myslíš  po…“ Marissa se zarděla.  „Prima.  Moc 
dobře. Já… ti děkuji.“

Opravdu byla milá. Tak jemná a něžná. Tak ostýchavá 
a skromná, ačkoliv patřila k mimořádným kráskám jejich 
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druhu a každý to věděl. Páni, nikdo netušil, jak to Wrath 
dělal, že si od ní udržel odstup.

„Přijdeš  ke mně  zase?“  řekl  Rehv tlumeným hlasem. 
„Necháš se ode mě znovu nakrmit?“

„Ano,“ broukla a sklopila oči. „Jestli mi to dovolíš.“
„Už se nemůžu dočkat,“ zamručel. Když k němu zvedla 

pohled, přinutil se k úsměvu, i když se na to vlastně necítil. 
Měl  momentálně  sto  chutí  dělat  ústy  jiné  věci,  z  nichž 
žádná by ji neuklidnila. Díkybohu za dopamin, pomyslel si. 
„Neboj se, tahlly. Jen pití, já vím.“

Chvíli  ho  pozorovala,  pak  kývla.  „A  kdybys  ty… 
kdybys potřeboval nakrmit…“

Rehv  spustil  bradu a  zahleděl  se  nad ni  zpod víček, 
myslí  se  mu  míhaly  erotické  představy.  Odtáhla  se, 
očividně poplašena jeho výrazem, a jeho to nepřekvapilo. 
Ani omylem by nedokázala zvládnout ta ujetá svinstva, na 
která si potrpěl.

Rehv znovu napřímil hlavu. „To je velkorysá nabídka, 
tahlly. Ale necháme to jako jednostrannou záležitost.“

Na tváři se jí zračila úleva, když vtom mu začal zvonit 
mobil.  Rehv ho vyndal a zkontroloval si číslo volajícího. 
Srdce  mu  poskočilo.  Byli  to  lidé,  co  monitorovali 
zabezpečení jeho domu. „Omluv mě na chvilku.“

Když vyslechl zprávu, že se přes zeď dostal vetřelec, 
zvolil  číslo  pohybových  detektorů  na  zadním  dvoře  a 
vypnul  elektřinu.  Rehv  řekl  svým  lidem,  aby  vypnuli 
všechny vnitřní alarmy. Chtěl, aby tam dotyčný zůstal.

Jakmile uvidí Bellu, vydá se rovnou domů.
„Něco  není  v  pořádku?“  zeptala  se  Marissa,  když 

zacvakl telefon.
„Kdepak. Vůbec nic.“ Zcela naopak.
Když  se  ozvalo  klepadlo  na  domovních  dveřích, 

Rehvenge ztuhl.
Kolem dveří salonu prošel doggen, aby otevřel.
„Nemám vás dva nechat o samotě?“ zeptala se Marissa.
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Velké  dveře  sídla  se  otevřely  a  zavřely.  Zněly  tiché 
hlasy, jeden doggenův, druhý… Bellin.

Rehv  se  opřel  o  hůl,  zvolna  vstal  a  ve  dveřích  se 
objevila  Bella.  Měla  na  sobě  džínsy  a  černou 
nepromokavou  bundu  a  dlouhé  vlasy  se  jí  leskly  na 
ramenou. Vypadala… živě… zdravě. Ale ve tváři zestárla, 
ústa jí lemovaly nové vrásky stresu a obav.

Očekával,  že  se  mu  vrhne  do  náručí,  ale  jen  na  něj 
hleděla… izolovaně, nedosažitelně. Anebo byla možná jen 
otupělá  po  tom  všem,  čím  prošla,  takže  jí  nezbyla  síla 
předvádět světu nějaké reakce.

Rehvengeovi  vhrkly do očí  slzy,  když  zabodl  hůl  do 
podlahy a spěchal k ní, rychle, ačkoliv necítil pod nohama 
měkký koberec. Postřehl šok v její tváři a přitáhl ji k sobě.

Sladká Stvořitelko. Litoval, že necítí objetí, ve kterém ji 
svírá.  Pak  mu  svitlo,  že  nepozná,  jestli  ona  jeho  objetí 
opětuje. Nechtěl ji nutit násilím. Přiměl se ji pustit.

Když spustil paže, přivinula se k němu, neodtáhla se, 
ale zůstala těsně u něj. Objal ji nanovo.

„Ach… Bože, Rehvengi…“ Otřásla se.
„Miluju tě, sestro,“ řekl slabě a nestyděl se v té chvíli, 

že není mužem jaksepatří.
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Kapitola čtyřicátá druhá

an O vyšel  z  domovních  dveří  sídla  a  nechal  je  za 
sebou dokořán. Kráčel po příjezdové cestě a sníh vířil 

ve studeném větru.
P

Pohled na ten portrét byl v jeho mozku ozvěnou, která 
ho neopouštěla, nebledla. Zabil svou ženu. Zbil ji tolik, až 
zemřela.  Bože…  měl  ji  vzít  k  doktorovi.  Nebo  možná 
kdyby ji ten zjizvený bratr neukradl, možná by ještě žila… 
Možná zemřela kvůli tomu převozu.

Tak zabil  ji  tedy pan O? Nebo by žila,  kdyby u něj 
směla zůstat? Co jestli…  Ale vykašli se na to.  Pátrání po 
souslednosti  pravdy  je  blbost.  Je  mrtvá  a  on  nemá  co 
pohřbít, protože ten parchant bratr mu ji vzal. Tečka.

Zčistajasna  postřehl  před  sebou  světla  auta.  Když  se 
dostal  o  trochu  blíž,  uviděl,  že  u  brány  zastavil  černý 
teréňák.

Ten  zatracený  Beta.  Co  to,  sakra,  dělá?  Pan  O 
bezduchému nevolal, aby ho vyzvedl, a tohle je nesprávné 
místo… Počkat, to je range rover, ne explorer.

Pan O klusal sněhem, držel se ve tmě. Byl pár metrů od 
brány, když se u roveru spustilo okénko.

Uslyšel  ženský  hlas,  jak  říká:  „Vzhledem  k  tomu 
všemu,  co  se dělo  kolem Belly,  nevím,  jestli  její  matka 
bude přijímat hosty. Ale můžeme to aspoň zkusit.“

Pan O přikročil k bráně a vyndal zbraň, ukryt za jedním 
sloupem.  Uviděl  záblesk  rudých  vlasů,  jak  se  žena  za 
volantem vyklonila a stiskla knoflík interkomu. Vedle ní na 
místě  spolujezdce  seděla  další  žena,  krátce  ostříhaná 
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blondýna.  Ta  něco  řekla,  rudovláska  se  pousmála  a 
odhalila špičáky.

Když  znovu stiskla  knoflík  interkomu,  pan  O nahlas 
promluvil. „Nejsou doma.“

Rudovláska vzhlédla a on na ni namířil svůj revolver.
„Sarelle, uteč!“ vykřikla.
Pan O stiskl spoušť.

John byl až po uši pohroužen v taktice, div se mu mozek 
nezavařil,  když  někdo  zaklepal  na  dveře  jeho  pokoje. 
Hvízdl, aniž by vzhlédl od učebnice.

„Ahoj, synku,“ řekl Tohr. „Jak jde studium?“
John si protáhl paže nad hlavou, pak vzdychl. Lepší než 

tělocvičný trénink.
„S tím si nedělej starosti. To se poddá.“
Možná.
„Ne, fakt. Já na tom byl před proměnou stejně. Všichni. 

Věř mi, to se zlepší.“
John se usmál. Jsi nějak brzo doma.
„Abych řekl pravdu, chtěl jsem zajít do centra a dodělat 

tam nějaké papírování. Nechceš jít taky? Mohl by ses učit 
v mé kanceláři.“

John kývl, sebral flísovku a pak si sbalil knihy. Změna 
prostředí  mu  prospěje.  Byl  ospalý  a  musel  ještě  projít 
dvaadvacet stránek: vzdálit se co nejvíc od postele, to byl 
dobrý nápad.

Ubírali se chodbou, když vtom se Tohr náhle zapotácel 
a  narazil  do  stěny.  Ruka  mu  vylétla  k  srdci  a  jako  by 
zápasil s dechem.

John  ho  zachytil,  polekán  barvou  bratrovy  pleti. 
Doslova zešedl.

„To  je  v  pohodě…“  Tohr  si  třel  hrudní  kost.  Škubl 
sebou. Párkrát se zhluboka nadechl ústy. „Ne, já… Jen mě 
něco zabolelo.  Asi mi  neudělal  dobře ten hamburger,  co 
jsem si dal cestou domů. Už je to dobré.“
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Až  na  to,  že  byl  bledý  a  vypadal  nemocně,  když 
vstoupili do garáže a došli k volvu.

„Přiměl  jsem Wellsii,  aby si dnes v noci vzala range 
rovera,“ řekl Tohr, když nasedali do auta. „Nandal jsem jí 
řetězy. Nesnáším, když řídí ve sněhu.“ Jako by mluvil, jen 
aby mluvil, chrlil ze sebe slova rychle a pod tlakem. „Ona 
si myslí, že to přeháním.“

Víš  jistě,  že  bychom  měli  vyjet  ven?  znakoval  John. 
Vypadáš nemocně.

Tohr zaváhal, pak nastartoval kombík a celou dobu si 
třel hruď pod koženou bundou. „Ale jo, totiž ne, to bude 
dobré. To nic není.“

Butch sledoval, jak se Havers pouští do práce na Phurym. 
Doktorovy ruce, klidné a sebejisté, odstraňovaly obvaz.

Phury nebyl očividně svou rolí pacienta nijak uchvácen. 
Seděl  na  vyšetřovacím  stole,  košili  svlečenou,  jeho 
obrovské tělo dominovalo malé místnosti a škaredil se jako 
lidožravý obr. Jako vystřižený z pohádek bratří Grimmů.

„Nezhojilo se to, jak by mělo,“ prohlásil Havers. „Říkal 
jste, že jste byl zraněn včera v noci, je to tak? Takže ta tkáň 
už měla být zajizvená. Místo toho se sotva uzavřela.“

Butch  střelil  po  Phurym  významným  pohledem typu 
„já-ti-to-říkal“.

Bratr  nehlasně zformoval  ústy odpověď  Trhni si,  pak 
zamumlal: „To je dobrý.“

„Ne, pane, není. Kdy jste se naposled krmil?“
„Nevím.  Před  nějakou  dobou.“  Phury  natáhl  krk  a 

podíval se na ránu. Zamračil se, jako by byl překvapen tím, 
jak špatně vypadá.

„Musíte se nakrmit.“ Doktor roztrhl balíček s gázou a 
zakryl  ránu.  Když  připevnil  tlustý  bílý  čtverec  náplastí, 
řekl: „A nejlíp dnes v noci.“
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Havers  si  stáhl  rukavice,  strčil  je  do  nádoby  na 
biologický odpad a něco si poznamenal do karty. U dveří 
zaváhal. „Máte teď za kým jít?“

Phury  zavrtěl  hlavou  a  navlékal  si  košili.  „Nějak  si 
poradím. Díky, doktore.“

Když  zůstali  sami,  řekl  Butch:  „Kam  tě  odvezu, 
chlape?“

„Do centra. Je čas vyrazit na lov.“
„Jo,  jasně.  Slyšel  jsi  toho  s  tím  stetoskopem.  Nebo 

myslíš, že si dělal legraci?“
Phury  sklouzl  z  vyšetřovacího  stolu,  jeho  bagančata 

přistála s bouchnutím na zemi. Odvrátil se, sáhl po pouzdru 
s dýkami.

„Hele, poldo, mně to trvá, než někoho splaším,“ řekl. 
„Protože nejsem… protože jsem, jaký jsem.  Chodím rád 
jen  za  určitými  ženami,  a  musím  si  s  nimi  nejdřív 
popovídat. Víš, zjistit, jestli jsou ochotné pustit mě ke své 
žíle. Celibát je komplikovaný.“

„Tak  si  někoho  zavolej.  Nejsi  ve  formě  na  to,  abys 
bojoval, a ty to víš.“

„Tak použij mě.“
Butch  i  Phury  se  otočili  na  patě  směrem ke  dveřím. 

Stála v nich Bella.
„Nechtěla  jsem  poslouchat  za  dveřmi,“  řekla.  „Bylo 

otevřeno a já šla kolem. Můj, ehm… bratr právě odešel.“
Butch  pohlédl  na  Phuryho.  Ten  byl  nehybný  jako 

fotografie.
„Co se změnilo?“ zeptal  se Phury hlasem, který zněl 

chraplavě.
„Nic.  Pořád  ti  chci  pomoct.  Takže  ti  dávám  další 

příležitost přijmout mě.“
„Před dvanácti hodinami bys to nedokázala.“
„Ano, dokázala. Tys byl ten, kdo řekl ne.“
„Celou dobu bys plakala.“
Jejda. Tohle je kapku osobní.
Butch se odsunul ke dveřím. „Půjdu čekat ven…“
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„Zůstaň, poldo,“ řekl Phury. „Jestli ti to nevadí.“
Butch zaklel  a rozhlédl se. Hned vedle východu bylo 

křeslo.  Spustil  se do něj a snažil  se vypadat jako neživý 
předmět.

„Copak Zsadist…“
Bella umlčela Phuryho otázku. „Tady jde o tebe. Ne o 

něj.“
Nastalo dlouhé mlčení. A pak prodchnul vzduch jakýsi 

temný, kořeněný pach, vyzařující z Phuryho těla.
Jako by ta vůně byla jakousi odpovědí, vstoupila Bella 

do místnosti, zavřela dveře a začala si vyhrnovat rukáv.
Butch pohlédl na Phuryho a uviděl, že se třese, oči mu 

září  jako  slunce  a  tělo…  No,  očividně  ho  to  začínalo 
vzrušovat, řečeno jemně.

Fajn, je čas jít…
„Poldo, potřebuju, abys tady zůstal.“ Phuryho hlas zněl 

spíš jako vrčení.
Butch  zasténal,  i  když  moc  dobře  věděl,  proč  bratr 

nechce zůstat zrovna teď s touhle ženou o samotě. Erotický 
žár z něj čišel jako z hřebce.

„Butchi?“
„Jo, zůstanu.“ I když se nehodlal koukat. Ani omylem. 

Kdovíproč mu to připadalo jako stát na lajně, zatímco si 
Phury užívá sexu.

Butch zaklel, opřel se o kolena, položil si dlaň na čelo a 
zahleděl se dolů, na svou značkovou obuv.

Ozval se skřípavý zvuk, jako by se hedvábný papír na 
vyšetřovacím stole  posouval,  protože  na  něj  někdo leze. 
Pak zašustění látky.

Ticho.
Do háje. Musel se podívat.
Butch se koukl a pak nedokázal odtrhnout oči ani za 

život.  Bella  seděla  na  stole,  nohy  jí  visely  přes  okraj, 
odhalené zápěstí měla položené na stehně. Phury na ni zíral 
s hladem a strašlivou, prokletou láskou ve tváři; pak před 
ní  klesl  na  kolena.  Rukama,  které  se  třásly,  uchopil  její 
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dlaň a předloktí a obnažil špičáky. Byly teď obrovské, dost 
dlouhé, aby nemohl úplně zavřít ústa.

Se  zasyčením  sklonil  hlavu  nad  Bellinou  paží.  Celá 
sebou cukla, když se zakousl, ačkoliv její bezvýrazné oči 
se  dál  upíraly  přímo  před  ni,  do  zdi.  Pak  sebou  Phury 
škubl, pustil se a vzhlédl k ní.

To šlo rychle.
„Proč jsi přestal?“ zeptala se Bella.
„Protože jsi…“
Phury  pohlédl  na  Butche.  Ten  se  zarděl  a  znovu  se 

zahleděl na své mokasíny.
Bratr zašeptal: „Už jsi krvácela?“
Butch sebou škubl. No jo. Tohle je poněkud trapné.
„Bello, myslíš, že jsi těhotná?“
A sakra – tohle je hodně trapné.
„Nechcete, abych odešel?“ zeptal se Butch a doufal, že 

s ním vyrazí dveře.
Když oba řekli ne, znovu se začal věnovat svým botám.
„Nejsem,“  řekla  Bella.  „Vážně  nejsem…  víš.  Totiž, 

mám… křeče, chápeš? Pak přijde krvácení a pak bude po 
všem.“

„Havers tě musí vyšetřit.“
„Chceš pít, nebo ne?“
Další  mlčení.  Pak další  zasyčení.  Po  něm následoval 

tlumený sten.
Butch se ohlédl. Phury svíral Bellino zápěstí, její štíhlá 

paže  byla  uvězněna  v  kleci  jeho těla  a  on  hltavě  lokal. 
Bella na něj shlížela. Po chvilce zvedla ruku a položila ji 
na jeho pestrobarevné vlasy. Její dotek byl něžný. V očích 
se jí třpytily slzy.

Butch vstal z křesla a vyklouzl ze dveří, nechal ty dva o 
samotě.  Smutná  intimita,  která  mezi  nimi  probíhala, 
vyžadovala soukromí.

Venku  se  opřel  o  stěnu,  jaksi  stále  ještě  účastník 
dramatu, i když už ho nesledoval.

„Nazdar, Butchi.“
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Prudce  otočil  hlavu.  Marissa  stála  na  druhém  konci 
chodby.

Dobrotivý bože.
Když  kráčela  k  němu,  cítil  její  vůni,  tu  čistou  vůni 

moře, která se mu zavrtávala do nosu, do mozku, do krve. 
Vlasy  měla  vyčesané  a  na  sobě  žluté  šaty  empírového 
střihu.

Ježíši…  Většina mrtvých by v té barvě vypadala jako 
polomrtvá. Ona zářila.

Odkašlal si. „Ahoj, Marisso. Jak se vede?“
„Vypadáš dobře.“
„Díky.“ Ona vypadala fantasticky, ale nechal si to pro 

sebe.
Páni, je to jako bodnutí, říkal si. Jo… Vidět tuhle ženu 

a prožít bodnutí  patnácticentimetrovým ocelovým hrotem 
do prsní kosti,  to byly jen dvě různé strany téže hnusné 
mince.

Do háje. V duchu viděl jen, jak nastupuje k tomu muži 
do bentleye.

„Jak se máš?“ zeptala se.
Jak se má? Už pět měsíců je z něj zasněný idiot.
„Dobře. Fakt dobře.“
„Butchi, já…“
Usmál  se  na  ni  a  napřímil  se.  „Poslyš,  můžeš  mi 

prokázat laskavost? Počkám v autě. Řekla bys to Phurymu, 
až se vynoří? Díky.“ Uhladil si kravatu, zapnul sako a pak 
si stáhl k sobě klopy svrchníku. „Opatruj se, Marisso.“

Zamířil nejkratší cestou k výtahu.
„Butchi, počkej.“
Ach, ne, nohy se mu samy od sebe zastavily.
„Jak… jak se máš?“ řekla.
Zvažoval,  nemá-li  se  otočit,  ale  nechtěl  se  nechat 

vtáhnout  do  hovoru.  „Jak  jsem  říkal,  paráda,  díky  za 
optání. Opatruj se, Marisso.“

Do háje. To přece právě řekl, ne?
„Chci jen…“ Zarazila se. „Nezavolal bys mi? Někdy?“
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To ho přimělo  otočit  se  na patě.  Ach,  sladká Marie,  
matko  Boží…  Byla  tak  krásná.  Krásná  jako  Grace 
Kellyová. A se svou viktoriánskou řečí a jemnými způsoby 
v  něm budila  pocit,  že  je  totální  pako,  samé  bláboly  a 
přešlapování, navzdory drahému oblečení.

„Butchi? Možná bys mi mohl… zavolat.“
„Proč bych to dělal?“
Zarděla se a jako by povadla. „Doufala jsem…“
„V co jsi doufala?“
„Že třeba…“
„Co?“
„Mohl bys mi zavolat.  Kdybys  měl  někdy čas. Třeba 

bys mohl přijít… na návštěvu.“
Kristepane. To už udělal, a ona se s ním odmítla setkat. 

Ani  omylem  si  nenechá  znovu  pochroumat  sebevědomí. 
Tahle  žena,  upírka…  nebo  co  to  je…  mu  dokáže  dát 
pořádně do nosu,  a  takovou ránu už nepotřebuje,  dík za 
optání. Kromě toho za ní jezdí ten pán v bentleyi.

