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Kapitola první
Austrálie
Andûl Harael vypadal jako debil. Sice z vlastní vÛle, ani
náhodou nedopatﬁením, ale upﬁímní pﬁátelé ve zbrani
mu to dali najevo okamÏitû, jakmile jim ukázal svou
pokr˘vku hlavy. Kromû toho nebyla ozdoba na jeho
pﬁilbû z tûch, které se objeví náhodou, jako tﬁeba ptaãí
trus vytváﬁející skvrny s fantastick˘mi tvary, rez nebo
pﬁischl˘ mrtv˘ brouk. S nûãím takov˘m si musel dát
docela velkou práci. A zdálo se, Ïe Harael je na svou
práci patﬁiãnû hrd˘.
VÏdycky se najde nûkdo takov˘, pomyslel si centurion
Kvirinius, kdyÏ se natáhl po brousku leÏícím vedle.
Právû takhle to konãí, kdyÏ je ve válce pﬁíli‰ dlouho klid.
A kdyÏ se do bitevního pole po‰lou sboristi.
Povzdychl si a pﬁejel kamenem po ãepeli.
Zbytek Haraelovy v˘stroje vypadal, Ïe je v poﬁádku. Bíl˘
náprsník na zlaté krouÏkové ko‰ili a na nûm ﬁímská tﬁináctka ve vûnci z per. Kolem pasu ‰irok˘, prost˘ opasek,
u nûj na levém boku meã a na pravém dlouh˘, nezdoben˘ nÛÏ. Holenní chrániãe a plátování paÏí prosté, bez
ozdob, ale svou strohostí elegantní, stejnû jako sandály...
Ale k ãemu tohle v‰echno, pomyslel si Kvirinius, k ãemu
je nám v‰echna ta krása a majestát, kdyÏ staãí jediná drobnost, aby celá dÛstojnost andûlsk˘ch zástupÛ ‰la do háje? Jeden pitomec, potom písniãka, a celá legie okamÏitû získá ‰patnou povûst na celá staletí. Ti z Desátého uÏ se nám nejspí‰
nikdy nepﬁestanou smát.
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Centurion odloÏil brousek, opﬁel meã o stanovou
plachtu a pﬁivolal Haraela.
Volan˘ dorazil poklusem.
„Andûl Harael na vá‰ rozkaz, centurione!“ zaﬁval,
napjat˘ jako struna.
Témûﬁ dÛstojn˘, témûﬁ profesionálnû vypadající, jen
ty prokleté ozdoby se mu houpaly pﬁed obliãejem jako
automobilové stûraãe v prÛtrÏi mraãen.
„Ví‰, jak v tom vypadá‰, Haraeli?“ zeptal se Kvirinius.
„Vím, centurione!“ vykﬁikl okﬁídlenec, napnut˘ a se
zrakem zabodnut˘m do tﬁináctky na stanové plachtû.
„Jak?“
„Jako debil, centurione!“
Kvirinius si povzdechl.
„Pﬁesnû tak. MÛÏe‰ mi ﬁíct, proã má‰ ty pitomé
‰punty?“
„Poslu‰nû hlásím, centurione, Ïe andûl Jack ﬁekl, Ïe
to chrání pﬁed mouchami!“
Ach ano, Jack. Kvirinia to mohlo napadnout.
„Pr˘ se to tady tak nosí!“ dodal je‰tû Harael – poﬁád
z pln˘ch plic. „Tímto zpÛsobem prokazuji úctu tradici
a cizím kulturám! Tvrdí to Jack, centurione! A on je
pﬁece odtud!“
„Odtud“ samozﬁejmû znamenalo australskou pou‰È,
kde andûlé a Luciferovi zplozenci uÏ nûkolik dní svádûli zarputilou, zniãující bitvu. Dokonalé místo pro boj,
chtûlo by se ﬁíct – pod nohama písek, nad hlavami
blankytná obloha a mezi tím jen Ïárem vlnící se
vzduch, tu a tam osamûl˘ keﬁík nebo kámen s hadem
svinut˘m do otazníku a skoro Ïádní nestranní pozorovatelé nebo potenciální civilní obûti. Podle Kviriniova
názoru velmi humanitární místo pro bitvu – samozﬁejmû jen za podmínky, Ïe je vybráno je‰tû pﬁedtím, neÏ
na celé zemûkouli zaãne proudem téct krev nevinn˘ch.