Při tom pomyšlení se jakási zlá, velmi mužská část jeho 
osobnosti  v  duchu  ptala,  jestli  je  pořád  ta  nedotčená 
stvořitelka, kterou byla, když se s ní v létě seznámil. Patrně 
ne.  I  když  je  ještě  pořád  ostýchavá,  když  je  nyní  bez 
Wratha,  určitě  má  milence.  Sakra,  Butch  věděl  z  první 
ruky,  jaké  polibky  dokáže  rozdávat;  zažil  to  jen  tehdy 
jedinkrát, ale vzalo ho to tak, až urval opěradlo z křesla. 
Takže jo… určitě si někoho našla. Možná jich má i víc. A 
předvede jim pekelnou jízdu.

Když  znovu  otevírala  ústa,  to  dokonalé,  zatracené 
růžové poupátko, přerušil ji. „Ne, nezavolám ti. Ale to, co 
jsem řekl, myslím vážně. Doufám, že… Opatruj se.“

Fajn, tak to by byla tahle frázička potřetí. Musí odtud 
mazat, než to plácne počtvrté.

Butch kráčel k výtahu. Jakýmsi zázrakem se před ním 
otevřel dřív, než stiskl knoflík  nahoru. Vstoupil dovnitř a 
vyhýbal se jí pohledem.
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Když se dveře zavíraly,  měl dojem, že snad naposled 
vyřkla  jeho  jméno.  Ale  jak  se  znal,  možná  si  to  jen 
namlouval. Protože si opravdu přál, aby…

Ale buď zticha, O´Neale. Prostě buď zticha a vykašli se  
na to.

Když vycházel z kliniky, kráčel tak rychle, až prakticky 
běžel.

385



Kapitola čtyřicátá třetí

sadist stopoval osamělého bledovlasého  bezduchého 
do bludiště uliček v centru města. Bezduchý se rychle 

pohyboval mezi padajícím sněhem, byl ve střehu, rozhlížel 
se,  hledal kořist  mezi  návštěvníky barů,  kteří  si  vyšli  na 
studený vzduch bez kabátů.

Z

Z se za ním pohyboval lehce, běžel po špičkách, držel 
se blízko, ale ne příliš  blízko. Svítání se blížilo rychle a 
neúprosně, a i když se zrovna pohyboval na samém okraji 
noci, toužil ho zabít. Stačí jen dostat bezduchého z dohledu 
dotěrných lidských očí…

Správný  okamžik  nastal,  když  bezduchý  zpomalil  a 
zamyslel  se  na  křižovatce  mezi  Eighth  Street  a  Trade 
Street.  Byla  to  jen  pauza,  krátká  vnitřní  debata,  zda  se 
ubírat doleva nebo doprava.

Zsadist udeřil rychle, zhmotnil se přímo za bezduchým, 
ovinul  tomu  prevítovi  paži  kolem krku a  odvlekl  ho  do 
tmy.  Bezduchý  se  bránil  a  jejich  zápolení  znělo  jako 
pleskání praporů ve větru, jak se dvě mužská těla zmítala a 
bundy  a  kalhoty  se  třepetaly  ve  studeném  vzduchu. 
Bezduchý byl během několika vteřin na lopatkách a Z mu 
pohlédl do očí, když zvedal dýku. Pohroužil černou čepel 
do mohutné hrudi. Lupnutí, a zážeh záře rychle uhasl.

Když Z vstal, necítil vůbec žádné zadostiučinění. Řídil 
ho  jakýsi  zběsilý  autopilot.  Byl  připraven,  ochoten  a 
schopen zabíjet, ale pohyboval se jako ve snu.
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Nemyslel na nic než na Bellu. Dokonce to sahalo ještě 
hlouběji. Její nepřítomnost byla hmatatelná tíže, která mu 
visela na těle: postrádal ji s ochromujícím zoufalstvím.

No ano. Tak ty řeči nelžou. Vázaný muž bez své ženy 
je  úplně  jako  mrtvý.  Tyhle  kecy  už  slyšel  a  nikdy  jim 
nevěřil. Teď prožívá smutnou pravdu.

Zazvonil mu mobil a on hovor přijal, protože tak se to 
dělá, když zvoní mobil. Ve skutečnosti ho nezajímalo, co 
uslyší.

„Z, chlape,“ řekl Vishous. „Ve společné hlasové poště 
mám fakt divný vzkaz. Nějaký chlap chce s tebou mluvit.“

„Ptal se po mně jménem?“
„Po  pravdě  řečeno,  bylo  mu  dost  těžko  rozumět, 

protože byl rozčilený, ale zmínil se o tvé jizvě.“
Bellin bratr? napadlo Z. Ačkoliv když teď byla zpátky 

ve světě, kvůli čemu by měl její bratr otravovat?
No… kromě skutečnosti, že jeho sestra byla obsloužena 

v období potřeby a v kalendáři se nerýsuje žádný svatební 
obřad. Jo, to by bratra mohlo naštvat.

„Nechal číslo?“
Vishous odříkal řadu čísel. „A uvedl jméno Ormond.“
Tak  to  tedy  nejspíš  Bellin  velký,  zlý  starší  brácha 

nebyl. „Ormond? To je lidské jméno.“
„To ti  neřeknu.  Takže  by ses  k  tomu  asi  měl  stavět 

opatrně.“
Z ukončil hovor, pomalu vyťukal číslo a čekal; doufal, 

že se mu podařilo zapamatovat si ho správně.
Když  byl  hovor  přijat,  neozval  se  z  druhého  konce 

linky žádný pozdrav. Jen tlumený mužský hlas, který říkal: 
„Z jiné sítě a skryté číslo. Tak to musíš být ty, bratře.“

„A ty jsi?“
„Chci se s tebou setkat osobně.“
„Pardon, na rande nechodím.“
„Jo.  Umím  si  představit,  že  s  tím  svým  obličejem 

nemáš v tomhle směru velké štěstí. Ale já tě nechci kvůli 
sexu.“
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„To se mi ulevilo. Kdo jsi?“
„Mé křestní jméno je David. Říká ti to něco?“
Zuřivost zamžila Z zorné pole, až viděl jen značky na 

Bellině  břiše.  Zmáčkl  telefon,  až  slyšel,  jak  zavrzal,  ale 
zchladilo mu to hlavu.

Násilím ztlumil  hlas  a  řekl:  „Bohužel  ne,  Davy.  Ale 
osvěž mi paměť.“

„Vzal sis, co mi patří.“
„Ukradl jsem ti peněženku? To bych si pamatoval.“
„Mou ženu!“ zařval bezduchý.
Všechny  majetnické  instinkty  v  těle  Z  se  okamžitě 

spustily a už nebylo možné ovládnout zavrčení, které mu 
vyšlo  z  úst.  Odtáhl  telefon  od  obličeje,  dokud  zvuk 
neutichl.

„…moc blízko úsvitu.“
„Co to bylo?“ řekl Z jízlivě. „Špatné spojení.“
„Myslíš, že si dělám legraci?“ vyprskl bezduchý.
„Klídek, aby tě nekleplo.“
Bezduchý  zuřivě  funěl,  ale  pak se ovládl.  „Chci  se  s 

tebou  setkat  po  setmění.  Musíme  spolu  probrat  spoustu 
věcí, ty a já, a nechci, aby nás vyrušilo svítání. Kromě toho 
jsem měl posledních pár hodin napilno a potřebuju oddych. 
Zajal jsem jednu vaši ženu, hezkou rudovlásku. Našil jsem 
to do ní. Pá-pá.“

Teď už se vrčení Z dostalo do telefonu.  Bezduchý  se 
rozesmál. „Vy bratři jste náramní ochranitelé, co. Tak co 
tohle. Mám ještě jednu. Taky ženu. Přesvědčil jsem ji, aby 
mi dala to číslo,  co jsem vytočil,  a našel tě.  Byla vážně 
vstřícná. Roztomilá blondýnka.“

Ruka Z sjela k rukojeti jedné z jeho dýk. „Kde se chceš 
sejít?“

Nastala  pauza.  „Nejdřív  podmínky.  Přirozeně  chci, 
abys přišel sám, a to zajistíme takhle.“ Z uslyšel v pozadí 
ženský sten. „Jestli někdo z mých kolegů nachytá v okolí 
tvé bratry,  tuhle rozřežu. Stačí jen telefonát. A rozřežu ji 
pomalu.“
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Zsadist  zavřel  oči.  Tak  dobře  znal  smrt  a  utrpení  a 
bolest. Vlastní i cizí. Ta ubožačka… „Kde?“

„V  šest  hodin  na  představení  Rocky  Horror  Picture  
Show na Lucas Square. Budeš sedět vzadu. Najdu tě.“

Telefon oněměl, ale okamžitě zazvonil znovu.
Hlas  V  zněl  nyní  přiškrceně.  „Máme  tu  naléhavou 

situaci.  Bellin  bratr  našel  Wellsii  postřelenou  na  své 
příjezdové cestě. Vrať se domů. Hned.“

John sledoval přes stůl, jak Tohr zavěsil telefon. Ruce se 
mu tolik třásly, že sluchátko zarachotilo o vidlici.

„Asi ten mobil  zapomněla vypnout.  Zkusím to znova 
domů.“ Tohr zvedl sluchátko. Rychle vytáčel. Popletl čísla, 
takže musel začít znovu. A celou tu dobu si třel střed hrudi, 
košili už měl celou zmuchlanou.

Zatímco  Tohr  zíral  do  prázdna  a  jako  přimražený 
naslouchal vyzvánění telefonu u nich doma, John uslyšel, 
jak se chodbou ke kanceláři blíží kroky. Projel jím strašlivý 
pocit, jako horečka. Pohlédl ke dveřím, pak znovu sklouzl 
očima k Tohrovi.

Tohr očividně ten dusot slyšel také. Zpomaleně nechal 
sluchátko padnout na stůl, zvuk vyzvánění se z něj hlasitě 
linul místností. Oči upíral na dveře, rukama svíral opěradla 
křesla.

Když se klika pohnula, naskočila hlasová schránka a ze 
sluchátka  se  ozval  Wellsiin  hlas.  „Ahoj,  tady  Wellsie  a 
Tohr. Momentálně nemůžeme brát telefon…“

Venku na chodbě stáli všichni bratři do jednoho. A v 
popředí té chmurné, mlčící skupiny byl Wrath.

Ozval  se  rachot  a  John  se  ohlédl  na  Tohra.  Ten  se 
vymrštil a převrhl křeslo. Třásl se od hlavy k patě, pot mu 
prosákl košili a vytvořil veliké skvrny v podpaží.

„Bratře,“ řekl Wrath. V jeho hlase zněla bezmoc, která 
byla v úplném rozporu s jeho zuřivou tváří. A ta bezmoc 
byla děsivá.
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Tohr  zasténal  a  popadl  se  za  hradní  kost,  třel  ji 
rychlými, zoufalými kruhy. „Vy… tady nemůžete být. Ne 
všichni.“  Vztáhl  jednu  ruku,  jako  by  je  chtěl  všechny 
odstrčit,  a  pak  couvl.  Jenže  neměl  kam.  Narazil  do 
kartotéky.  „Wrathe,  ne…  můj  pane,  prosím,  ne…  ach, 
bože. Neříkej to. Neříkejte mi…“

„Je mi to strašně líto…“
Tohr se začal houpat dopředu dozadu, pažemi se objal v 

pase,  jako  by  chtěl  zvracet.  Přerývaný  dech  nabíral  tak 
rychle, až začal skytat, a jako by vůbec nevydechoval.

John se rozplakal.
Neměl to v úmyslu. Ale začínala mu docházet realita, 

příliš  hrozná,  než  aby  ji  unesl.  Svěsil  hlavu  do  dlaní  a 
nedokázal  myslet  na  nic  než  na  Wellsii,  couvající  po 
příjezdové cestě, jako by to byl obyčejný všední den, jeden 
z mnoha.

Když ho něčí velká ruka zvedla ze židle a přitiskla k 
hrudi,  myslel,  že to byl  jeden z bratrů.  Ale byl  to Tohr. 
Tohr ho pevně objímal, tiskl se k němu.

Tohr začal mumlat jako šílenec, slova z něj vycházela 
rychle  a  nesrozumitelně,  až  nakonec  začala  nabývat 
jakéhosi významu. „Proč mě nezavolali? Proč mi Havers 
nezavolal?  Měl  mi  zavolat…  Ach,  bože,  děťátko  ji 
dostalo… Já věděl, že neměla otěhotnět…“

Zčistajasna  se  v  místnosti  všechno  změnilo,  jako  by 
někdo  rozsvítil  světla  nebo  snad  zapnul  topení.  John 
nejprve pocítil pohyb vzduchu a pak Tohrovi došla slova, 
protože to očividně také vycítil.

Tohrovy  paže  povolily.  „Wrathe?  Bylo  to… dítě,  že 
ano?“

„Odveďte odtud chlapce.“
John zavrtěl hlavou a držel se Tohra kolem pasu jako o 

život.
„Jak  zemřela,  Wrathe?“  Tohrmentův  hlas  byl  náhle 

bezvýrazný, spustil ruce z Johna. „Povíš mi to hned. Hned 
teď, sakra.“
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„Odveď odtud toho kluka,“ štěkl Wrath na Phuryho.
John se  bránil,  když  ho  Phury  popadl  kolem pasu  a 

zvedl  z podlahy.  Současně se Vishous a Rhage postavili 
každý z jedné strany vedle Tohra. Dveře se zavřely.

Venku  za  dveřmi  kanceláře  Phury  postavil  Johna  na 
zem a držel ho na místě. Minutu nebo dvě bylo ticho… a 
pak syrový řev roztříštil vzduch, jako by byl kyslík pevná 
hmota.

Výbuch  energie,  který  následoval,  byl  tak  silný,  že 
rozbil skleněné dveře. Střepy se rozprskly a Phury zakryl 
Johna před tou šrapnelovou sprškou vlastním tělem.

Jedna  po  druhé  explodovaly  stropní  zářivky  po  celé 
délce  chodby,  po  obou  stranách,  po  jasných  záblescích 
kanuly  z  osvětlovacích  těles  chvosty  jisker.  Energie 
rozvibrovala  i  betonovou  podlahu  a  nechávala  po  sobě 
praskliny, které vybíhaly až do škvárobetonových stěn.

Skrz rozbité dveře viděl John v kanceláři smršť a bratři 
od ní couvali,  paže před obličeji.  Kusy nábytku kroužily 
vysokou  rychlostí  kolem  černé  díry  uprostřed  místnosti, 
která tvarem matně připomínala Tohrovu hlavu a tělo.

Ozval  se  další  nelidský  skřek  a  pak  to  inkoustové 
prázdno  zmizelo,  nábytek  s  rachotem  dopadl  na  zem, 
chvění podlahy ustalo. Papíry třepetavě a jemně dosedaly 
na ten chaos jako sníh na dějiště dopravní nehody.

Tohrment zmizel.
John  se  vymanil  z  Phuryho  náruče  a  rozběhl  se  do 

kanceláře.  Před  očima  bratrů  se  jeho  ústa  otevřela  a  on 
křičel, aniž by z něj vyšel jediný zvuk:

Otče… otče… otče!
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Kapitola čtyřicátá čtvrtá

ěkteré  dny  trvají  celou  věčnost,  říkal  si  Phury 
mnohem později. A když slunce zapadne, ještě pořád 

jim není konce.
N

Když  se  večer  zvedly  rolety,  zaujal  místo  na  titěrné 
pohovce a  pohlédl  přes  Wrathovu pracovnu na Zsadista. 
Ostatní bratři byli stejně neschopni slova jako on.

Z právě odpálil další bombu v bojové zóně, kde to už 
tak  bouchalo.  Nejdřív  tu  byli  Tohr,  Wellsie  a  ta  mladá 
žena. Teď tohle.

„Ježíši,  Z…“ Wrath si  promnul  oči  a potřásl  hlavou. 
„To tě nenapadlo zmínit se o tom dřív?“

„Museli  jsme  řešit  jiné  věci.  Kromě  toho  se  s  tím 
bezduchým  sejdu sám,  říkej  si,  co chceš.  To vážně  není 
téma k diskusi.“

„Z,  chlape… to  ti  nemůžu  dovolit.“  Phury  se  obrnil 
proti reakci svého dvojčete. Stejně jako ostatní v místnosti. 
Všichni byli  vyčerpaní, ale jak Z znali,  tomu ještě zbývá 
dost a dost šťávy.

Bratr jen pokrčil rameny. „Ten bezduchý chce mě a já 
to s ním chci vyřídit. Za Bellu. Za Tohra. Kromě toho, co 
to  rukojmí?  Nemůžu  tam  nejít,  a  posila  nepřipadá  v 
úvahu.“

„Bratře, půjdeš rovnou do rakve.“
„Tak  aspoň  nadělám  sakra  hodně  škody,  než  mě 

sejmou.“
Wrath si založil paže na hrudi. „Ne, Z, nemůžu tě tam 

pustit.“
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„Zabijou tu ženu.“
„Existuje jiný způsob, jak to vyřešit. Jen musíme přijít 

na to, jaký.“
Nastala  vteřinová  odmlka.  Pak  Z  řekl:  „Chci,  aby 

všichni vypadli z téhle místnosti, abych si mohl promluvit 
s Wrathem. Až na Phuryho. Ty zůstaň.“

Butch,  Vishous  a  Rhage  se  po  sobě  podívali,  pak 
zaměřili pohled na krále. Když kývl, odešli.

Z  za  nimi  zavřel  dveře  a  zůstal  stát  zády  k  nim. 
„Nemůžeš  mě  zastavit.  Musím provést  ahvenge  za  svou 
shellan.  Musím  provést  ahvenge  taky  za  shellan  svého 
bratra.  Není v tvé moci  mi v tom zabránit.  Tohle je mé 
právo válečníka.“

Wrath zaklel. „Nikdy ses s ní neoženil.“
„Nepotřebuju obřad, abych věděl, že je má shellan.“
„Z…“
„A co Tohr? Chceš říct, že není můj bratr? Protože jsi 

byl  u toho tu noc, kdy jste mě přijali  do Bratrstva černé 
dýky.  Víš,  že  Tohr  je  teď  krev  mé  krve.  Mám  právo 
provést také ahvenge za něj.“

Wrath se zaklonil  v křesle,  které na protest  pod jeho 
vahou  zavrzalo.  „Kristepane,  Zsadiste,  já  neříkám,  že 
nemůžeš jít. Jenom nechci, abys šel sám.“

Phury  se  díval  z  jednoho  na  druhého.  Ještě  nikdy 
neviděl Zsadista tak klidného. Bratr měl ve tváři kamenné 
soustředění,  nic než jasnozřivé oči a smrtelné odhodlání. 
Kdyby to nebylo tak strašidelné, bylo by to pozoruhodné.

„Já jsem pravidla toho scénáře nevymyslel,“ řekl Z.
„Zemřeš, jestli půjdeš sám.“
„No… jsem tak nějak připravený ukončit jízdu.“
Phury cítil, jak se mu stahuje pokožka po celém těle.
„Prosím?“ zasyčel Wrath.
Z odstoupil  od dveří  a  přešel  titěrným francouzským 

salonkem. Zastavil se u krbu a plameny mžikavě osvětlily 
jeho znetvořenou tvář. „Jsem připraven všechno ukončit.“

„Co to, sakra…“
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„Chci  odejít  takhle  a  chci  vzít  při  tom s  sebou toho 
bezduchého. Taková ta blbost s plameny slávy. Do pekel se 
svým nepřítelem.“

Wrathovi spadla brada. „Žádáš, abych ti dal svolení k 
sebevraždě?“

Z zavrtěl  hlavou.  „Ne,  protože  pokud mě nepřikováš 
řetězem, nezabráníš mi,  abych šel dneska v noci do toho 
kina.  Žádám jen,  aby  ses  postaral  o  to,  aby  se  nikomu 
jinému nic nestalo. Chci, abys přikázal ostatním, obzvlášť 
jemu,“ – Z důrazně pohlédl na Phuryho – „aby se drželi 
stranou.“

Wrath si sundal sluneční brýle a znovu si promnul oči. 
Když  vzhlédl,  bledě  zelené  duhovky  mu  zářily  ve  tváři 
jako reflektory.  „V Bratrstvu už se moc umíralo. Nedělej 
to.“

„Musím.  Udělám.  Takže  dej  ostatním  rozkaz  nikam 
nechodit.“

Nastalo dlouhé, napjaté ticho. Pak Wrath odpověděl to 
jediné, co mohl. „Budiž.“

Když  se  dala  do  pohybu  kola  smrti  Z,  Phury  se 
předklonil a opřel lokty o kolena. Myslel na chuť Belliny 
krve a na to prazvláštní koření, jež ucítil na jazyku.

„Je mi to líto.“
Když  na  sobě  ucítil  Wrathův  a  Zsadistův  pohled, 

uvědomil  si,  že  promluvil  nahlas.  Vstal.  „Je  mi  líto, 
omluvíte mě?“

Zsadist se zamračil. „Počkej. Něco od tebe potřebuju.“
Phury  se  zahleděl  do  tváře  svého  dvojčete,  sledoval 

obrys jizvy, která ho protínala, vstřebával nuance tak jako 
ještě nikdy předtím. „Povídej.“

„Slib mi,  že neopustíš  Bratrstvo,  až tady nebudu.“  Z 
ukázal na Wratha. „A přísahej na jeho prsten.“

„Proč?“
„Prostě to udělej.“
Phury se zamračil. „Proč?“
„Nechci, abys byl sám.“
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Phury hleděl na Z dlouze a upřeně, přemýšlel  o tom, 
jakými stezkami se ubíraly jejich životy. Páni, oni dva jsou 
fakt prokletí,  ačkoliv  proč, to vůbec netušil.  Možná to je 
prostě  jen  smůla,  ačkoliv  by  byl  raději,  kdyby  to  mělo 
nějaký důvod.

Logika… Logika je lepší než rozmarný osud, který si s 
upírem zle zahrává.

„Pil jsem od ní,“ řekl prudce. „Od Belly. Pil jsem od ní 
včera v noci,  když jsem byl  u Haverse.  Pořád ještě máš 
pocit, že mě někdo musí hlídat?“

Zsadist zavřel oči. Jako studený průvan z něj zavanula 
vlna zoufalství a projela místností. „Jsem rád, žes to udělal. 
Teď mi dáš své slovo?“

„No tak, Z…“
„Já jen chci tvou přísahu. Nic jiného.“
„Jasně. Jak je libo.“
Kristepane, tak fajn.
Phury přistoupil k Wrathovi, poklekl na jedno koleno a 

sklonil se nad králův prsten. Ve staré řeči pronesl: „Dokud 
budu dýchat, zůstanu v Bratrstvu. Pokorně skládám tento 
slib, jenž je snad přijatelný tvému sluchu, můj pane.“

„Je přijatelný,“ odpověděl Wrath. „Přilož rty k mému 
prstenu a zpečeť ta slova na svou čest.“

Phury políbil králův černý diamant a zase vstal. „Pokud 
je tedy drama u konce, tak odtud padám.“

Jenomže  když  byl  u  dveří,  zastavil  se  a  pohlédl  do 
Wrathovy  tváře.  „Už  jsem  ti  řekl,  jakou  je  mi  ctí  ti 
sloužit?“

Wrath se trochu odtáhl. „No ne, ale…“
„Opravdu je mi ctí.“ Když král přimhouřil oči, Phury se 

pousmál. „Nevím, proč mě to najednou napadlo. Patrně jak 
jsem se na tebe zrovna teď díval od země.“

Phury odešel a byl rád, když před pracovnou narazil na 
Vishouse a Butche.

„Hele,  kluci.“  Krátce se dotkl  jejich ramen.  „Vy dva 
jste náramný páreček, víte to? Náš místní génius a žralok v 
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lidském rybníce. Koho by to napadlo?“ Když se na něj oba 
divně podívali, zeptal se: „Rhage šel do svého pokoje?“

Když  přikývli,  šel  tam  a  zaklepal  na  Hollywoodovy 
dveře. Rhage otevřel a Phury mu s úsměvem položil dlaň 
na mocnou šíji. „Hej, bratře.“

Asi se příliš  dlouho odmlčel,  protože do Rhageových 
očí vstoupil zvídavý výraz. „Co se děje, Phury?“

„Nic.“  Spustil  ruku.  „Jen tak jdu kolem.  Hlídej  si  tu 
svou ženu, rozumíš? Štěstí, štěstí… Máš veliké štěstí. Tak 
zatím.“

Phury šel do svého pokoje a litoval, že tu není Tohr… 
litoval,  že  nevědí,  kam se  bratr  poděl.  Zatímco  po něm 
truchlil,  vyzbrojil  se,  pak  zkontroloval  chodbu.  Slyšel 
hovor Bratrstva z Wrathovy pracovny.

Aby  se  jim vyhnul,  odhmotnil  se  do  chodby  soch  a 
vstoupil  do pokoje vedle Zsadistova.  Když  zavřel  dveře, 
vydal se do koupelny a rozsvítil  tam. Zadíval se na svůj 
odraz v zrcadle.

Vytasil  jednu  dýku,  popadl  hustý  chumáč  vlasů  a 
přiložil k němu čepel. Zařízl ji do vln. Opakoval to zas a 
znova, rudé a plavé a hnědé prameny padaly na podlahu v 
chumáčích,  které  mu  pokrývaly  bagančata.  Když  byly 
vlasy všude asi na dva centimetry dlouhé, vzal z toaletky 
plechovku  holicího  krému,  namydlil  si  lebku  a  zpod 
umyvadla vyndal břitvu.

Když měl holou hlavu, setřel si z temene zbytky pěny a 
oprášil košili. Na šíji ho svědilo pár vlasů, které mu spadly 
za límec, a hlava mu připadala příliš lehká. Přejel si dlaní 
po temeni, naklonil se k zrcadlu a podíval se na sebe.

Pak vzal dýku a přiložil si ji hrotem k čelu.
Rukou,  která  se  chvěla,  sjel  nožem  podél  středu 

obličeje,  skončil křivkou ve tvaru S na horním rtu. Krev 
vyhrkla  z  rány  a  kapala  do  umývadla.  Setřel  ji  čistým 
bílým ručníkem.
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Zsadist se pečlivě vyzbrojil. Když byl hotov, vystoupil ze 
své šatny. V ložnici byla tma a on šel spíš po paměti než 
podle zraku,  mířil  ke kaluži  světla,  šířící  se  z  koupelny. 
Přistoupil k umývadlu, pustil vodu a sklonil se nad jejím 
proudem, nabral studenou vodu do dlaní. Ošplíchl si tvář a 
promnul oči. Trochu se napil z dlaní.

Když  se  chtěl  osušit,  vycítil,  že  do  ložnice  vstoupil 
Phury a pohybuje se tam, ačkoliv ho neviděl.

„Phury… chtěl jsem za tebou zajít, než vyrazím.“
S  ručníkem  pod  bradou  pohlédl  Z  na  svůj  odraz  v 

zrcadle, viděl své nově žluté oči. Myslel na oblouk svého 
života a věděl, že většinou nestál za nic. Ale byly dvě věci, 
které se z toho vymykaly. Jedna žena. A jeden muž.

„Mám tě rád,“ pronesl hrubým hlasem a uvědomil si, že 
je to poprvé, co ta slova svému dvojčeti říká. „Jen jsem to 
chtěl ze sebe dostat.“

Phury k němu zezadu přistoupil.
Z  ucukl  hrůzou před  odrazem svého dvojčete.  Žádné 

vlasy. Jizva přes obličej. Oči bezvýrazné a neživé.
„Ach,  sladká  Stvořitelko,“  vydechl  Z.  „Co  sis  to 

proboha udělal…?“
„Taky tě mám rád, bratře.“ Phury zvedl paži. V ruce 

měl injekční stříkačku, jednu z těch dvou, co tu zůstaly pro 
Bellu. „A ty potřebuješ žít.“

Zsadist  se  otočil  na  patě,  právě  když  jeho  dvojče 
máchlo paží dolů. Jehla zasáhla Z do šíje a on ucítil,  jak 
mu příval morfinu proniká přímo do hrdelní žíly.  Zařval, 
popadl Phuryho za ramena. Jak droga zabírala, sesul se a 
cítil, jak klouže na podlahu.

Phury  poklekl  vedle  něj  a  pohladil  ho  po  tváři. 
„Vždycky jsem žil jen pro tebe. Kdybys umřel, nemám nic. 
Jsem úplně ztracený. A tebe je zapotřebí tady.“

Zsadist  se  snažil  vztáhnout  ruku,  ale  nemohl  hnout 
pažemi a Phury vstal.

„Bože, Z, vždycky si myslím, že tahle naše tragédie už 
skončí. Ale ono to prostě pořád trvá, viď?“
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Zsadist  ztratil  vědomí a poslední,  co slyšel,  byl  zvuk 
kroků jeho dvojčete, vzdalujících se z místnosti.
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ohn ležel  na posteli,  na boku, svinutý do klubíčka,  a 
zíral do tmy. Pokoj, který v sídle Bratrstva dostal, byl 

přepychový a anonymní a necítil se v něm o nic líp ani hůř.
J

Odkudsi  z  kouta  uslyšel  odbíjet  hodiny,  jednou, 
dvakrát,  třikrát…  Pořád  odpočítával  tlumené,  rytmické 
tóny,  až se  dostal  k šesti.  Převalil  se  naznak a zvažoval 
skutečnost,  že  za  dalších  šest  hodin  začne  nový  den. 
Půlnoc. Už nebude úterý, ale středa.

Myslel na dny a týdny a měsíce a léta svého života, na 
čas,  který  vlastnil,  protože  ho  prožil,  a  tudíž  si  může 
nárokovat jeho plynutí.

Jak je to nahodilé, tohle vymezení časem. To jsou celí 
lidé – a upíři –, že musí rozkrájet nekonečno na cosi, co 
mohou podle svého přesvědčení ovládat.

Taková blbost.  Ty jsi ve svém životě neovládal nikdy 
nic. A ani nikdo jiný.

Bože,  jen  kdyby  to  nějak  šlo.  Nebo  aspoň  kdyby  se  
některé věci daly předělat. Jaká by to byla nádhera, kdyby 
stačilo  jen  stisknout  tlačítko  převíjení  a  pak  vymazat  z 
uplynulého dne to peklo! Pak by mu nebylo tak, jak je mu 
teď.

Zasténal  a  převrátil  se  na  břicho.  Tahle  bolest  je… 
nesrovnatelná, prožitek nejhoršího druhu.

Jeho  zoufalství  bylo  jako  nemoc,  která  postihla  celé 
tělo;  chvěl  se,  ačkoliv  mu  nebyla  zima,  zvedal  se  mu 
žaludek, ačkoliv byl prázdný, z kloubů a hrudi se mu šířila 
bolest. Nikdy ho nenapadlo, že by emocionální devastace 
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působila jako tělesný neduh, ale bylo to tak, a on věděl, že 
tím neduhem bude pěkně dlouho trpět.

Bože… Měl jet s Wellsií, místo aby zůstal doma a učil 
se  taktiku.  Kdyby  v  tom  autě  byl,  třeba  by  ji  mohl 
zachránit… Nebo by byl možná prostě taky mrtvý?

No, bylo  by to lepší než tahle  existence.  I  kdyby po 
smrti nenásledovalo nic, i kdyby se prostě zatmělo a bylo 
po všem, určitě by to bylo lepší než tohle.

Wellsie…  Už  není,  už  není.  Její  tělo  se  změnilo  v 
popel. Podle toho, co John zaslechl, Vishous na ni položil 
na místě činu svou pravici a pak přivezl to, co z ní zbylo. 
Formální obřad odchodu do Stínu bude vykonán, jenže bez 
Tohra to nejde.

A Tohr taky odešel. Zmizel. Možná je mrtvý? Už bylo 
tak  blízko  úsvitu,  když  se  odebral… Po  pravdě  řečeno, 
možná právě o to šlo. Možná prostě vběhl do světla, aby 
mohl být s Wellsiiným duchem.

Pryč, pryč… Všechno je pryč.
Sarelle… Teď ho o ni také připravili bezduší. Připravili 

ho o ni dřív, než ji doopravdy poznal. Zsadist se ji pokusí 
získat zpátky, ale kdoví, co se stane?

John si představoval Wellsiinu tvář a rudé vlasy a malé 
těhotenské  bříško.  Viděl  v  duchu  Tohrova  ježka  a 
tmavomodré  oči  a  široká  ramena  v  černé  kůži. 
Představoval  si,  jak  se  Sarelle  lopotí  nad  těmi  starými 
texty,  plavý chomáč vlasů jí visí dopředu, dlouhé, pěkné 
ruce obracejí stránky.

Znovu v něm rostlo nutkání k pláči, a John se rychle 
posadil a násilím ho potlačil. S pláčem už skoncoval. Pro 
nikoho  z  nich  už  neuroní  slzu.  Slzy  jsou  naprosto  k 
ničemu, slabost, které není jejich památka hodna.

Přinese  jim  jako  oběť  svou  sílu.  Energie  bude  jeho 
úlitbou. Pomsta modlitbou na jejich hrobech.

John vstal z postele, zašel do koupelny, pak se oblékl a 
vklouzl nohama do tenisek Nike, které mu koupila Wellsie. 
Během pár minut byl dole a procházel tajnými dveřmi do 
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podzemního  tunelu.  Kráčel  rychle  ocelovým  labyrintem, 
oči  upřené  přímo  před  sebe,  pažemi  houpal  v  přesném 
rytmu vojáka.

Když  prošel  zadní  stěnou šatny a  ocitl  se v  Tohrově 
kanceláři,  uviděl, že nepořádek už je uklizený: psací stůl 
stál  zase  tam,  kde  prve,  a  šeredné  zelené  křeslo  bylo 
zastrčené  za  ním.  Papíry  a  propisky a  složky a  všechno 
bylo uspořádané. Dokonce i počítač a telefon byly tam, kde 
měly být, ačkoliv obojí se předchozí noci rozbilo na kusy. 
Musí to být nové přístroje…

Byl znovu nastolen řád a trojrozměrná lež na něj platila.
Šel  do  tělocvičny  a  rozsvítil  stropní  světla.  Dnes  se 

neučilo kvůli tomu všemu, co se událo, a on se v duchu 
ptal, jestli po Tohrově odchodu nepřestane výcvik úplně.

John  překlusal  po  žíněnkách  do  nářaďovny,  jeho 
tenisky pleskaly o tuhé modré povrchy žíněnek. Ze skříňky 
s noži vyndal dvě dýky a pak popadl hrudní pouzdro, které 
bylo dost malé, aby mu padlo. Jakmile si připnul zbraně, 
vydal se do středu tělocvičny.

Přesně jak ho to Tohr naučil, začal sklánět hlavu.
A pak uchopil dýky do dlaní a začal s nimi pracovat a 

přitom se halil do hněvu na svého nepřítele a představoval 
si všechny bezduché, které zabije.

Phury vstoupil  do kina a  sedl  si  do zadní  řady.  Bylo  tu 
nabito, hlučno, kino bylo plné mladých dvojic a partiček 
zvlčilých kluků. Slyšel tlumené hlasy, i několik hlučných. 
Naslouchal  smíchu  a  šustění  rozbalovaných  sladkostí  a 
srkání a mlaskání.

Když  začal  film,  světla  zhasla  a  všichni  vykřikovali 
věty z filmu.

Poznal,  když  se  k  němu  bezduchý  přiblížil.  Cítil  ve 
vzduchu sladký pach, i přes popcorn a dívčí parfémy, čišící 
z randících párečků.
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Před obličejem se mu objevil mobil. „Vem si to. Dej si 
to k uchu.“

Phury poslechl a uslyšel chraplavý dech.
Dav v kině řval: „Krucinál, Janet, pojďme na to!“
Hlas bezduchého se mu ozýval přímo za hlavou. „Řekni 

jí, že se mnou půjdeš bez problémů. Slib jí, že bude žít, 
protože uděláš, co se ti řekne. A mluv anglicky, abych ti 
rozuměl.“

Phury  odříkal  do  telefonu  přesně  ta  slova,  která 
neznámý použil. Zachytil jen fakt, že žena začala vzlykat.

Bezduchý mu telefon vytrhl. „Teď si nandej tohle.“
Do klína  mu padla  ocelová  pouta.  Spoutal  se  jimi  a 

čekal.
„Vidíš ten východ napravo? Tam máme namířeno. Ty 

půjdeš  první  a  hned  venku  čeká  náklaďák.  Nastoupíš 
dveřmi u spolujezdce. Celou dobu jsem přímo za tebou s 
telefonem u pusy. Jak mě podvedeš nebo uvidím někoho z 
tvých  bratrů,  nechám  ji  zamordovat.  Jo,  a  pro  tvou 
informaci,  má na krku nůž, aby se to nezdržovalo.  Je to 
jasné?“

Phury kývl.
„Teď vstaň a hni sebou.“
Phury vstal a zamířil ke dveřím. Cestou si uvědomil, že 

měl původně jakousi představu, že z toho všeho vyjde živý. 
Se zbraněmi to uměl zatraceně dobře a pár si jich schoval 
na tajná místa. Ale tenhle bezduchý je, chytrý, svázal si ho 
jako čuníka, drží ho v šachu životem té civilistky.

Když Phury kopnutím otevřel postranní dveře z kina, 
věděl  nad  veškerou  pochybnost,  že  dneska  v  noci  se 
rozloučí se životem.

Zsadist  se  probral  silou  vůle,  vymanil  se  z  drogového 
omámení a šátravě se chytil svého vědomí. Se zasténáním 
se dovlekl po mramorové podlaze koupelny až na koberec 
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v ložnici. Plazil se po koberci, odrážel se nohama, stěží měl 
sílu přimět vůlí otevřít dveře, když se k nim dostal.

Jakmile byl v chodbě soch, pokusil se řvát. Zprvu to byl 
jen chraplavý šepot, ale pak ze sebe vyrazil zahulákání. A 
další. A další.

Když uslyšel dusot běžících kroků, zatočila se mu hlava 
úlevou.

Wrath a Rhage k němu poklekli a převalili ho naznak. 
Přerušoval jejich otázky, neschopen vnímat všechna slova. 
„Phury… pryč… Phury… pryč…“

Když se mu zvedl žaludek, převalil se znovu na bok a 
vyzvracel se. Vyprázdnění pomohlo, měl pocit,  že se mu 
trochu vyjasnila hlava, když to přestalo.

„Musíme ho najít.“
Wrath a Rhage dosud chrlili otázky, mluvili rychle a Z 

si říkal, že ten hukot v uších mu patrně způsobují oni. Buď 
to, nebo mu vybuchne hlava.

Když odtrhl tvář z koberce, zatmělo se mu před očima a 
děkoval  bohu, že ta dávka morfinu byla kalibrována pro 
Bellinu váhu. Protože byl v háji.

Útroby se  mu  stáhly  křečí  a  znovu zvracel,  potřísnil 
koberec. Sakra… Nikdy nesnášel dobře opiáty.

Další dusot v chodbě. Další hlasy. Někdo mu otíral ústa 
mokrou  žínkou.  Fritz.  Když  se Z začalo  znovu stahovat 
hrdlo  další  sérií  dávivých  reflexů,  ocitl  se  mu  před 
obličejem koš na papíry.

„Děkuju,“ řekl a znovu se vyzvracel.
S každým stahem se mu víc a víc vzpamatovávala mysl 

i  tělo.  Strčil  si  dva  prsty  do  krku,  aby  nepřestal.  Čím 
rychleji dostane drogu z organismu, tím dřív může vyrazit 
za Phurym.

Ten  zatracenej  hrdina…  Bože.  Za  tohle  své  dvojče 
zabije, fakt zabije. Phury byl ten, kdo měl přežít.

Ale kam ho odvezli? A jak ho najít? Startovní čára je v 
kině, ale tam dlouho nezůstanou.
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Zsadist začal dávit nasucho, protože v žaludku už mu 
nic nezbylo. Uprostřed zvracení mu došlo jediné řešení, a v 
tu  chvíli  se  mu žaludek  zvedl  něčím jiným než  drogou. 
Cesta k dvojčeti v něm potlačila všechny instinkty.

Další  dusot  v  chodbě.  Vishousův  hlas.  Civilní 
pohotovost.  Šestičlenná  rodina  uvězněná  v  domě, 
obklíčená bezduchými.

Z zvedl hlavu. Pak trup. Pak stál na nohou. Jeho vůle, 
vždy jediné spásné milosrdenství,  kterého se mu dostalo, 
mu  opět  přispěla  na  pomoc.  Odmrštila  zbytek  drogy, 
pomohla mu soustředit se, pročistila ho líp než zvracení.

„Já dojdu pro Phuryho,“ řekl bratrům. „Vy se postarejte 
o kšeft.“

Nastala krátká pauza. Pak Wrath řekl: „Budiž.“
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Kapitola čtyřicátá šestá

ella  seděla  v  křesle  ve  stylu  Ludvíka  XIV.,  nohy 
zkřížené  v kotnících,  ruce v klíně.  V mramorovém 

krbu po její levici praskal oheň a u lokte jí stál šálek čaje 
Earl  Grey.  Marissa  seděla  naproti  na  jemné  pohovce  a 
provlékala  vlákno žlutého  hedvábí  vyšívacím rámečkem. 
Nebylo slyšet vůbec nic.