Apokalypsa ale má svá pravidla...
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Zavanul pou‰tní vítr a centurion byl na okamÏik nucen zaclonit si oãi pﬁed pískem. KdyÏ je otevﬁel, Harael
se pﬁed ním poﬁád tyãil jako palácov˘ gardista ve sluÏbû. ·punty zavû‰ené na nitkách se mu houpaly pﬁed
obliãejem.
Kviriniovi zaãalo b˘t Haraela skoro líto. Skoro. Ve
válce není místo pro lítost.
„Pamatuje‰ si je‰tû, komu slouÏí‰, sboristo?“ zeptal
se. „Odkdy ctíme cizí tradice, he? Dostal jsi rozkaz?“
„Ne, centurione, ale...“
„Îádné ale!“
Kvirinius koutkem oka postﬁehl, Ïe jejich rozhovor
uÏ pﬁilákal obecenstvo. Andûlé pﬁeru‰ovali práci a ãím
dál otevﬁenûji je poslouchali. Znamenalo to, Ïe pﬁi‰el
ãas, aby celou scénu ukonãil pﬁíkladn˘m potrestáním
za zneváÏení zbroje a moÏná i vûzením za poru‰ení
prvního pﬁikázání. Tradice jsou tradice!
Harael vypadal, Ïe chce nûco ﬁíct, a tak mu Kvirinius
dal moÏnost.
„Dovolil bych si podotknout, centurione,“ zaãal andûl, „Ïe se nám pﬁece jen stávalo, Ïe jsme ctili tradice.
Zvlá‰tû od chvíle, kdy vÛdce zástupÛ povolal Lháﬁe...“
„Lháﬁe?“ Kvirinius si upravil ﬁemen drÏící náprsník.
Co mÛÏe sborista vûdût o Lháﬁi? Jaksi si nevzpomínám,
Ïe by Loki holdoval harfû. AlespoÀ nakolik ho znám...
Ano, tohle byl správn˘ okamÏik, aby onu kartu zahrál. V‰ichni vûdûli, Ïe centurion mûl pﬁíleÏitost poznat
zbraÀ nebes a Ïe právû spolupráce s Lokim z nûj udûlala nejdﬁíve jednoho z lep‰ích stráÏn˘ch a pak i dÛstojníka Pánov˘ch zástupÛ. Nu, dokonce i na nebesích
není dÛleÏité jen to, co umíte, ale taky koho znáte...
„Vím, Haraeli,“ ﬁekl Kvirinius, „Ïe tam, odkud jsi pﬁi‰el, mÛÏe uÏití Lháﬁova jména znamenat jistou v˘hodu.
Ov‰em zde, ve skuteãném svûtû, tímto zpÛsobem
uznání nezíská‰. Loki je pouze uÏiteãn˘m nástrojem
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v Pánov˘ch rukou, a navíc s ním nelze pracovat, aniÏ by
sis u‰pinil ruce. MoÏná jsi uÏ sly‰el, Ïe jsem kdysi mûl...“
Odmlãel se, pﬁekvapen˘ náhl˘m tichem. Ustalo ﬁinãení tréninkov˘ch meãÛ, skﬁípání brouskÛ, ‰um hovoru. Dokonce i ranûní ve stanech teì s oãekáváním hledûli na svého centuriona. PﬁestoÏe ten pﬁíbûh znali
snad uÏ v‰ichni, takové publikum a takovou pozornost
centurion nemûl je‰tû nikdy.
Nedûlej si iluze, Ïe je to tvoje zásluha, okﬁikl sám sebe. To
Lháﬁ. VÏdycky je to Lháﬁ. To on je tak fascinuje.
Nebylo mu to úplnû po chuti, ale rozhodl se, Ïe pﬁece jen bude vyprávût. Namlouval si, Ïe jde o varování
plynoucí z téhle historky, ale ve skuteãnosti bylo zásadní to ticho. Dokonce i pou‰tní vítr umlkl, aby si jej
poslechl. Kdo ví, moÏná ho sly‰í i ten proklet˘ Jack,
kterého mûla ráda prakticky celá centurie, jako by byl
zázraãnû zjeven˘m ãtvrt˘m archandûlem.