B

Bella měla dojem, že začne řvát…
Vyskočila,  energizována  pudem.  Zsadist… Zsadist  je 

nablízku.
„Copak je?“ zeptala se Marissa.
Bušení  na  domovní  dveře  zadunělo  jako  buben,  a 

okamžik nato vstoupil do salonu Zsadist. Byl v pracovním 
oblečení,  pistole  u  boků,  dýky  připevněné  na  hrudi. 
Doggen, kterého měl v patách, byl na první pohled ztuhlý 
hrůzou.

„Odejdi,“  řekl  Marisse.  „A  svého  sluhu  si  vezmi  s 
sebou.“

Když  Marissa  zaváhala,  Bella  si  odkašlala.  „To je  v 
pořádku. To je… Jdi.“

Marissa sklonila hlavu. „Nebudu daleko.“
Bella stála na místě, i když zůstali o samotě.
„Potřebuju tě,“ řekl Zsadist.
Přimhouřila oči. Bože, tahle slova tak toužila slyšet! Je 

to kruté, že přicházejí tak pozdě. „K čemu.“
„Phury se od tebe krmil.“
„Ano.“
„Potřebuju, abys ho našla.“
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„Ztratil se?“
„Má v žilách tvoji krev. Potřebuju…“
„Abych ho našla. To jsem slyšela. Pověz mi proč.“
Při krátké pauze, která následovala, jí přeběhl mráz po 

zádech.
„Má ho bezduchý. Má ho David.“
Dech jí unikl z plic. Srdce se jí zastavilo. „Jak…?“
„Nemám čas něco vysvětlovat.“ Zsadist k ní přistoupil 

a  vypadalo  to,  jako  by ji  chtěl  vzít  za  ruce,  ale  pak  se 
zarazil. „Prosím. Jsi jediná, kdo mě k němu může dostat, 
protože má v sobě tvoji krev.“

„Samozřejmě… Samozřejmě ti ho najdu.“
Je  to  řetězec  krevních  pout,  říkala  si.  Ona  dokáže 

Phuryho najít kdekoli, protože se od ní nakrmil. A poté, co 
sála  ze  Zsadistova  hrdla,  dokáže  on  z  téhož  důvodu 
vystopovat ji.

Přiblížil  tvář  těsně  k  ní.  „Chci,  aby  ses  dostala  na 
padesát  metrů  od  něj,  ne  blíž,  je  to  jasný?  A  pak  se 
odhmotníš rovnou zpátky sem.“

Pohlédla mu do očí. „Nenechám tě na holičkách.“
„Lituju, že neexistuje jiná možnost, jak ho najít.“
Ach, to bolelo. „To ti věřím.“
Opustila  salon a  šla  si  pro kabát,  pak zůstala  stát  ve 

foyer.  Zavřela  oči  a  vypařila  se  do  vzduchu,  pronikla 
nejprve stěnami haly, ve které stála, pak vnější konstrukcí 
Haversova  domu.  Její  mysl  se  vzdalovala  přes  keře  a 
trávník, protínala jiné stromy a domy… Auta a kamiony a 
budovy a parky a řeky a potoky. A ještě dál, až k polím a 
horám…

Když  našla  zdroj  Phuryho  energie,  projela  jí  krutá 
bolest, jako by ji cítil i on. Když se zapotácela, Zsadist ji 
popadl za rameno.

Odstrčila ho. „Mám ho. Ach, bože… on.“
Zsadist  ji  znovu  chytil  za  rameno  a  stiskl.  „Padesát 

metrů. Ne blíž. Je to jasný?“
„Ano. Už mě pusť.“
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Vyšla  z  domovních  dveří,  odhmotnila  se  a  znovu se 
objevila asi dvacet metrů od malé chaty v lesích.

Cítila, jak se Zsadist vynořuje vedle ní. „Jdi,“ zasyčel. 
„Vypadni odtud.“

„Ale…“
„Jestli chceš pomáhat, odejdi, abych se o tebe nemusel 

bát. Jdi.“
Bella naposled pohlédla do jeho tváře a odhmotnila se.

Zsadist  se  tiše  přesunul  ke  srubu,  vděčný  za  studený 
vzduch,  který  mu  pomohl  setřást  ještě  trochu  účinků 
morfinu. Když se zády přitiskl k hrubě tesané stěně, vytasil 
dýku a nakoukl do jednoho okna. Uvnitř nebylo nic, jen 
nějaký  šmejdský  rustikální  nábytek  a  počítač  s 
příslušenstvím.

Zaplavila ho panika, studený déšť v krvi.
A pak uslyšel zvuk… bouchnutí. A pak další.
Asi pětadvacet metrů za chatou byla menší hospodářská 

budova bez oken. Doklusal tam a naslouchal pouhý zlomek 
vteřiny. Pak vyměnil nůž za berettu a vykopl dveře.

Pohled,  který  měl  před  sebou,  byl  jako  vystřižený  z 
jeho vlastní  minulosti:  upír  přikovaný ke  stolu,  zbitý  do 
krve. Nepříčetný psychopat tyčící se nad obětí.

Phury  zvedl  rozbitou  tvář,  krev  se  mu  leskla  na 
napuchlých  rtech  a  rozmašírovaném  nose.  Bezduchý  s 
mosazným boxerem na prstech se otočil a zdálo se, že je na 
okamžik zmaten.

Zsadist zamířil na toho hajzla pistoli, ale bezduchý stál 
přímo  před  Phurym:  sebemenší  chyba  a  kulka  provrtá 
dvojče.  Z  spustil  hlaveň,  stiskl  spoušť  a  našil  to 
bezduchému  do nohy,  roztříštil  mu  koleno.  Ten darebák 
zařval a padl na podlahu.

Z šel po něm. Právě když nemrtvého popadl, ozvalo se 
další lupnutí.
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Ramenem Z projela bodavá bolest. Věděl, že ji koupil, 
ale o tom momentálně nemohl přemýšlet. Soustředil se na 
to,  aby  se  zmocnil  pistole  bezduchého;  ten  parchant  se 
ovšem stejnou měrou snažil zmocnit se pistole Z. Zápolili 
spolu na podlaze, svírali se navzájem navzdory krvi, kterou 
byli kluzcí. Padaly rány pěstí a ruce šátraly kolem a nohy 
se zmítaly. Obě pistole v té mele kamsi zmizely.

Asi po čtyřech minutách boje začaly Z znepokojivou 
rychlostí  opouštět  síly.  Byl  dole,  bezduchý  mu seděl  na 
hrudi. Z se do něj opřel, vůlí se snažil přimět své tělo, aby 
tu tíhu shodilo, ale ačkoliv mysl rozkaz vydala, tentokrát 
ho  údy  odmítaly  poslouchat.  Ohlédl  se.  Silně  krvácel, 
nepochybně proto, že projektil zasáhl nějakou tepnu. A ta 
injekce morfinu mu taky neprospěla.

V krátké pauze v boji  bezduchý  funěl a škubal sebou, 
jak ho trýznila bolest v noze. „Kdo… sakra… jsi?“

„Ten… koho chceš,“  odpálil  Z,  dýchal  stejně ztěžka. 
Do  háje…  Dalo  mu  práci  udržet  si  čisté  zorné  pole  a 
neodpadnout. „Já jsem ten… co ti ji… vzal.“

„Jak… to… dokážeš?“
„Sledoval jsem, jak se jí… hojí jizvy na břiše. Dokud 

tvá značka… na ní nezmizela.“
Bezduchý ztuhl.
Teď by byla výtečná chvíle ocitnout se nahoře, jenže Z 

byl příliš zesláblý.
„Je mrtvá,“ zašeptal bezduchý.
„Ne.“
„Její portrét…“
„Žije. Dýchá. A ty… už ji nikdy nenajdeš.“
Ústa  bezduchého  se  otevřela  a  jako  výbuch  z  nich 

vytryskl primitivní řev zuřivosti.
Uprostřed  toho  zvuku  se  Z  zklidnil.  Náhle  se  mu 

dýchalo snadno. Nebo možná právě přestal dýchat úplně. 
Sledoval, jak se  bezduchý  pohybuje jako ve zpomaleném 
filmu, tasí jednu ze Zsadistových černých dýk a zvedá ji 
oběma rukama nad hlavu.
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Zsadist  pečlivě  sledoval  své  myšlenky,  protože  chtěl 
vědět, která bude poslední. Myslel na Phuryho a chtělo se 
mu  plakat,  protože  dvojče  nepochybně  dlouho  nevydrží. 
Bože. Vždycky Phuryho zklamal, ne snad…?

A pak si vzpomněl na Bellu.  Slzy mu vhrkly do očí, 
když mu myslí bleskly její obrázky… tak živé, tak jasné… 
až se její vidina objevila za ramenem bezduchého. Byla tak 
reálná, jako by doopravdy stála ve dveřích.

„Miluju tě,“ zašeptal, když se mu k hrudi blížila jeho 
vlastní čepel.

„Davide,“ zavelel její hlas.
Celé  tělo  bezduchého  se trhnutím obrátilo,  trajektorie 

dýky se změnila, takže přistála v podlahovém prkně vedle 
Zsadistova nadloktí.

„Davide, pojď sem.“
Bezduchý se vymrštil a Bella vztáhla paži.
„Byla jsi mrtvá,“ řekl bezduchý sípavým hlasem.
„Ne.“
„Šel jsem do tvého domu… viděl jsem ten portrét. Ach, 

bože…“  Bezduchý  se rozplakal a kulhal k ní blíž a blíž, 
zanechával za sebou stopu černé krve. „Já myslel, že jsem 
tě zabil.“

„Nezabil. Pojď sem.“
Z  se  zoufale  snažil  pohnout  ústy,  svírán  strašlivým 

podezřením, že to není vidina. Začal řvát, ale vyšel z toho 
jen sten. A pak už byl  bezduchý v Bellině náruči a plakal 
na celé kolo.

Z  sledoval,  jak  ho  její  ruka  objímá  a  míří  k  zádům 
bezduchého. Byla v ní malá pistole, ta, kterou jí dal, než se 
vypravili do jejího domu.

Ach, sladká Stvořitelko… ne!

Bella byla ve stavu podivného klidu, když zvedala pistoli 
výš  a  výš.  Pohybovala  se  zvolna,  šeptala  slova,  která 
konejšila,  až se hlaveň ocitla  na úrovni Davidovy lebky. 
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Zaklonila  se,  a  když  zvedl  hlavu,  aby jí  pohlédl  do očí, 
ocitlo se jeho ucho přímo u hlavně.

„Miluju tě,“ řekl.
Stiskla spoušť.
Exploze jí odkopla ruku a odrazila  paži,  vyvedla ji z 

rovnováhy.  Jak zvuk slábl, uslyšela bouchnutí a podívala 
se na zem. Bezduchý ležel na boku, ještě mrkal. Očekávala, 
že  se  mu  rozskočí  hlava  nebo  tak  něco,  ale  měl  jen 
úhlednou dírku ve spánku.

Zasáhla  ji  prudká  nevolnost,  ale  nedbala  na  ni, 
překročila tělo a šla k Zsadistovi.

Ach, bože. Všude je krev.
„Bello…“ Zvedl ruce od země a ústa se mu pohybovala 

jen zvolna.
Přerušila ho, sáhla po jeho hradním pouzdra a vytáhla z 

něj zbývající dýku. „Musím do prsní kosti, je to tak?“
A sakra.  S jejím hlasem to bylo  stejně špatné jako s 

jejím tělem. Byl rozkymácený, slabý.
„Běž… vypadni… odtud…“
„Do srdce, ano? Jinak nebude mrtvý. Zsadiste, odpověz 

mi!“
Když  kývl,  přistoupila  k  bezduchému  a  nohou  ho 

převalila na záda. Jeho oči na ni zíraly a ona věděla, že je v 
nadcházejících letech bude vídat ve zlých snech. Popadla 
nůž oběma rukama, zvedla ho nad hlavu a bodla. Odpor, na 
který čepel narazila,  jí zvedl žaludek, div nezačala dávit, 
ale prásknutí a záblesk světla byly svým způsobem závěr 
celé epizody.

Klesla  na  podlahu,  ale  mohla  si  dovolit  jen  dvě 
nadechnutí. Přistoupila k Zsadistovi, strhla ze sebe kabát a 
flísku.  Obalila  mu  pulovr  kolem  ramene,  pak  si  stáhla 
opasek, ovinula ho kolem tlustého žvance a pevně utáhla, 
aby držel na místě.

Celou dobu s ní Zsadist zápolil, nutil ji, ať uteče, ať je 
nechá být.
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„Buď zticha,“ odtušila a kousla se do vlastního zápěstí. 
„Pij, nebo umři, vyber si. Ale rozhodni se rychle, protože 
musím  zkontrolovat  Phuryho,  a  pak  vás  dva  odtud 
dostanu.“

Vztáhla  k  němu  paži,  přímo  nad  ústa.  Její  krev  se 
vyvalila a kapala na jeho sevřené rty.

„Ty mizero,“ zašeptala. „Tolik mě nenávidíš…“
Zvedl hlavu a přisál se k její žíle, jeho chladná ústa jí 

sdělovala vše o tom, co potřebovala vědět – jak blízko byl 
smrti.  Pil  zprvu  zvolna  a  pak  s  rostoucí  hltavostí. 
Vycházely z něj drobné zvuky, zvuky, které byly v rozporu 
s  jeho  statným  válečnickým  tělem.  Znělo  to,  jako  by 
mňoukal, vyhladovělá kočka u mlíčka.

Když nechal hlavu klesnout zpátky, oči se mu zavřely 
sytostí. Její krev jím prosakovala; sledovala ho, jak dýchá 
otevřenými ústy.  Jenže nebyl  čas otálet.  Vyřítila  se  přes 
kůlnu k Phurymu.  Byl  v bezvědomí,  přikovaný ke stolu, 
pekelně zkrvavený. Ale hruď se mu zvedala a klesala.

Krucinál.  Z  těch  ocelových  řetězů  visely  patentní 
zámky.  Bude je muset  něčím odříznout.  Přešla nalevo, k 
děsivé výstavce nástrojů…

A pak uviděla  tělo v koutě.  Mladou ženu s krátkými 
plavými vlasy.

Slzy  jí  vyhrkly  a  kanuly  po  tvářích,  když  se  šla 
přesvědčit, že je dívka mrtvá. Když bylo zřejmé, že odešla 
do Stínu, Bella si otřela oči a přiměla se soustředit. Musí 
odtud  dostat  živé;  oni  jsou  jejím  prvořadým  úkolem. 
Potom… se jeden z bratrů vrátí a…

Ach… bože… ach… bože… ach… bože.
Celá  roztřesená,  na  pokraji  hysterie,  se  chopila 

elektrické  pilky,  nastartovala  ji  a  rychle  se  pustila  do 
Phuryho pout.  Když  ho ani  ten  rezavý hluk nepřivedl  k 
vědomí, znovu se vyděsila.

Pohlédla na Zsadista,  který se pracně snažil  zvednout 
horní část trupu z podlahy.
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„Přivezu ten náklaďák k chatě,“ řekla. „Ty zůstaň tady 
a šetři síly. Potřebuju, abys mi pomohl přenést Phuryho. Je 
bez sebe.  A ta dívka…“ Hlas jí selhal.  „Budeme ji tady 
muset nechat.“

Bella  přeběhla  po sněhu k  chatě  v zoufalé  snaze,  že 
najde  klíče  od  náklaďáku,  a  ze  všech  sil  se  snažila 
nemyslet na to, co by dělala, kdyby tam nebyly.

Chvála Stvořitelce, byly na háčku u dveří. Popadla je, 
řítila se k fordu, nastartovala tu zatracenou věc a vystřelila 
s  ní  ke  kůlně.  Rychlý  obrat  smykem a  už  s  ní  couvala 
korbou napřed ke dveřím.

Právě vystupovala od volantu,  když  spatřila  Zsadista, 
který se kymácel jako opilý mezi veřejemi. V náručí měl 
Phuryho  a  bylo  zřejmé,  že  Zsadist  celou  tu  tíhu  dlouho 
neunese. Spustila zadní okraj korby a ti dva padli dovnitř 
ve spleti končetin a krve. Strkala do jejich těl nohama, pak 
vyskočila nahoru a za opasky je zatáhla ještě dál.

Když  byli  dost  daleko,  přehodila  jednu  nohu  přes 
postranici  náklaďáku  a  seskočila  na  zem.  Zabouchla 
bočnici a setkala se se Zsadistovým pohledem.

„Bello.“  Jeho  hlas  byl  pouhý  ševel,  jen  pohyb  rtů 
doprovázený  smutným  vzdechem.  „Nechci  to  pro  tebe. 
Všechen tenhle… hnus.“

Odvrátila se od něj. Okamžik nato dupla na plyn.
Jednoproudová  cesta,  která  vedla  od  chaty,  byla  její 

jediná možnost, a modlila se, aby cestou nikoho nepotkala. 
Když  se  ocitla  na  silnici  22,  odříkala  modlitbu  díků  ke 
Stvořitelce, a jak nejrychleji to šlo, zamířila k Haversovi.

Naklonila si zpětné zrcátko, aby viděla na korbu. Určitě 
tam mrzlo, ale neodvažovala se zpomalit.

Možná ten chlad u obou zpomalí ztrátu krve.
Ach… bože.

Phury vnímal ledový vítr, který mu vanul na nahou kůži a 
holou hlavu. Zasténal a svinul se do klubíčka. Bože, to je 
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mu ale zima. Tímhle musí projít, než se dostane do Stínu? 
Pak tedy díky Stvořitelce, že k tomu dojde jen jednou.

Něco  se  u  něj  pohnulo.  Paže… Objímaly  ho  nějaké 
paže,  paže,  které  ho  obklopovaly  jakýmsi  teplem. 
Rozechvěle se poddal tomu, kdo ho tak něžně objímal.

Co je to za zvuk? Těsně u jeho ucha… Jiný zvuk než 
burácení větru.

Zpěv. Někdo mu zpívá.
Phury se pousmál. Dokonalé. Andělé, kteří ho odvádějí 

do Stínu, mají opravdu krásné hlasy.
Vzpomněl  si  na  Zsadista  a  srovnával  tu  líbeznou 

melodii,  kterou  nyní  slyšel,  s  těmi,  jimž  naslouchal  ve 
skutečném životě.

Ano, Zsadist  měl  hlas  jako anděl,  teď se to  ukázalo. 
Doopravdy měl.
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Kapitola čtyřicátá sedmá

dyž  Zsadist  přišel  k  sobě,  první  popud  mu  velel 
posadit  se.  Sakra  špatnej  nápad.  Jeho  rameno 

zařvalo a vystřelila do něj bolest tak prudká, že se mu zase 
zatmělo před očima.

K
Druhé kolo.
Tentokrát si aspoň, když se probral, vzpomněl, co nemá 

dělat. Zvolna otočil hlavu, místo aby se pokusil zaujmout 
svislou  polohu.  Kde  to  je?  Tohle  bylo  něco  mezi 
hostinským pokojem a nemocničním prostředím – Havers. 
Je na Haversově klinice.

A ve stínu na druhém konci  toho neznámého pokoje 
někdo sedí.

„Bello?“ zasípal.
„Je mi líto.“ Butch se naklonil do světla. „Jenom já.“
„Kde je?“ Páni,  že  byl  ale  ochraptělý.  „Nestalo  se jí 

nic?“
„Je v pořádku.“
„Kde… kde je?“
„Ona… hm,  odjíždí  z  města,  Z.  Abych  řekl  pravdu, 

myslím, že už je pryč.“
Zsadist  zavřel  oči.  Krátce  zauvažoval  o  výhodách 

bezvědomí.
Ale nemohl jí zazlívat, že odjela. Kristepane, ty situace, 

ve kterých se ocitla!  Z nichž nikoli  nejmenší  bylo zabití 
bezduchého.  Bude  lepší,  když  odjede  z  Caldwellu  co 
nejdál.

Ačkoliv byl z její ztráty celý rozbolavělý.
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Odkašlal si. „Phury? Je…“
„Hned vedle. Pomlácený, ale bude to dobrý. Oba jste 

byli pár dní bez sebe.“
„Tohr?“
„Nikdo nemá zdání, kde je. Je to, jako by se vypařil.“ 

Polda  vyfoukl  vzduch.  „John  má  bydlet  v  sídle,  ale 
nemůžeme ho dostat z výcvikového centra. Spí v Tohrově 
kanceláři.  Ještě nějaké aktuality by tě zajímaly?“ Když Z 
zavrtěl hlavou, polda vstal. „Teď tě nechám o samotě. Jen 
jsem si říkal, že ti bude líp, když budeš vědět, jak se věci 
mají.“

„Díky… Butchi.“
Poldovi zaplály oči, když uslyšel své jméno, takže si Z 

uvědomil, že ho ještě nikdy jménem neoslovil.
„Jasně,“ řekl člověk. „Není zač.“
Když se dveře tiše zavřely, Zsadist se posadil. Hlava se 

mu sice točila, ale strhal si detektory z hrudi a ukazováčku. 
Spustily se alarmy a on je umlčel tím, že převrhl stojan s 
přístroji, který stál vedle lůžka. Změť monitorů se cestou 
na podlahu vypojila ze zásuvek a zmlkla.

S  grimasou  si  vytrhl  katetr  a  pohlédl  na  nitrožilní 
kanylu, kterou měl zavedenou do předloktí.  Užuž ji chtěl 
vyrvat  ze žíly,  ale pak usoudil,  že by bylo chytré  ji tam 
nechat.  Jen  bůh  ví,  co  do  něj  pumpujou.  Možná  to 
potřebuje.

Vstal a připadal si jako poloprázdný pytel, všechno pod 
kůží měl volné. Stojan s kapačkou byl ale dobrá opora při 
chůzi,  takže  se  vydal  na  chodbu.  Když  zamířil  do 
sousedního pokoje, sbíhaly se odevšad sestry. Setřásl je a 
otevřel první dveře, ke kterým se dostal.

Phury  ležel  na  velikánské  posteli  a  odevšad  do  něj 
vedly hadičky a dráty, takže vypadal jako rozvodná deska.

Otočil hlavu. „Z… jak to, že chodíš?“
„Trénuju zdravotní personál.“ Zavřel dveře, propletl se 

místností  a  zamířil  k  posteli.  „Abych  řekl  pravdu,  jsou 
sakra rychlí.“
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„Neměl bys…“
„Buď zticha a uhni.“
Phury  vypadal  pekelně  polekaně,  ale  posunul  se  na 

druhou  stranu  a  Z  žuchl  svým  vyčerpaným  tělem  na 
matraci. Když ležel naznak v poduškách, vydali oba stejný 
vzdech.

Z si promnul oči. „Bez těch vlasů jsi šerednej, to jistě 
víš.“

„To znamená, že si je necháš narůst?“
„Kdepak.  Časy  mé  účasti  v  soutěžích  krásy  už 

pominuly.“
Phury se zasmál. Pak nastalo dlouhé mlčení.
V  tichu  si  Zsadist  pořád  představoval,  jaké  to  bylo, 

vstoupit  do  kůlny  toho  bezduchého  a  vidět  Phuryho 
připoutaného ke stolu, bez vlasů, s obličejem rozbitým na 
maděru.  Být  svědkem bolesti  svého  dvojčete,  to  bylo… 
utrpení.

Z si odkašlal. „Neměl jsem tě tak zneužívat.“
Postel  se  zaviklala,  jak  Phury  prudce  otočil  hlavu. 

„Cože?“
„Když jsem chtěl… bolest. Neměl jsem tě nutit,  abys 

mě bil.“
Odpověď  nezazněla  a  Z  se  ohlédl,  sledoval,  jak  si 

Phury zakryl oči dlaněmi.
„To bylo ode mě kruté,“ řekl Z do napjatého šera mezi 

nimi.
„Hrozně mi to vadilo.“
„Já vím, a věděl jsem to, i když jsem tě nutil, abys mě 

praštil do krve. Že jsem se přiživoval na tvém trápení, to na 
tom bylo nejkrutější. Už to po tobě nikdy nebudu chtít.“

Phuryho nahá hruď se zvedla a klesla. „Radši ať jsem 
to já než někdo jiný. Takže až to budeš potřebovat, dej mi 
vědět. Udělám to.“

„Kristepane, Phury…“
„Co je? To je jediný způsob, jak mi dovolíš, abych se o 

tebe postaral. Jinak se tě nesmím dotknout.“
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Teď to byl Z, kdo si zakryl pálící oči předloktím. Musel 
párkrát  zakašlat,  než  promluvil.  „Hele,  už  žádné 
zachraňování,  bratře,  jo? To už skončilo. Je po všem. Je 
čas, abys toho nechal.“

Nedočkal se odpovědi. Z se tedy znovu ohlédl – zrovna 
když po Phuryho líci skanula slza.

„A… sakra,“ zašeptal Z.
„Jo.  Sakra.“  Z Phuryho  oka  se  vykutálela  další  slza. 

„Bože… zatraceně. Teču.“
„Fajn, tak se připrav.“
Phury si otřel obličej dlaněmi. „Proč?“
„Protože… se tě asi pokusím obejmout.“
Phurymu klesly ruce a pohlédl na bratra s absurdním 

výrazem.
Z si  připadal jako naprostý osel,  když se přisunul ke 

svému dvojčeti. „Zvedni hlavu, kruci.“ Phury natáhl krk. Z 
pod něj vsunul paži. Oba ztuhli v nepřirozených pozicích. 
„Víš, bylo to daleko snazší, když jsi byl bez sebe na korbě 
toho náklaďáku.“

„Tos byl ty?“
„Do háje, tys myslel, že to byl Mikuláš?“
Z měl husí kůži po celém těle. Bože… Je tady opravdu 

nechráněný. Co tu sakra dělá?
„Já myslel, že jsi anděl,“ řekl Phury tiše a znovu položil 

hlavu na Zsadistovu paži. „Když jsi mi zpíval, myslel jsem, 
že mě bezpečně převádíš do Stínu.“

„Nejsem  žádný  anděl.“  Zvedl  ruku  a  přejel  jí  po 
Phuryho líci, setřel z ní vlhkost. Pak špičkami prstů zavřel 
bratrovi víčka.

„Jsem unavený,“ zašeptal Phury. „Tak… unavený.“
Z hleděl na tvář svého dvojčete, jako by to bylo poprvé. 

Modřiny  už  se  hojily,  otok  se  zmenšoval,  zubatá  jizva, 
kterou si sám vyrobil,  mizela.  Ukazovaly se však vrásky 
vyčerpání a napětí, což nebylo valné zlepšení.

„Už staletí jsi unavený, Phury. Je čas nechat mě být.“
„To asi nedokážu.“
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Zsadist se zhluboka nadechl. „Tu noc, co mě unesli od 
rodiny…  Ne,  nedívej  se  na  mě.  Je  to  moc…  zblízka. 
Nemůžu dýchat, když… Kristepane, jen zavři oči, jo?“ Z si 
ještě  trochu  odkašlal,  jen  ty  drobné  sípavé  zvuky  mu 
umožnily  vypravit  slova  ze sevřeného hrdla.  „Tu noc to 
nebyla tvá vina, že tě neukradli. A nemůžeš vyvážit fakt, 
žes měl kliku a já ne. Chci, aby ses o mě přestal starat.“

Phury chvějivě vydechl.  „Ty… Máš vůbec představu, 
jaké to bylo, vidět tě v té cele, nahého a přikovaného a… 
vědět, co s tebou ta žena tak dlouho dělala?“

„Phury…“
„Vím to všechno, Z. Vím o všem, co tě potkalo. Slyšel 

jsem o  tom  od  mužů,  kteří…  tam  byli.  Ještě  než  jsem 
věděl, že je řeč o tobě, ledacos jsem vyslechl.“

Zsadist  polkl,  ačkoliv  se  mu dělalo  nanic.  „Vždycky 
jsem doufal, že se to nedozvíš. Modlil jsem se, abys…“

„Takže  musíš  pochopit,  proč  pro  tebe  každý  den 
umírám. Tvá bolest je i má.“

„Ne, není. Přísahej mi, že toho necháš.“
„To nemůžu.“
Z zavřel oči. Jak tam spolu leželi, chtělo se mu prosit za 

odpuštění všech těch hanebností, kterých se dopustil od té 
doby, co ho Phury osvobodil… A chtělo se mu na dvojče 
řvát  za  to,  že  je  takový  zatracený  hrdina.  Ale  ze  všeho 
nejvíc toužil ta promarněná léta Phurymu vrátit. Zaslouží si 
mít ze života o hodně víc než dosud.

„No, pak mi tedy nedáváš jinou možnost.“
Phury prudce zvedl hlavu ze Zsadistovy paže. „Jestli se 

zabiješ…“
„Hádám, že bych se měl  vynasnažit,  abych ti  nedělal 

tolik starostí.“
Z cítil, jak Phuryho tělo ochablo. „Ach… Ježíši.“
„Nevím ale,  jak  se  to  bude dařit.  Moje  pudy… jsou 

vypilované k hněvu, víš. Patrně vždycky budu popudlivý.“
„Ach, Ježíši…“

418



„Ale víš, snad bych na tom mohl pracovat.  Nebo tak 
něco. Sakra, já nevím. Nejspíš ne.“

„Ach… Ježíši. Já ti pomůžu. Jak bude v mých silách.“
Z  zavrtěl  hlavou.  „Ne.  Nepotřebuju  pomoct.  Tohle 

musím dokázat sám.“
Nějakou dobu byli zticha.
„Zmrtvěla mi ruka,“ řekl Z.
Phury zvedl hlavu a Zsadist si vzal svou paži zpátky, 

ale neodtáhl se.

Těsně  před  svým  odchodem  vstoupila  Bella  do  pokoje, 
který přidělili Zsadistovi. Odkládala odjezd už několik dní, 
přičemž si namlouvala, že to není proto, že čeká, až přijde 
k sobě. Což byla lež.

Dveře byly pootevřené, takže zaklepala na zárubeň. V 
duchu se ptala, co řekne, až k němu jen tak nakráčí. Patrně 
nic.

„Dále,“ řekl ženský hlas.
Bella  vstoupila  do  místnosti.  Lůžko  bylo  prázdné  a 

rozbitý  stojan  s  monitorovacím zařízením ležel  na  boku 
jako mrtvola. Sestra sbírala kousky z podlahy a dávala je 
do  kbelíku  na  odpadky.  Zsadist  byl  očividně  zase  na 
nohou.

Sestra se usmála. „Hledáte ho? Je vedle u bratra.“
„Děkuji.“
Bella  šla  o  dveře  dál  a  tiše  zaklepala.  Když  se 

nedočkala odpovědi, vstoupila dovnitř.
Ti  dva  leželi  zády  k  sobě,  tak  těsně  u  sebe,  až  to 

vypadalo,  jako by měli  srostlé  páteře.  Paže a  nohy měli 
stočené  v  úplně  stejných  pozicích,  brady  přimáčknuté  k 
hrudi.  Představila  si  je  takhle  v matčině  děloze,  jak tam 
spolu spočívali, nevinní a neznalí všech hrůz, které na ně 
čekají venku.

Zvláštní pomyšlení, že oba mají v sobě její krev. Bylo 
to  jediné,  co  těm  dvěma  darovala,  to  jediné,  co  po  ní 
zůstane.
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Zsadistovy oči se bez varování otevřely. Zlatožlutá záře 
ji překvapila, až sebou trhla.

„Bello…“ Vztáhl k ní ruku. „Bello…“
O krok ucouvla. „Přišla jsem se rozloučit.“
Když spustil ruku, musela odvrátit pohled.
„Kam jdeš?“ zeptal se. „Někam do bezpečí?“
„Ano.“ Měla namířeno na jih, do Charlestonu v Jižní 

Karolíně,  ke  vzdáleným  příbuzným,  kteří  ji  přijmou  s 
největší  radostí.  „Bude  to  pro  mě  nový  začátek.  Nový 
život.“

„Dobrá. To je dobře.“
Zavřela oči. Jen jednou… Jen jednou by ráda slyšela z 

jeho hlasu trochu lítosti, že ho opouští. Ale na druhé straně, 
protože  je  to  jejich  poslední  sbohem,  aspoň  už  nebude 
muset prožívat další zklamání.

„Byla jsi moc statečná,“ řekl. „Dlužím ti za život. On 
taky. Jsi tak… statečná.“

Houby.  Málem se  úplně  sesypala.  „Doufám,  že  ty  a 
Phury se rychle uzdravíte. Jo, doufám.“

Nastala  dlouhá odmlka.  Pak se naposled  podívala  do 
Zsadistovy tváře. Věděla, že i kdyby se někdy v budoucnu 
vdala, žádný muž nikdy nezaujme jeho místo.

A  jakkoli  to  znělo  neromanticky,  bylo  to  prostě  a 
jednoduše v háji. Jasně, měla by překonat ztrátu a tak dále. 
Jenže  ona  ho  miluje,  a  nebude  s  ním  a  jediné,  po  čem 
toužila, bylo zalézt někam do postele, zhasnout světla a jen 
tak tam ležet. Třeba sto let.

„Musím  ti  něco  říct,“  ozvala  se.  „Říkal  jsi  mi,  že 
jednoho krásného dne se probudím a budu litovat, že jsem 
s tebou.  No, už toho lituju.  Ale ne kvůli  tomu,  co bude 
říkat  glymera.“  Založila  si  paže  na  hrudi.  „Vysoká 
společnost  už  mě  jednou  ukřižovala,  aristokracie  už  se 
nebojím a s hrdostí… bych stála po tvém boku. Ale ano, 
lituju, že jsem s tebou byla.“

Protože  opouštět  ho,  to  byla  drtivá  rána.  Horší  než 
všechno, čím prošla u toho bezduchého.
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Vzato  kolem  a  kolem,  bylo  by  lepší  nevědět,  o  co 
přichází.

Beze slova se otočila a opustila místnost.

Když  se  nad  krajinou  rozednilo,  vstoupil  Butch  do 
Doupěte, sundal si kabát a usedl na koženou pohovku. V 
televizi běžel sport se ztlumeným zvukem, hudební kulisu 
vytvářela Late Registration od Kanye Westa.

Ve dveřích kuchyně se objevil V, který očividně právě 
přišel  po  bojové  noci:  byl  bez  košile,  ještě  v  kožených 
kalhotách a bagančatech, a na oku měl čerstvý monokl.

„Jak  se  vede?“  zeptal  se  Butch  a  díval  se,  jak  jeho 
spolubydlícímu na rameni naskakuje další modřina.

„O nic líp než tobě. Vypadáš jako zmlácený, poldo.“
„Fakt jo.“ Zvrátil hlavu dozadu. Zdálo se, že je na místě 

dohlédnout  na  Z,  zatímco  ostatní  bratři  vyrazili  za  svou 
prací. Byl však vyčerpaný, i když jen tři noci po sobě seděl 
v křesle.

„Mám něco, co tě postaví na nohy. Tumáš.“
Butch  zavrtěl  hlavou,  když  se  mu  před  obličejem 

objevila vinná sklenka. „Víš přece, že červené nepiju.“
„Zkus to.“
„Kdepak,  potřebuju  sprchu  a  pak  něco  kapku 

ostřejšího.“ Butch si zapřel dlaně o kolena a začal vstávat.
Vishous mu vstoupil  do cesty.  „Potřebuješ tohle.  Věř 

mi.“
Butch nechal zadek klesnout zpátky na pohovku a přijal 

sklenku.  Přičichl  k  vínu.  Upil.  „Není  to  špatné.  Trochu 
husté, ale není to špatné. To je merlot?“

„Ne tak docela.“
Zaklonil  hlavu  a  pořádně  si  lokl.  Víno  bylo  silné, 

propalovalo se mu až do žaludku, trochu se mu z něj točila 
hlava. Což mu navodilo otázku, kdy naposledy jedl.

Když nasál poslední doušek, svraštil čelo. Vishous ho 
pozoroval nějak příliš bedlivě.
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„V? Děje se něco?“ Postavil  sklenku na stůl a  zvedl 
jedno obočí.

„Ne… ne, všechno je v pohodě. Teď už bude všechno v 
pohodě.“

Butch se zamyslel nad problémy svého spolubydlícího 
z  poslední  doby.  „Hele,  chtěl  jsem se zeptat  na ty tvoje 
vize. Ještě pořád je nemáš?“

„No, jednu jsem měl asi před deseti minutami. Tak se 
asi vrátily.“

„To je dobře. Nerad jsem tě viděl tak nešťastného.“
„Jsi fajn, poldo. Víš to?“ Vishous se usmál a hrábl si 

rukou do vlasů. Když spouštěl paži, zahlédl Butch bratrovo 
zápěstí.  Na vnitřní  straně  byl  čerstvý  rudý řez.  Jako  by 
vznikl před pouhými několika minutami.

Butch  pohlédl  na  vinnou  sklenku.  Děsivé  podezření 
přitáhlo  jeho  pohled  zpět  k  napájecímu  bodu 
spolubydlícího.

„Ježíši… Kriste. V, co… co jsi to udělal?“ Vymrštil se, 
právě když se mu žaludek stáhl první křečí. „Ach, bože… 
Vishousi.“

Běžel na toaletu zvracet, ale nestihl to. Jen co vletěl do 
svého pokoje, V ho popadl zezadu a strhl na postel. Když 
začal dávit, Vishous ho převalil naznak a přitiskl Butchovi 
k bradě hranu dlaně, aby mu zabránil otevřít ústa.

„Nebraň  se  tomu,“  řekl  V  hrubě.  „Udrž  to  v  sobě. 
Musíš to v sobě udržet.“

Butchovi se zvedal žaludek a dusil se tím svinstvem, co 
mu  vystřelovalo  do  hrdla.  V  panice,  s  nevolností, 
neschopen dýchat  odstrkoval  to těžké tělo,  které  na něm 
obkročmo sedělo, a podařilo se mu srazit Vishouse stranou. 
Než se ale stihl osvobodit, V ho popadl zezadu a znova mu 
násilím zavřel ústa.

„Udrž… to… v sobě,“  sténal  V,  zatímco  zápolili  na 
posteli.

422



Butch  ucítil,  jak  mu  mohutná  noha  uvěznila  stehna. 
Zápasnický  chvat  fungoval.  Nemohl  se  hnout.  Stejně  se 
bránil.

Křečovité stahy a nevolnost sílily, až myslel, že mu oči 
vyskočí  z  důlků.  Pak došlo v jeho útrobách k explozi  a 
tělem mu začaly  proudit  jiskry… Jiskry,  které  spouštěly 
jakési  mravenčení…  Teď  hukot.  Znehybněl,  přestal 
bojovat a vstřebával ty pocity.

V uvolnil stisk a odtáhl ruku, ačkoliv pořád ještě svíral 
paží  Butche  kolem  hrudníku.  „To  je  ono…  Jen  to 
rozdýchej. Jde ti to dobře.“

Hučení stoupalo, měnilo se v něco jako sex, ale vlastně 
ne… Ne, rozhodně to nebylo nic erotického, ale jeho tělo 
ten rozdíl nepoznávalo. Penis mu ztvrdl, erekce se drala z 
kalhot, tělo mu náhle běsnilo žárem. Prohnul se v zádech, z 
úst mu vyšel sten.

„To je ono,“  říkal  mu V do ucha.  „Nebraň se tomu. 
Nech se tím zaplavit.“

Butchovy  kyčle  kroužily  samy  od  sebe  a  znovu 
zasténal.  Byl  rozpálený  jako  střed  Slunce,  pokožku  měl 
přecitlivělou,  ztrácel  zrak…  A  pak  se  burácení  v  jeho 
útrobách přesunulo do srdce. V mžiku se mu všechny žíly 
rozpálily, jako by v nich měl hořící petrolej, celé jeho nitro 
se proměnilo v síť ohně, čím dál palčivější. Pot z něj lil a 
jeho tělo se svíjelo a cukalo, zakloněnou hlavu vzepřel o 
Vishousovo rameno. Z úst se mu linuly chraplavé zvuky.

„Já… umřu.“
Hlas V byl přímo u něj, pomáhal mu. „Musíš zůstat se 

mnou, chlape. Nepřestávej dýchat. Nepotrvá to dlouho.“
Zrovna  když  už  si  Butch  myslel,  že  to  peklo  déle 

nevydrží,  zmocnil  se  ho orgasmus  veliký  jako kamion  s 
vlekem. Zatímco jeho úd vystřikoval sperma, Vishous ho 
během křečovitých stahů objímal a říkal něco starou řečí. 
A pak bylo po všem. Bouře pominula.

Zadýchaný,  zesláblý  Butch  se  otřásl.  V  sklouzl  z 
postele a přikryl ho pokrývkou.
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„Proč…,“ řekl Butch jako opilý. „Proč, V?“
Vishousova  tvář  se  mu  objevila  před  očima.  Obě 

diamantové oči bratra zářily… až to levé znenadání úplně 
zčernalo,  zornička  se  rozšířila,  až  po  duhovce  a  bělmu 
zbyla jen bezedná díra.

„Proč… Já nevím. Ale viděl jsem, že máš ode mě pít. 
Buď to, nebo bys šel pod kytičky.“ V vztáhl ruku a shrnul 
Butchovi  vlasy  z  čela.  „Spi.  Do  večera  ti  bude  dobře, 
protože jsi to přežil.“

„Ono mě to mohlo…  zabít?“  No jo,  sakra.  Připadalo 
mu, že umírá.

„Nedal  bych  ti  to,  kdybych  si  nebyl  jistý,  že  to 
zvládneš.  Už  zavři  oči.  Nevysiluj  se,  jasný?“  Vishous 
zamířil ven, ale ve dveřích se zastavil.

Když  se  bratr  ohlédl,  zmocnil  se  Butche  prapodivný 
pocit…  Plynulo  mezi  nimi  jakési  pouto,  něco 
hmatatelnějšího než vzduch mezi jejich těly.  Zakaleno ve 
výhni,  kde  se  právě  ocitl,  hluboko  jako  krev  v  jeho 
žilách… zázračné spojení.

Můj bratr, pomyslel si Butch.
„Nedovolím, aby se ti něco stalo, poldo.“
A  Butch  věděl,  že  je  to  absolutní  pravda,  ačkoliv 

opravdu nebyl  rád,  že byl  takhle oklamán.  Ale na druhé 
straně,  kdyby byl  věděl,  co v té sklenici  je, nikdy by to 
svinstvo nepolkl. To tedy ani omylem.

„Co to ze mě udělalo?“ zeptal se tiše.
„Nic, čím bys už nebyl. Pořád ještě jsi jen člověk.“
Butch  vzdychl  úlevou.  „Poslyš,  chlape,  prokaž  mi 

službu. Upozorni mě, než mi zas něco takového vyvedeš. 
Docela rád bych si vybral sám.“ Pak se pousmál. „A ještě 
pořád spolu nechodíme.“

V  se  krátce  zasmál.  „Spi,  kámo.  Nakopat  mi  za  to 
můžeš potom.“

„Nakopu.“
Když  bratrova  široká  záda  mizela  v  chodbě,  Butch 

zavřel oči.
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Pořád ještě jen člověk… Jen… člověk.
Spánek se ho zmocnil jako kýžené kořisti.
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Kapitola čtyřicátá osmá

ásledujícího  večera  si  Zsadist  navlékl  čisté  kožené 
kalhoty. Byl celý ztuhlý, ale připadal si neuvěřitelně 

silný a věděl, že ho pořád ještě živí Bellina krev, která mu 
dodává plnou energii, sceluje ho.

N
Odkašlal si, když si zapínal poklopec, a snažil se nad ní 

neplakat  jako nějaká  slečinka.  „Díky,  žes  mi  to  přinesl, 
poldo.“

Butch  kývl.  „Není  zač.  Zkusíš  se  odfouknout  domů? 
Protože tu mám escalade, kdyby ses na to necítil.“

Z  si  přetáhl  přes  hlavu  černý  rolák,  vjel  nohama  do 
bagančat a vyšel ven.

„Z? Z, chlape?“
Ohlédl se na poldu. Dvakrát mžikl. „Pardon, cože?“
„Chceš se svézt se mnou?“
Z zaostřil na Butche zrak, poprvé od chvíle, kdy polda 

před deseti minutami vstoupil do jeho pokoje. Užuž chtěl 
člověku odpovědět na otázku, když se ozvaly jeho pudy. 
Naklonil hlavu a trochu zavětřil. Zadíval se na Butche. Co 
sakra…?

„Poldo,  kde  jsi  byl  od  té  doby,  co  jsem  tě  viděl 
naposled?“

„Nikde.“
„Jsi jinak cítit.“
Butch se zarděl. „Nová kolínská.“
„Ne. Ne, to není.“
„Tak  chceš  se  svézt?“  Butchovy  oříškově  hnědé  oči 

ztvrdly, jako by nehodlal zabřednout do tohohle tématu už 
ani o píď.
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Z pokrčil rameny. „Fajn, tak jo. A vezmeme Phuryho. 
Pojedeme s tebou oba.“

Patnáct minut nato už vyjížděli od kliniky.  Cestou do 
sídla zaujal Z místo na zadním sedadle escalade a upřeně 
hleděl  do  míjející  zimní  krajiny.  Zase  sněžilo,  vločky 
ubíhaly  horizontálně,  jak  teréňák  uháněl  po  silnici  22. 
Slyšel,  jak  na  předních  sedadlech  Phury  a  Butch 
rozmlouvají  tlumenými  hlasy,  ty  však  zněly  z  daleka, 
předaleka. Po pravdě řečeno, všechno mu připadalo… tak 
rozostřené, mimo kontext…

„Všude dobře, doma nejlíp, pánové,“ řekl Butch, když 
zastavili na nádvoří sídla.

Ježíši. To už jsou zpátky?
Všichni tři vystoupili a zamířili  do sídla, čerstvý sníh 

jim vrzal pod botami. Jakmile vstoupili do foyer, seběhly 
se k nim ženy. Nebo se spíš seběhly k Phurymu. Mary a 
Beth bratra objímaly, jejich hlasy zněly jako líbezný sbor 
na uvítanou.

Když Phury obě ženy popadl do náručí, Z ustoupil do 
stínu. Kradmo je pozoroval a v duchu se ptal, jaké by to 
bylo, ocitnout se v té spleti končetin; litoval, že jeho doma 
nikdo nevítá.

Nastala trapná pauza, když na něj Mary a Beth pohlédly 
z Phuryho objetí. Ženy rychle odvrátily oči, aby se vyhnuly 
jeho pohledu.

„Wrath  je  nahoře,“  řekla  Beth,  „čeká  na  vás  spolu  s 
bratry.“

„Ví se něco o Tohrovi?“ zeptal se Phury.
„Ne, a všichni jsou z toho celí pryč. John taky.“
„Zajdu za Johnem později.“
Mary  a  Beth  naposled  Phuryho  stiskly;  ten  pak  s 

Butchem zamířil ke schodům. Z je následoval.
„Zsadiste?“ Ohlédl se za zvukem hlasu Beth. Stála se 

založenými pažemi a Mary hned vedle ní,  obě vypadaly 
stejně napjatě.

„Jsme rády, že ses vrátil,“ řekla královna.
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Z se zamračil, protože věděl, že to nemůže být pravda. 
Nedomníval se, že by je těšilo mít ho nablízku.

Mary  promluvila.  „Zapálila  jsem  za  tebe  svíčku. 
Modlila jsem se, aby ses ve zdraví vrátil domů.“

Svíčka… zapálená za něj? Jenom za něj? Do tváře se 
mu nahrnula krev a cítil se uboze, že ta laskavost pro něj 
tolik znamená.

„Děkuju.“ Uklonil se jim a pak se hnal do schodů; byl 
si jist, že je ve tváři rudý jako rubín.  Bože…  Možná se v 
těch vztahových věcech zlepší. Jednou.

Až na to,  že  když  vstoupil  do Wrathovy pracovny a 
ucítil  na  sobě  oči  svých  bratrů,  pomyslel  si:  Možná ne.  
Nemohl vystát  to pozorování;  bylo to na něj příliš,  když 
byl takhle rozjitřený. Ruce se mu začaly třást, a tak je strčil 
do  kapes  a  šel  do  svého  obvyklého  kouta,  daleko  od 
ostatních.

„Nechci, aby šel někdo dneska v noci do boje,“ oznámil 
Wrath. „Všichni toho máme momentálně moc na srdci, než 
abychom  byli  efektivní.  A  chci,  kluci,  abyste  byli 
nejpozději  ve  čtyři  ráno  zpátky  doma.  Hned  jak  vyjde 
slunce,  budeme celý den truchlit  pro Wellsii,  takže chci, 
abyste  se  nakrmili  a  napojili,  než  se  do  toho  pustíme. 
Pokud  jde  o  obřad  odchodu  do  Stínu,  nemůžeme  ho 
provést bez Tohra, takže to musí počkat.“

„Nemůžu  uvěřit,  že  nikdo  neví,  kam se  poděl,“  řekl 
Phury.

Vishous  si  zapálil  ručně  ubalenou  cigaretu.  „Chodím 
každou noc do jeho domu, a pořád po něm není ani stopy. 
Jeho  doggen  ho neviděl  ani  se  mu neozval.  Nechal  tam 
dýky. Zbraně. Oblečení. Auta. Může být kdekoliv.“

„A co výcvik?“ zeptal se Phury. „Pokračujeme v něm?“
Wrath zavrtěl hlavou. „Já bych rád, ale máme zatracený 

nedostatek  lidí  a  nechci  tě  přetěžovat.  Zvlášť  protože 
potřebuješ čas na zotavenou.“

„Můžu vypomoct,“ vmísil se Z.
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Všechny hlavy se  otočily  směrem k němu.  Nevíra  v 
jejich tvářích by byla k smíchu, kdyby tolik nepálila.

Odkašlal si. „Chci říct, Phury bude velet a bude muset 
obstarat ty blbosti v učebně, protože já neumím číst. Ale s 
nožem  to  dovedu  dobře,  jak  víte.  S  pěstmi  taky.  S 
pistolemi.  S  výbušninami.  Můžu  vypomoct  s  tělesnou 
výchovou a při tréninku se zbraněmi.“ Když se nedočkal 
odpovědi, sklopil oči. „Nebo možná ne. To je v pohodě. To 
je jedno.“

Ticho,  jež  následovalo,  ho  pekelně  znervózňovalo. 
Zašoupal nohama. Zadíval se ke dveřím.

Že  jsem  se  na  to  nevykašlal,  říkal  si.  Měl  držet 
klapačku.

„Myslím, že by to bylo ohromné,“ řekl Wrath zvolna. 
„Ale víš jistě, že do toho půjdeš?“

Z pokrčil rameny. „Můžu to zkusit.“
Další ticho. „Fajn… tak budiž. A díky za výpomoc.“
„Jasně. A není zač.“
Když  se  půl  hodiny  nato  rozcházeli,  opouštěl  Z 

pracovnu jako první. Nechtěl mluvit s bratry o tom, k čemu 
se dobrovolně přihlásil, nebo jak se cítí. Věděl, že jsou na 
něj  všichni  zvědaví,  patrně  hledají  známky toho,  že  byl 
vykoupen, nebo takovou nějakou blbost.

Vrátil  se do svého pokoje,  aby se ozbrojil.  Měl před 
sebou těžký úkol,  dlouhý,  těžký úkol,  a  chtěl  ho mít  za 
sebou.

Jenomže když přistoupil ke skříňce se zbraněmi uvnitř 
své  šatny,  spočinul  pohledem  na  černém  saténovém 
županu, který tak často nosila Bella. Před několika dny ho 
hodil do koše na odpadky v koupelně, ale Fritz ho zřejmě 
vyndal a znovu pověsil. Z se naklonil a dotkl se ho, pak ho 
sundal  z ramínka,  přehodil  si  ho přes rameno a pohladil 
hladkou tkaninu. Zvedl župan k nosu a zhluboka vdechl, 
zachytil její vůni i svůj vázací pach k ní.
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Užuž chtěl tu věc vrátit, když zahlédl cosi blýskavého, 
co  spadlo  na  zem  u  jeho  nohou.  Sklonil  se.  Bellin 
náhrdelníček. Zapomenutý.

Chvíli probíral v prstech jemný řetízek, jen pozoroval 
jiskření diamantů; pak si ho připnul a vyndal zbraně. Když 
se vrátil do ložnice, měl původně v úmyslu hned vyrazit, 
ale pak zahlédl lebku Paní, stojící vedle jeho kavalce.

Přešel místnost, poklekl před ní a zadíval se do očních 
důlků.

Okamžik  nato  vstoupil  do koupelny,  popadl  ručník a 
zamířil zpátky k lebce. Zabalil ji do froté, zvedl a vydal se 
rychle,  závodní  chůzí  a  pak  klusem  chodbou  soch.  Po 
hlavním schodišti sešel do přízemí, vzal to zkratkou přes 
jídelnu a přípravnu a přešel kuchyni.

Schody do sklepa byly až vzadu, a on si ani nerozsvítil, 
když po nich sestupoval. Cestou slyšel sílící burácivý zvuk 
staromódního kotle ústředního topení, ve kterém se topilo 
uhlím a který vytápěl celé sídlo.

Přistoupil k té ohromné železné bestii a ucítil její teplo, 
jako by byla živá a sálala horečkou. Sklonil se a pohlédl 
skrz  skleněné  okénko  do  výhně.  Oranžové  plameny 
poskakovaly a okusovaly uhlí, které se jim dávalo, pořád 
hladové, nenasytné.  Cvakl západkou, otevřel dvířka a do 
tváře mu zavanul žár. Bez zaváhání vhodil dovnitř lebku i s 
ručníkem.

Nečekal, až shoří, jen se otočil a zamířil po schodech 
nahoru.

Když se ocitl ve foyer, zarazil se, pak vyšel nahoru do 
prvního patra. Na vrcholu schodů zahnul doprava, prošel 
chodbou a zaklepal na jedny dveře.

Otevřel mu Rhage, ručník kolem pasu. Zdálo se, že ho 
překvapilo, když poznal návštěvníka. „Nazdar, bratře.“

„Můžu chvilku mluvit s Mary?“
Hollywood se zamračil, ale přes rameno řekl: „Mary, Z 

s tebou chce mluvit.“
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Mary  si  přitahovala  k  tělu  hedvábný  župan  a 
převazovala  ho  páskem,  když  přistoupila  ke  dveřím. 
„Ahoj.“

„Mohlo by to být mezi čtyřma očima?“ pohlédl Z na 
Rhage.

Když bratr opravdu velice svraštil obočí, Z si pomyslel: 
Vázaní muži nejsou rádi, když jsou jejich ženy o samotě s 
někým jiným. Obzvlášť ne s ním.

Podrbal se na oholené hlavě. „Jenom tady na chodbě. 
Nepotrvá to dlouho.“

Mary  vstoupila  mezi  ně  a  pošťouchla  svého  hellren 
zpátky do místnosti. „To je v pořádku, Rhagi. Jdi napustit 
vanu.“

Rhageovy oči bíle  zaplály,  jak bestie v něm zvládala 
vlastní  reakci.  Nastala  těžká  odmlka;  pak  dostala  Mary 
důkladný polibek na hrdlo a dveře se zavřely.

„Copak je?“ zeptala se. Z z ní cítil strach, ale pohlédla 
mu do očí.

Vždycky ji měl rád, říkal si. „Slyšel jsem, že jsi učila 
autistické děti.“

„Aha… Ano, učila.“
„Učily se pomalu?“
Zamračila se. „No, ano. Někdy.“
„Bylo to…“ Odkašlal si. „Šlo ti to na nervy? Chci říct, 

byla jsi z nich zoufalá?“
„Ne. Když jsem byla vůbec z něčeho zklamaná, tak ze 

sebe, že nejsem schopná vymyslet, jak na ně.“
Kývl sice, ale musel se odvrátit  od jejích šedých očí. 

Soustředil se na výplň dveří vedle její hlavy.
„Proč se ptáš, Zsadiste?“
Zhluboka  se  nadechl  a  pak  do toho skočil  po  hlavě. 

Když domluvil, odvážil se na ni pohlédnout.
Dlaň měla na ústech a oči tak laskavé, jako by z nich 

zářilo slunce. „Ach, Zsadiste, ano… Ano, ráda.“
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Phury zavrtěl hlavou, když nastupoval do escalade. „Musí 
to být ZeroSum.“

Moc tam dnes v noci potřeboval zajet.
„To mě napadlo,“  řekl  V,  vklouzl  za volant  a  Butch 

naskočil dozadu.
Cestou  do  města  byli  všichni  tři  úplně  zticha.  Ani 

hudba v autě neduněla.
Tolik smrti, tolik ztrát, říkal si Phury. Wellsie. Ta mladá 

žena, Sarelle, jejíž tělo V vrátil jejím rodičům.
A Tohrovo zmizení  bylo  taky jako smrt.  Stejně jako 

Bellino.
Bolest z toho všeho mu připomněla Z. Chtěl věřit, že 

Zsadist  je  na  cestě  k  jakémusi  uzdravení  nebo  něčemu 
podobnému.  Ale představa,  že by se mohl  úplně změnit, 
byla  zcela  nepodložená.  Je  jen  otázkou  času,  než  se 
bratrovi  potřeba bolesti  vrátí  a celé  to  svinstvo se začne 
odvíjet nanovo.

Phury si promnul tvář. Dnes v noci si připadal, jako by 
mu  bylo  tisíc  let,  opravdu,  ale  také  byl  napjatý  a 
nervózní…  vnitřně  traumatizovaný,  ačkoliv  kůže  se  mu 
zahojila.  Prostě  nedokázal  udržet  všech  pět  pohromadě. 
Potřeboval pomoc.

O dvacet minut později zastavil Vishous za ZeroSum a 
zaparkoval  teréňák  v  rozporu  s  dopravními  předpisy. 
Vyhazovači je pustili rovnou dovnitř a všichni tři vstoupili 
do sekce VIP.  Phury si  objednal  martini,  a  když  mu ho 
donesli, vypil ho jedním dlouhým douškem.

Pomoc.  Potřebuje  pomoc.  Potřebuje  dvouhlavňovou 
pomoc… Jinak exploduje.

„Pardon,  hoši,“  zamumlal.  Zamířil  dozadu,  do 
Reverendovy kanceláře. Dva obrovští Mauři mu pokynuli 
na  pozdrav  a  jeden  něco  řekl  do  svých  náramkových 
hodinek. Vteřinu nato ho vpustili dovnitř.

Phury  vstoupil  jako  do  jeskyně  a  zaměřil  zrak  na 
Reverenda.  Ten  seděl  za  svým  psacím  stolem,  oděn  v 
proužkovaném obleku bez poskvrnky jako podnikatel.

432



Reverend se trochu ušklíbl. „Kam se, sakra, poděly ty 
krásné vlasy?“

Phury  se  ohlédl,  aby  se  ujistil,  že  dveře  ven  jsou 
zavřené.  Pak vytáhl  tři  stodolarovky.  „Potřebuju háčko.“ 
Reverendovy fialkové oči se zúžily. „Cos to říkal?“

„Heroin.“
„Víš to jistě?“
Ne, pomyslel si Phury. „Ano,“ řekl.
Reverend si  přejel  dlaní  dozadu a dopředu po krátce 

ostříhaném  číru.  Pak  se  předklonil  a  stiskl  knoflík 
interkomu.

„Rally,  chci  sem nahoru  královnu  za  tři  stovky.  Dej 
pozor, aby byla jemnozrnná.“ Reverend se svezl nazpátek 
do křesla. „Rovnou ti řeknu – myslím, že by sis takovýhle 
prášek  neměl  odnášet  s  sebou  domů.  Ty  to  svinstvo 
nepotřebuješ.“

„Ne že bych od tebe akceptoval nějaké pokyny, ale sám 
jsi mi říkal, že bych měl přejít na něco ostřejšího.“

„To beru zpátky.“
„Myslel jsem, že sympathové nemají svědomí.“
„Jsem taky napůl syn své matky. Takže trošku svědomí 

mám.“
„To máš ale kliku.“
Reverendovi  klesla  brada  a  oči  na  zlomek  vteřiny 

zaplály  čirým,  fialovým zlem.  Pak se  usmál.  „Ne… Vy 
všichni ostatní máte štěstí.“

Rally  dorazil  za  několik  minut  a  transakce  netrvala 
dlouho. Složený balíček pěkně zapadl Phurymu do vnitřní 
náprsní kapsy.

Když  odcházel,  Reverend  řekl:  „Je  to  hodně  čisté. 
Smrtelně  čisté.  Můžeš  si  to  nasypat  do  čvaňháka  nebo 
rozpustit a píchnout si to. Ale jednu radu. Bude pro tebe 
bezpečnější,  když  to  budeš  kouřit.  Tak  budeš  mít  větší 
kontrolu nad dávkováním.“

„Ty se ve svém zboží vyznáš.“
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„Kdepak, já nikdy žádný tenhle toxický odpad neberu. 
Zabíjí to. Ale slýchám, jak to funguje. A co tě odrovná.“

Realita toho, do čeho se pouští, zašimrala Phuryho na 
kůži  jako  odporné  klíště.  Než  se  ale  vrátil  ke  stolu 
Bratrstva,  už  se  nemohl  dočkat,  až  bude  doma.  Toužil 
úplně otupět. Toužil po hlubokém spánku, který prý heroin 
způsobuje.  A  věděl,  že  si  koupil  té  drogy  dost,  aby  se 
párkrát ocitl v nebeském pekle.

„Co  je  to  s  tebou?“  zeptal  se  ho  Butch.  „Dneska 
nedokážeš v klidu sedět.“

„Nemám  co  dělat.“  Když  vložil  ruku  do  kapsy  a 
nahmatal  to,  co  koupil,  začal  si  poklepávat  nohou  pod 
stolem.

Jsem feťák, uvědomil si.
Jenomže už mu to bylo jedno. Smrt byla všude kolem 

něj. Potřeboval na chvíli vystoupit z toho šíleného vlaku, i 
když to znamenalo jinou odpornou jízdu.

Naštěstí, nebo možná naneštěstí, Butch a V nevydrželi 
v klubu dlouho, a chvíli po půlnoci už byli všichni na cestě 
domů.  Když vstupovali  do vestibulu sídla,  Phury praskal 
klouby na rukou a cítil návaly horka. Nemohl se dočkat, až 
bude sám.

„Chcete jíst?“ zívl Vishous.
„A jak,“ řekl Butch. Pak se ohlédl, když V vykročil ke 

kuchyni. „Phury, jdeš si s námi něco zblajznout?“
„Ne, uvidíme se potom.“ Cestou ke schodům na sobě 

cítil jejich oči.
„Ty, Phury,“ zavolal Butch.
Phury zaklel  a ohlédl se. Trochu manické energie ho 

opustilo, když se do něj zabodly poldovy vědoucí oči.
Butch to ví, pomyslel si. Ten chlap nějak uhádl, co má 

za lubem.
„Víš  jistě,  že  se  s  námi  nechceš  najíst?“  řekl  člověk 

klidným hlasem.
Phury neměl na jídlo ani pomyšlení. Anebo se možná 

jen odmítal vzdát. „Jo, vím to jistě.“
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„Opatrně,  chlape.  Některé  věci  se  sakra  těžko 
napravujou.“

Phury  si  vzpomněl  na  Z.  Na  sebe.  Na  tu  hroznou 
budoucnost, kterou se pramálo touží probírat.

„Jako bych to nevěděl,“ řekl a odešel.
Když  se  ocitl  ve  svém  pokoji,  zavřel  dveře  a  hodil 

kožený  kabát  na  křeslo.  Vyndal  balíček,  vzal  si  trochu 
rudého kouře a papírek a vyrobil cigaretu. Ani neuvažoval 
o tom, že jsou to drogy. To už by bylo moc blízko statutu 
závisláka.

Aspoň napoprvé.
Olízl okraj papírku, pevně jointa stiskl, pak přistoupil 

ke svému lůžku a uvelebil se v polštářích. Zvedl zapalovač, 
cvakl jím, až vyskočil plamínek, a naklonil se k oranžové 
záři, cigaretu mezi rty.

Zaklepání na dveře ho rozzlobilo. Zatracenej Butch.
Zhasl zapalovač. „Co je?“
Když se nedočkal odpovědi, nechal si cigáro u sebe a 

vydal se přes místnost. Rozrazil dveře.
John se zapotácel dozadu.
Phury  se  zhluboka  nadechl.  Pak  ještě  jednou.  Klid.  

Musí se zklidnit.
„Co  se  děje,  synku?“  zeptal  se  a  pohladil  cigáro 

ukazováčkem.
John zvedl  svůj  blok,  napsal  pár  řádků  a  obrátil  ho. 

Promiň, že tě obtěžuju. Potřebuju, aby mi někdo pomohl s  
pozicemi jiu-jitsu, a ty jsi v tom náramně dobrý.

„No… jo. Ale ne dneska, Johne. Promiň. Mám… moc 
práce.“

Kluk  kývl.  Po  krátké  pauze  John  zamával  na 
rozloučenou. Otočil se k odchodu.

Phury  zavřel  dveře,  zamkl  je  a  vrátil  se  rovnou  do 
postele. Znovu škrtl zapalovačem, vložil cigáro mezi rty…

Právě  když  plamínek  zasáhl  špičku  ručně  balené 
cigarety, ztuhl.
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Nemůže  dýchat.  Nemůže…  Začal  lapat  po  vzduchu. 
Dlaně mu zvlhly, pot vyrazil nad horním rtem a v podpaží 
a po celé hrudi.

Co to, sakra, dělá? Co to, sakra, dělá?
Feťák… zatracenej feťák. Podřadnej feťák… zbabělec.  

Přinést do králova domu heroin? Zapalovat si to svinstvo v 
areálu  Bratrstva? Znečišťovat se proto, že je tak slabý, že 
to nezvládá?

Sakra, to ne, to on neudělá. Nezneuctí takhle své bratry, 
svého krále. Už dost zlé je to, že je závislý na rudém kouři. 
Ale háčko?

Phury,  třesoucí se od hlavy k patě,  běžel k sekretáři, 
sebral balíček a pádil do koupelny. Spláchl jointa i heroin 
do záchodu, a pak stiskl tlačítko na vodu ještě jednou. A 
nanovo.

Vyklopýtal  ze  svého  pokoje  a  řítil  se  po  běhounu v 
chodbě.

John už byl v polovině hlavního schodiště, když Phury 
vyrazil  za  rohem  a  divže  se  neskutálel  po  schodech. 
Dohnal chlapce a přitáhl si ho do náruče tak pevně, až se ty 
křehké kůstky určitě ohýbaly.

Phury spustil hlavu na klukovo rameno a třásl se. „Ach, 
bože… Děkuju ti. Děkuju ti, děkuju ti…“

Drobné paže ho objaly.  Drobné ruce ho poplácaly po 
zádech.

Když  se  Phury  konečně  odtáhl,  musel  si  otřít  oči. 
„Myslím, že dneska je ideální noc, abychom zapracovali na 
tvých  postojích.  Jo.  Vlastně  je  vhodná  doba  i  pro  mě. 
Jdeme na to.“

Jak na něj kluk hleděl… jeho oči byly náhle podivně 
vědoucí.  A  pak  se  Johnova  ústa  pohnula,  zvolna  se 
pohybovala, tvořila slova, která měla dopad, i když nezněla 
zvukem.

Jsi ve vězení bez mříží. Bojím se o tebe.
Phury  zamžikal,  zachycen  v  jakési  podivné  časové 

smyčce. Právě tohle mu už kdosi řekl… Minulé léto.
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Dveře vestibulu se otevřely, narušily magii okamžiku. 
Phury i John sebou při tom zvuku trhli a do foyer vstoupil 
Zsadist.

Bratr vypadal vyčerpaně. Vzhlédl ke schodům. „Ahoj, 
Phury, Johne.“

Phury si promnul šíji a snažil se vrátit z toho divného 
dèja vu, které právě prožil s Johnem.

„Tak co, Z, hm, odkud jdeš?“
„Z malého výletu.  Z malého výletu do daleka.  Co se 

děje?“
„Jdeme  do  tělocvičny,  zapracovat  na  Johnových 

pozicích.“
Z zavřel dveře. „Co kdybych šel s vámi? Nebo – možná 

bych to měl říct takhle: Můžu jít s vámi?“
Phury jen zíral.  John se zdál  podobně překvapen,  ale 

měl aspoň tolik slušnosti, že přikývl.
Phury se pracně vzpamatoval. „Jo, samozřejmě, bratře. 

Pojď s námi. Jsi vždycky… vítán.“
Zsadist  přešel  zářivě  barevnou  mozaikovou  podlahu. 

„Díky. Mockrát díky.“
Všichni tři zamířili do podzemního průchodu.
Cestou do výcvikového centra Phury pohlédl na Johna 

a říkal si, že někdy se auta vyhnou smrtelné havárii jen o 
vlásek.

Někdy  může  celý  život  záviset  jen  na  zlomku 
centimetru.  Nebo na nanosekundě. Nebo na zaklepání na 
dveře.

Jeden tak nějak začne věřit v boha. Fakt.
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Kapitola čtyřicátá devátá

O dva měsíce později…

ella se zhmotnila před sídlem Bratrstva a vzhlédla k 
mrzutě šedé fasádě. Vůbec nečekala, že se sem někdy 

vrátí. Osud s ní však měl jiné plány.
B

Otevřela venkovní dveře a vstoupila do vestibulu. Když 
stiskla knoflík interkomu a ukázala svou tvář do kamery, 
bylo jí, jako by se ocitla v jakémsi snu.

Fritz  otevřel  dveře  dokořán a  s  úsměvem se  uklonil. 
„Madam! To je hezké, že jste přišla.“

„Ahoj.“ Vstoupila dovnitř a zavrtěla hlavou, když se jí 
pokusil odebrat kabát. „Nezdržím se dlouho. Přišla jsem si 
jen promluvit se Zsadistem. Na chvilku.“

„Ale ovšem. Pán je tady. Prosím, následujte mě.“ Fritz 
ji  vedl  přes  foyer  ke  dvojitým dveřím  a  celou  tu  dobu 
vesele repetil a informoval ji o takových věcech, jako třeba 
co všichni dělali na Nový rok.

Doggen se však zarazil, než otevřel vstup do knihovny. 
„Prosím za prominutí, madam, ale zdá se… Nechtěla byste 
se ohlásit sama? Až budete připravená?“

„Ach,  Fritzi,  vy mě  tak  dobře znáte.  Moc ráda bych 
byla chviličku sama.“ Kývl, usmál se a zmizel.

Zhluboka se nadechla a naslouchala hlasům a krokům v 
domě. Některé byly dost tlumené a dost silné, aby náležely 
bratrům. Podívala  se na hodinky.  Sedm večer.  Budou se 
připravovat vyrazit.

V duchu se ptala, jak se asi vede Phurymu. A jestli už 
se Tohr vrátil. A jak je na tom John.
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Zdržuje… zdržuje.
Teď,  nebo nikdy,  řekla  si,  popadla  mosaznou kliku  a 

stiskla. Jedna polovina dveří se nezvučně otevřela.
Zsadist seděl u stolu, skloněn nad kusem papíru, tenkou 

tužku v těžké pěsti.  Vedle něj  seděla Mary a  mezi  nimi 
ležela otevřená kniha.

„Vzpomeň  si  na  pravopis  s  a  z,“  říkala  Mary  a 
ukazovala do knihy. „Z – změna stavu. Zkus to znova.“

Zsadist  si  přiložil  dlaň  k  ostříhané  lebce.  Tlumeným 
hlasem řekl  něco,  co  k  Belle  nedolehlo.  A  pak  se  jeho 
tužka rozběhla po papíře.

„Dobře!“  Mary mu položila  ruku  na  biceps.  „Trefils 
to.“

Zsadist vzhlédl a usmál se. Pak otočil hlavu směrem k 
Belle a ztratil výraz.

Ach, dobrotivá Stvořitelko ve Stínu, říkala si a vpíjela se 
do něj očima. Pořád ho miluje. Ví v hloubi srdce…

Počkat chvilku… co to… sakra? Jeho tvář byla opravdu 
jiná. Něco se změnilo. Ne jizva, ale něco bylo jinak.

To je jedno. Do toho, ať to máš za sebou.
„Promiňte, že ruším,“ řekla. „Ráda bych věděla, jestli 

bych mohla mluvit se Zsadistem.“
Neurčitě vnímala, že Mary vstává a přistupuje k ní, jak 

se objímají, jak Mary odchází a zavírá za sebou dveře.
„Ahoj,“ řekl Zsadist. Pak zvolna vstal.
Bella vyvalila oči a o krok ucouvla. „Můj… bože. Ty 

jsi obrovský.“
Položil  si  dlaň  na  mohutný  prsní  sval.  „Hm…  jo, 

přibral jsem asi čtyřicet kilo. Havers… Havers říkal, že už 
patrně moc přibírat nebudu. Ale vážím teď něco kolem sto 
třiceti.“

Tak to je ta změna v jeho tváři. Líce už nemá propadlé, 
jeho  rysy  už  nejsou  tak  ostré,  oči  nejsou  tolik  zapadlé. 
Vlastně  je…  skoro  hezký.  A  mnohem  víc  se  podobá 
Phurymu.
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Rozpačitě si odkašlal. „Jo, takže Rhage a já… my spolu 
jíme.“

Ježíši…  Rozhodně  mluvil  pravdu.  Zsadistovo  tělo 
vůbec nebylo takové, jak si ho pamatovala.  Ramena měl 
mohutná a rýsovaly se na nich provazce svalů, které bylo 
vidět  pod  přiléhavým  černým tričkem,  co  měl  na  sobě. 
Bicepsy  měl  třikrát  větší,  než  bývaly,  a  předloktí 
zmohutněla tak, že dlaně vedle nich působily přiměřeně. A 
břicho… Rýsovaly se na něm svaly a kožené kalhoty se mu 
napínaly na silných, svalnatých stehnech.

„Taky se krmíš,“ zašeptala. A okamžitě si přála, aby ta 
slova mohla vzít zpátky. I s vyčítavým tónem.

Nic  jí  do  toho  není,  od  koho  bere  z  žíly,  ačkoliv  ji 
bolelo představovat si ho s nějakou příslušnicí jejich druhu 
–  a  určitě  od  nějaké  takové  pije.  Lidská  krev  nemohla 
způsobit takovýhle nárůst svalové hmoty.

Ruka  mu  sklouzla  od  hrudníku  k  boku.  „Rhage  má 
jednu členku Vyvolených, kterou používá, protože nemůže 
čerpat  výživu  ze  žíly  Mary.  Já  se  od  ní  krmím  taky.“ 
Nastala pauza. „Vypadáš dobře.“

„Děkuju.“
Další dlouhá odmlka. „Hm… Bello, proč jsi přišla? Ne 

že by mi to vadilo…“
„Musím s tebou mluvit.“
Jako by nevěděl, co na to říct.
„Tak co děláš?“ zeptala se a ukázala na papíry na stole. 

Do toho jí také nic nebylo, ale zase beznadějně zdržovala. 
Jako by měla svázaný jazyk. Ztracená ve slepé uličce.

„Učím se číst.“
Oči jí zaplály. „Ale… ach. Jak to jde?“
„Dobře. Zvolna. Ale pracuju na tom.“ Shlédl do papírů. 

„Mary má se mnou trpělivost.“
Ticho.  Dlouhé ticho.  Bože,  když  teď před  ním stojí, 

prostě nedokáže nalézt slova.
„Byl jsem v Charlestonu,“ řekl.
„Cože?“ Přišel tam za ní?
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„Chvíli to trvalo, než jsem tě našel, ale povedlo se. Byl 
jsem tam hned tu první noc, co mě pustili od Haverse.“

„To jsem vůbec nevěděla.“
„Nechtěl jsem, abys o tom věděla.“
„Aha.“  Zhluboka  se  nadechla,  bolest  jí  pobíhala  pod 

každičkou pídí pokožky jako rtuť.  Čas skočit do toho po  
hlavě,  pomyslela  si.  „Poslouchej,  Zsadiste.  Přišla jsem ti 
říct…“

„Nechtěl jsem se s tebou setkat, dokud nebudu hotový.“ 
Upíral na ni žluté oči a něco se mezi nimi změnilo.

„S čím?“ zašeptala.
Shlédl na tužku ve své ruce. „Se sebou.“
Zavrtěla hlavou. „Promiň, nerozumím…“
„Chtěl jsem ti vrátit tohle.“ Vytáhl z kapsy náhrdelník. 

„Chtěl  jsem ti  to  nechat  hned tu  první  noc,  ale  pak  mě 
napadlo… No,  každopádně jsem to  nosil,  až  už jsem to 
nemohl zapnout kolem krku. Teď to prostě nosím u sebe.“

Bella  ztratila  dech,  jen  ho vypouštěla  z  úst,  až  měla 
plíce prázdné. Mezitím si začal třít temeno, bicepsy a hruď, 
které  už  byly  tak  mohutné,  že  mu  napínaly  tričko,  div 
nepraskalo ve švech.

„Ten náhrdelník byl dobrá záminka,“ zašeptal.
„K čemu?“
„Říkal jsem si, že bych třeba mohl přijít do Charlestonu 

a ukázat se u vašich domovních dveří, abych ti ho vrátil, a 
možná… bys mě pustila dál. Nebo tak něco. Bál jsem se, 
že se ti  bude dvořit  nějaký jiný muž,  tak jsem se snažil 
pokračovat  co  nejrychleji.  Chci  říct,  říkal  jsem  si,  že 
kdybych  třeba uměl  číst  a  kdybych  se o sebe trochu líp 
staral a kdybych se snažil přestat být takový protivný…“ 
Potřásl  hlavou. „Ale ne abys mi špatně rozuměla.  Ne že 
bych čekal, že budeš celá šťastná, až mě uvidíš. Jen jsem… 
víš, doufal… Kafe. Čaj. Na kus řeči. Nebo taková nějaká 
blbost. Třeba přátelé. Jenomže kdybys měla manžela, ten 
by to nedovolil. Takže jo, proto jsem pospíchal.“
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Jeho žluté oči se pozvedly k jejím. Cukal sebou, jako 
by se bál toho, co by mohl spatřit v její tváři.

„Přátelé?“ řekla.
„Jo… Chci říct,  neudělal  bych ti  ostudu tím, že bych 

žádal  něco  víc.  Vím,  že  lituješ…  Každopádně  jsem  tě 
prostě nemohl nechat odejít bez… Jo, tak… přátelé.“

Panenko…  skákavá.  On  ji  přišel  hledat.  S  úmyslem 
vrátit se a oslovit ji.

Páni, tohle bylo úplně mimo jakýkoli scénář, který si 
představovala, když se na rozhovor s ním připravovala.

„Já… Co to říkáš, Zsadiste?“ vykoktala, i když slyšela 
každičké slovo.

Shlédl znovu na tužku ve své ruce a pak se otočil ke 
stolu.  Otočil  spirálový blok na novou stránku, sklonil  se 
nad  ním  a  pěknou  chvíli  se  na  papíře  lopotil.  Pak  list 
vytrhl.

Ruka se mu třásla, když jí ho podával. „Je to ošklivý.“
Bella  přijala  papír.  Nerovnými,  dětskými  tiskacími 

písmeny na něm stála dvě slova:

MILUJU TĚ

Sevřela  rty  a  v  očích  ji  pálilo.  Rukopis  se  zvlnil  a  pak 
zmizel.

„Možná  to  nemůžeš  přečíst,“  řekl  nesmělým hlasem. 
„Můžu to předělat.“

Zavrtěla hlavou. „Můžu to přečíst přímo skvěle. Je to… 
krásné.“

„Nečekám nic.  Chci  říct… vím,  že… to  už  ke  mně 
necítíš. Ale chtěl jsem, abys to věděla. Je důležité, abys to 
věděla. A kdyby byla nějaká šance, že můžeme být spolu… 
nemůžu nechat práce v Bratrstvu. Ale můžu slíbit,  že na 
sebe  budu  dávat  o  moc  větší  pozor…“  Svraštil  čelo  a 
přestal mluvit. „Do háje. Co to povídám? Slíbil jsem si, že 
tě nedostanu do tohohle postavení…“

442



Přitiskla papír k srdci a pak se na něj vrhla, padla mu na 
prsa tak prudce, až se zapotácel.  Když ji zdráhavě objal, 
jako by neměl zdání, co to Bella tropí a proč, neskrývala už 
pláč.

Při  všech  svých  přípravách  na  tohle  setkání 
nezvažovala jediné – že by oni dva mohli mít před sebou 
nějakou společnou budoucnost.

„Nechtěl jsem tě rozplakat.“
„Ach, bože… Zsadiste, já tě miluju.“
Vytřeštil oči, až se obočím málem dotkl okraje vlasů. 

„Cože…?“
„Miluju tě.“
„Opakuj to.“
„Miluju tě.“
„Ještě…  prosím,“  zašeptal.  „Potřebuju  to  slyšet… 

znovu.“
„Miluju tě…“
Zareagoval  tak,  že  se  začal  ve  staré  řeči  modlit  ke 

Stvořitelce.
Pevně svíral  Bellu v náručí,  tvář zabořenou do jejích 

vlasů, a vzdával díky s takovou výmluvností, že se znovu 
rozplakala.

Když  zašeptal  poslední  chvalozpěv,  vrátil  se  k 
angličtině. „Byl jsem mrtvý, dokud jsi mě nenašla, i když 
jsem dýchal. Byl jsem slepý, ačkoliv mi zrak sloužil. A ty 
jsi pak přišla… a já se probudil.“

Dotkla se jeho tváře. Pomalu překlenul vzdálenost mezi 
jejich  ústy  a  vtiskl  jí  na  rty  ten  nejněžnější  ze  všech 
polibků.

Jak mile k ní přistupuje, říkala si. I když je tak mohutný 
a silný, chová se k ní… mile.

Pak se  odtáhl.  „Ale  počkat,  proč  jsi  tady?  Chci  říct, 
jsem rád, že…“

„Čekám tvoje dítě.“
Zamračil  se. Otevřel  ústa.  Zavřel  je a zavrtěl  hlavou. 

„Promiň… co jsi říkala?“
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„Budu s tebou mít dítě.“ Tentokrát se od něj nedočkala 
vůbec žádné odpovědi. „Budeš otcem.“ Pořád nic. „Jsem 
těhotná.“

Tak jo, už jí došly způsoby, jak mu to sdělit. Bože – co 
jestli to nechce?

Zsadist  se  začal  v  bagančatech  kymácet  a  krev  mu 
unikla z tváře. „Ty v sobě nosíš moje dítě?“

„Ano. Já…“
Znenadání  ji  pevně  popadl  za  ramena.  „Není  ti  nic? 

Říkal Havers, že jsi v pořádku?“
„Zatím. Jsem trochu mladá, ale možná mi to bude ku 

prospěchu, až přijde čas porodu. Havers říkal, že děťátko je 
zdravé a nemusím se v ničem omezovat… no, až na to, že 
od šestého měsíce  nemám dovoleno se odhmotňovat.  A, 
ehm…“ Ruměnec… teď se vážně červenala. „Nebudu smět 
mít sex ani se krmit od čtrnáctého měsíce až do porodu. 
Což by mělo být asi v osmnáctém měsíci.“

Když jí doktor uděloval tahle varování, říkala si, že s 
ničím z toho si nebude muset dělat nikdy starosti. Ale teď 
možná…

Zsadist  přikyvoval,  ale  skutečně  nevypadal  dobře. 
„Dokážu se o tebe postarat.“

„Já vím. A nic se mi s tebou nestane.“ Řekla to, protože 
věděla, že by mu to dělalo starosti.

„Zůstaneš tady se mnou?“
Usmála se. „To bych moc ráda.“
„Vezmeš si mě?“
„Chtěl bys?“
„Ano.“
Až na to, že pořád ještě vypadal zeleně.  Měl doslova 

barvu  mátové  zmrzliny.  A tahle  jeho  mechanická  řeč  ji 
začínala lekat. „Zsadiste… nevadí ti to? Hm… nemusíš si 
mě vzít, jestli nechceš…“

„Kde je tvůj bratr?“
Ta  otázka  ji  polekala.  „Rehvenge?  No…  asi  doma, 

hádám.“
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„Jdeme za ním. Hned.“ Zsadist ji vzal za ruku a vlekl 
ven do foyer.

„Zsadiste…“
„Opatříme  si  jeho  souhlas  a  vezmeme  se  ještě  dnes 

večer.  A pojedeme ve Vishousově autě.  Nechci,  aby ses 
ještě někdy odhmotňovala.“

Zsadist ji vlekl ke dveřím tak rychle, až musela utíkat. 
„Počkat, Havers říkal, že můžu až do…“

„Nechci nic riskovat.“
„Zsadiste, to není nutné.“
Znenadání se zastavil. „Víš jistě, že chceš moje dítě?“
„Ach, ano. Ach, dobrotivá Stvořitelko,  ano. Teď ještě 

víc…“ Usmála se na něj. Vzala ho za ruku. Položila si ji na 
podbřišek. „Budeš báječný otec.“

A tehdy nastala ta chvíle, kdy omdlel jako špalek.

Zsadist otevřel oči a shledal, že na něj Bella shlíží a z tváře 
jí září láska. Všude kolem byli ostatní členové domácnosti, 
ale on viděl jen ji.

„Nazdárek,“ řekla tiše.
Vztáhl  ruku  a  dotkl  se  její  tváře.  Nebude  plakat. 

Nebude…
Ach, k čertu s tím.
Usmál se na ni a vyhrkly mu slzy. „Doufám… doufám, 

že je to holčička, co vypadá úplně jako…“
Hlas mu selhal. A pak, jo, jako úplná praštěná slečinka 

se úplně sesypal a brečel jako idiot. Před všemi bratry. A 
Butchem. A Beth. A Mary. Bellu svou slabostí bezpochyby 
děsil,  ale  nemohl  si  pomoci.  Tohle  bylo  za  celý  život 
poprvé,  co  si  připadal  jako…  požehnaný.  Šťastlivec. 
Klikař.  Tato  chvíle,  tento  dokonalý,  tetelivý  okamžik  v 
čase, tenhle prchavý moment, kdy ležel rozplácnutý naznak 
v hale, se svou milovanou Bellou a tím dítětem v jejím těle 
a  Bratrstvem  kolem  sebe…  Tohle  byl  jeho  úplně 
nejšťastnější den.
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Když  jeho  dojemné  vzlyky  utichly,  Rhage  poklekl  a 
zubil  se  od  ucha  k  uchu,  div  mu  jeho  dokonalé  líce 
nepopraskaly. „Přiběhli jsme, když jsi sebou praštil o zem. 
Dej sem pracku, taťko. Můžu toho malého rošťáka naučit 
bojovat?“

Hollywood napřáhl ruku, Zsadist  ji  přijal  a potřásl jí. 
Wrath si dřepl. „Gratuluju, bratře. Kéž Stvořitelka požehná 
tobě i tvé shellan i vašemu dítěti.“

Než  odříkali  svá  blahopřání  Vishous  a  Butch,  Z  už 
seděl.  A plakal.  Bože,  jaká  je  to  fajnovka,  že  tu  takhle 
brečí. Do háje. Dobře že to nikomu z nich zřejmě nevadí.

Když se zhluboka nadechl, rozhlédl se po Phurym… A 
dvojče tam bylo.

Za dva měsíce, které uplynuly od jeho nočního výletu s 
bezduchým, dorostly už Phurymu vlasy až k bradě a jizva, 
kterou  si  udělal  na  tváři,  dávno  zmizela.  Oči  však  měl 
bezvýrazné a smutné. A teď byly navíc ještě smutnější.

Phury k nim přistoupil a všichni utichli.
„Rád  bych  byl  strýčkem,“  řekl  tiše.  „Udělal  jsi  mi 

velkou radost, Z. Ty taky… Bello.“
Zsadist popadl Phury ho ruku a stiskl ji tak pevně, až 

nahmatal dvojčeti kosti. „Budeš skvělý strýček.“
„A možná i ghardian?“ nadhodila Bella.
Phury  sklonil  hlavu.  „Bude  mi  ctí  být  ghardianem 

vašeho dítěte.“
Fritz  se  přihrnul  se  stříbrným  tácem  plným  štíhlých 

skleněných fléten se šampaňským.  Doggen  zářil a švitořil 
radostí. „K přípitku na tu událost.“

Hlasy splývaly  a  mísily  se  a  rozdávaly  se sklenky a 
zvučel smích. Zsadist pohlédl na Bellu a někdo mu vložil 
do ruky sklenku.

Miluju tě, naznačil ústy. Opětovala jeho úsměv a vtiskla 
mu něco do ruky. Svůj náhrdelník.

„Nos ho vždycky u sebe,“ zašeptala.
„Pro štěstí.“
Políbil jí ruku. „Vždycky.“
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Znenadání  se  Wrath vztyčil  v  celé  své výši,  pozvedl 
šampaňské a zaklonil hlavu. Mohutným, dunivým hlasem 
zahulákal tak hlasitě, až by jeden přísahal, že se stěny sídla 
otřásly.

„Na dítě!“
Všichni  se  vymrštili,  pozvedli  sklenky  a  zařvali  z 

plných plic: „Na dítě!“
Ach,  ano…  Jistě  byl  sbor  jejich  hlasů  dost  smělý  a 

ohlušující, aby se donesl až k posvátným uším Stvořitelky. 
A přesně tak to tradice vyžadovala.

Takový pořádný přípitek, říkal si Z a stáhl Bellu k sobě, 
aby ji políbil na ústa.

„Na dítě!“ zařvala ještě jednou celá domácnost.
„Na tebe,“ řekl do Belliných rtů. „Nalla.“
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Kapitola padesátá

o,  no,  mohl  jsem  vypustit  to  s  tím  omdléváním,“ 
mumlal  Z,  když  zastavoval  na  příjezdové  cestě 

nedobytného domu,  kde žila  Bellina rodina.  „A to s  tím 
brečením taky. To bych si tedy rozhodně rád nechal ujít. 
Kristepane.“

„J

„Mně jsi připadal moc sladký.“
Zasténal,  vypnul  motor,  uchopil  pistoli  a  obešel 

escalade z druhé strany, aby jí pomohl vystoupit. Krucinál.  
Už měla otevřené dveře a vystupovala do sněhu.

„Počkej na mě,“ vyštěkl a popadl ji za paži.
Střelila po něm klidným pohledem. „Zsadiste, jestli se 

mnou  budeš  pořád  zacházet  jako  s  cukřenkou,  během 
příštích šestnácti měsíců zcvoknu.“

„Poslouchej,  nechci,  abys  uklouzla  na tom ledě.  Máš 
vysoké podpatky.“

„Ale pro lásku Stvořitelky…“
Zavřel dveře auta, letmo ji políbil,  pak ji objal kolem 

pasu a vedl ji po pěšině k velkému tudorovskému domu. 
Sledoval  přitom  pohledem  zasněžené  nádvoří  a  prst  na 
spoušti ho pekelně svrběl.

„Zsadiste, chci, abys odložil tu zbraň, než se setkáš s 
mým bratrem.“

„Beze všeho. To už budeme v domě.“
„Tady nás nikdo nepřepadne. Jsme uprostřed pustiny.“
„Jestli myslíš, že budu sebeméně riskovat, pokud jde o 

tebe a mé dítě, tak ses zbláznila.“
Věděl,  že  je  pekelně  nesnesitelný,  ale  nemohl  si 

pomoci. Je vázaný muž. S  těhotnou  ženou. Na planetě by 
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se sotva našlo něco agresivnějšího nebo nebezpečnějšího. 
Nanejvýš tak hurikán nebo tornádo.

Bella se s ním nehádala. Místo toho se usmála a zakryla 
jeho  dlaň  na  svém  pase  svou.  „Nejspíš  by  sis  měl  dát 
pozor, co žádáš.“

„Jak to myslíš?“ Předešel ji, když vstupovali do dveří, 
zablokoval  ji  svým  tělem.  Nenáviděl  světlo  na  zápraží. 
Byli v něm příliš nápadní.

Když  vůlí  zhasínal,  zasmála  se.  „Vždycky  jsem  tě 
chtěla za vázaného muže.“

Políbil ji ze strany na šíji. „No, přání se ti splnilo. Jsem 
hluboce  vázaný.  Moc  hluboko  vázaný.  Hluboko, 
přehluboko, ultra…“

Když se skláněl,  aby uchopil  mosazné klepadlo,  jeho 
tělo se celé dotklo jejího. Slabě, hrdelně zapředla a otřela 
se o něj. Ztuhl.

Ach, bože. Ach… ne, okamžitě se ztopořil. Stačí jen její 
jediný malý dotek a hned má velkou, drzou…

Dveře  se  otevřely  dokořán.  Čekal,  že  za  nimi  uvidí 
doggena. Místo toho tam stála vysoká, štíhlá žena s bílými 
vlasy, v dlouhé černé toaletě a se spoustou diamantů.

Sakra.  Bellina matka.  Z schoval pistoli  do pouzdra v 
kříži  a přesvědčil  se, že má dvouřadové sako zapnuté až 
dolů. Pak sepjal ruce přímo před poklopcem.

Oblékl  se  co  nejkonzervativněji,  do  prvního  obleku, 
který  měl  kdy  na  sobě.  A  dokonce  si  i  obul  epesní 
mokasíny. Chtěl si původně vzít rolák, aby zakryl otrocký 
pás na hrdle, ale Bella to zakázala, a nejspíš měla pravdu. 
Nedá  se  skrýt,  čím byl,  a  ani  by  se  to  skrývat  nemělo. 
Kromě toho, ať je nastrojený, jak chce, a i když je členem 
Bratrstva,  glymera  ho  nikdy  nepřijme  –  nejen  proto,  že 
býval využíván jako otrok krve, ale taky proto, jak vypadá.

Důležité ovšem je, že Bella o ně nestojí, a on taky ne. 
Ačkoliv se pokusí předvést její rodině zdvořilé divadýlko.

Bella postoupila kupředu. „Mahmen.“
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Když se s matkou formálně objaly, vstoupil Z do domu, 
zavřel dveře a rozhlédl se. Palác byl důstojný a bohatý, jak 
se na aristokracii slušelo, ale on kašlal na draperie a tapety. 
Zamlouvaly  se  mu  bezpečnostní  kontakty  s  lithiovými 
bateriemi  na  všech  oknech.  A  laserové  receptory  ve 
dveřích. A pohybové detektory na stropě. Obrovské body 
za to všechno. Obrovské.

Bella  o  krok  ustoupila.  Byla  z  matky  nejistá  a  on 
chápal, proč. Podle šatů a všech těch cinkrlátek bylo jasné, 
že ta  žena  je  nelítostná  aristokratka.  A aristokrati  bývají 
milí a bezprostřední asi jako sněhová vánice.

„Mahmen, tohle je Zsadist. Můj druh.“
Z se obrnil, když si ho jeho matka prohlédla od hlavy k 

patě. Jednou. Dvakrát… a jo, i potřetí.
Propána… Tohle bude vážně dlouhý večer.
Pak ho napadlo, jestli Bellina matka ví, že její dcera je s 

ním navíc těhotná.
Postoupila  kupředu  a  on  čekal,  že  mu  podá  ruku. 

Nepodala mu vůbec nic. Místo toho se jí zamžily oči.
Ohromné. Co si teď počít?
Bellina  matka  mu  padla  k  nohám,  černé  šaty  se  jí 

rozlily  kolem  těch  drahých  mokasínů,  co  měl  na  sobě. 
„Válečníku,  děkuji  ti.  Děkuji  ti,  žes  přivedl  mou  Bellu 
domů.“

Zsadist na ni půldruhé vteřiny jen zíral. Pak se sklonil a 
jemně ji zvedl z podlahy. Jak ji nemotorně objímal, pohlédl 
na Bellu… která měla na tváři výraz, jaký si lidé obvykle 
vyhrazují pro zázračné události.  Obrovské  co to sakra je  
prodchnuté úžasem.

Když  její  matka  odstoupila  a  opatrně  si  osušila  oči, 
Bella si odkašlala a zeptala se: „Kde je Rehvenge?“

„Tady jsem.“
Hluboký hlas zazněl ze ztemnělé místnosti a Zsadist se 

ohlédl doleva po obrovském muži s holí…
Do háje. A… do háje. Tohle vůbec není pravda.
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Reverend. Bellin bratr je ten tvrďák, drogový dealer s 
čírem  a  fialkovýma  očima…  který  je  podle  Phuryho 
přinejmenším z poloviny sympath.

Tomu  říkám  noční  můra.  Technicky  vzato  by  ho 
Bratrstvo  mělo  vykopat  z  města.  Místo  toho  se  Z  snaží 
přidružit  do jeho rodiny. Bože, ví vůbec Bella, co je její 
bratr zač? A nejde jen o to obchodování s drogami…

Z na ni pohlédl.  Patrně ne, říkal mu instinkt. V obou 
směrech.

„Rehvengi, tohle je… Zsadist,“ řekla.
Z se na něj znovu zadíval. Temně fialové oči, které jeho 

pohled opětovaly, nezakolísaly, ale pod klidem se skrýval 
záblesk téhož do horoucích pekel, jaké pociťoval Z. Páni… 
jak tohle všechno dopadne?

„Rehve?“ zašeptala Bella. „Ehm… Zsadiste?“
Reverend se chladně usmál. „Tak ty si chceš vzít mou 

sestru, když už jsi ji zbouchnul? Nebo je to jen společenská 
návštěva?“

Obě ženy se zajíkly a Zsadist ucítil, jak mu černají oči. 
Když  důrazně  přitáhl  Bellu  ke  svému  boku,  svrběly  ho 
špičáky.  Snažil  se  ze  všech  sil  nepřivést  nikoho  do 
rozpaků, ale jestli si ten mizera nepřestane pouštět pusu na 
špacír, Z vytáhne Bellina bratra ven a vymlátí z něj omluvu 
za to, že dámy rozčiluje.

Byl na sebe sakra hrdý, když jen trochu zasyčel. „Jo, 
hodlám si ji vzít. Nehraj si na tvrďáka, civilisto, a možná tě 
pak pozveme na obřad. Jinak na seznamu nebudeš.“

Reverendovy  oči  zaplály.  Pak  se  ale  znenadání 
rozesmál. „Klídek, bratře. Jen se chci ujistit, že je o mou 
sestru postaráno.“

Vztáhl ruku. Zsadist vyšel jeho velké dlani na půl cesty 
vstříc a stiskl ji.

„Pro tebe švagr. A postaráno o ni bude, žádný strach.“
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Epilog

O dvacet měsíců později…

ch… to utrpení. Tenhle výcvik ho zabije. Jasně, chce 
se dostat do Bratrstva nebo být aspoň jedním z jeho 

vojáků, ale jak může tohle někdo přežít?
A

Když hodina skončila,  nový předproměnový kandidát 
se sesul, protože vyučování zápasu muže proti muži bylo 
konečně  za  ním.  Jinak  se  ale  neodvažoval  dát  najevo 
žádnou další slabost.

Jako  všichni  cvičenci  se  děsil  a  současně  krčil 
posvátnou úctou před jejich učitelem, velikým zjizveným 
válečníkem,  řádným  členem  Bratrstva  černé  dýky. 
Povídalo se o tom muži ledacos: že požírá bezduché poté, 
co je zabije;  že ze sportu vraždí ženy;  že si jizvy udělal 
sám jen proto, že má rád bolest…

Že zabíjí rekruty, když se dopustí nějaké chyby. „Tak 
do  sprch,“  řekl  válečník  a  jeho  hluboký  hlas  naplnil 
tělocvičnu.  „Autobus  už  čeká.  Začínáme  zítra,  úderem 
čtvrté. Tak se dneska pořádně vyspěte.“

Cvičenec vyběhl spolu s ostatními a byl  rád, když se 
ocitl ve sprchách. Bože… Aspoň že zbytek třídy pociťoval 
stejnou  úlevu  a  rozbolavělou  únavu.  V  téhle  chvíli  byli 
všichni jako kravky, jen stáli pod sprchou a sotva mžikali, 
zpitomělí vyčerpáním.

Díky dobrotivé Stvořitelce, že se příštích šestnáct hodin 
nemusí na ty zatracené modré žíněnky vracet.

Jenomže  když  se  chtěl  převléci  do  venkovního 
oblečení,  uvědomil  si,  že  zapomněl  mikinu.  Polekaně 
vystřelil chodbou a vplížil se zpátky do tělocvičny…
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Cvičenec ztuhl jako přimrazený.
Učitel byl na drahé straně, do půl těla nahý, a trénoval s 

boxovacím pytlem. Kroužky v bradavkách se mu blýskaly, 
jak poskakoval kolem svého terče.  Dobrotivá Stvořitelko  
ve Stínu…  Měl na sobě znamení otroka krve, a jizvy po 
celých  zádech.  Ale  páni,  hýbat  se  uměl.  Měl  v  sobě 
neuvěřitelnou sílu a čilost a energii. Smrtící. Velice smrtící. 
Zcela smrtící.

Cvičenec věděl, že by měl odejít, ale nedokázal odvrátit 
pohled. Ještě nikdy neviděl nic, co by se tak rychle míhalo 
a tak tvrdě dopadalo jako pěsti tohoto muže. Všechny ty 
řeči  o instruktorovi  byly očividně pravdivé.  Je to rozený 
zabiják.

S  kovovým břinknutím se  otevřely  dveře  na  druhém 
konci  tělocvičny  a  od  vysokého  stropu  se  odrazil  nářek 
novorozeněte.  Válečník  se  zarazil  uprostřed  výpadu  a 
otočil se na patě k líbezné ženě, která nesla dítě v růžové 
přikrývce a blížila se k němu. Tvář mu zněžněla, doslova 
roztála.

„Promiň,  že  tě  obtěžuju,“  řekla  žena  přes  to  kvílení. 
„Ale ona chce tatínka.“

Válečník  políbil  ženu  a  vzal  maličké  dítě  do  své 
mohutné náruče, přitiskl novorozeně k holé hrudi. Holčička 
vztáhla  malinké  ručičky,  objala  ho  kolem  krku,  pak  se 
přitulila k jeho pokožce a okamžitě se zklidnila.

Válečník se otočil a pohlédl na druhou stranu žíněnek, 
probodl nového cvičence klidným pohledem. „Brzo přijede 
autobus, synku. Měl by sis pospíšit.“

Pak  mrkl,  obrátil  se  k  odchodu,  položil  ženě  ruku 
kolem pasu, přitáhl ji těsně k sobě a znovu políbil na ústa.

Rekrut zíral na válečníkův hřbet a uviděl to, co mu v 
tom divokém pohybu zůstalo skryto. Přes některé jizvy měl 
do kůže vryta dvě jména ve staré řeči, jedno nad drahým.

Bella… A Nalla.
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