Pro lep‰í dojem si je‰tû odka‰lal, odplivl si pod nohy
a zaãal vyprávût:
„Kdysi dávno, kdyÏ jsem byl je‰tû stráÏn˘m, staral
jsem se o jednu mladou novináﬁku...“
Nestaãil ﬁíct ani jedno dal‰í slovo, protoÏe náhle zaznûlo zatroubení rohu a pak dal‰í a potom je‰tû tﬁetí.
Nûkolik okﬁídlencÛ se vzneslo do vzduchu.
„Pﬁilétají, centurione! Celé mraãno!“
Centurion vyskoãil na nohy a popadl meã. Dokonãí
to pozdûji. Válka mûla svá pravidla.
Otevﬁel ústa, aby vydal rozkaz, a... spolkl mouchu.
Harael uÏ najednou nebyl takov˘ debil.
*
Archandûl Michael sedûl na bﬁehu billabongu a schovával se pﬁed sluncem v rozloÏitém stínu stromu coolibah. Opﬁen˘ zády o nûj a uveleben˘ na tﬁech párech
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kﬁídel jako na dece odpoãíval, otíraje hlavici mohutného meãe hadﬁíkem napu‰tûn˘m svat˘mi oleji.
V plynul˘ch, elegantních pohybech nebyl znát vojensk˘ dril, právû naopak – znamenaly jedin˘ druh nûhy,
kter˘ vÛdce zástupÛ znal a kter˘ chápal. Meã byl jeho
jedinou milenkou. Vlastnû milencem... Tedy vlastnû...
Ach, u TrÛnÛ a Vrchnosti!
„Buì proklet, Loki!“ zabruãel archandûl pod nosem.
„Buì proklet za ty své Ïertíky a neodÛvodnûná naﬁãení! Bude‰ se za nû smaÏit...“
Michael ztichl – uvûdomil si, co vlastnû právû chtûl
ﬁíct. V pekle? V jakém pekle, kdyÏ zrovna probíhá Apokalypsa? Je‰tû nûkolik dní, mûsícÛ, moÏná let, a válka
skonãí a Luciferovi nezÛstane ani jedin˘ vûrn˘ sluha.
Andûlské zástupy mají pﬁevahu, zku‰enosti velitelÛ
jsou nesrovnatelné a lest s povstáním mytick˘ch bytostí se viditelnû nezdaﬁila. DémonÛm to nepﬁineslo nic
kromû zmatku a velkého úbytku lidí, kteﬁí jsou tak
jako tak spí‰e na obtíÏ. Lucifer v podstatû Michaelovi
prokázal sluÏbu. Uãinil ho sv˘m dluÏníkem za Lond˘n,
Moskvu, urãitû uÏ i za New York, Paﬁ...
Ne!
Michael zatnul zuby a plamen kolem jeho oka se
rozhoﬁel rudou záﬁí.
ZapomeÀ na PaﬁíÏ!
ZapomeÀ na...
„VÛdce!“
Archandûl zvedl hlavu. Pﬁi pohledu na okﬁídlence
v klobouku a s náhrdelníkem z krokod˘lích zubÛ se
usmál na pÛl úst. Plamen na jeho tváﬁi okamÏitû uhasl.
„To jsi ty, Jacku?“ ﬁekl. „Jak jdou pﬁípravy? Je uÏ
v‰echno hotovo?“
Jack si sundal klobouk a pﬁitiskl si ho k hrudi. Vypadal teì jako skuteãn˘ pistolník na elegantním banketu.
Tedy hloupû. I s tím kloboukem.
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„Aye! V‰echno je pﬁipraveno, jak jsi pﬁikázal, sir. Hromová kopule padne, aÏ...“
Archandûl pﬁitiskl prst k ústÛm.
„Îádné názvy, Jacku,“ ﬁekl a vrátil se k le‰tûní meãe.
„Mám ti pﬁipomínat, jak nûkolik slov navíc kdysi dávno zmûnilo Ïivot tvého svûﬁence?“
Jack si pﬁejel rukou po tváﬁi poznamenané jizvami. Tenouãk˘ch, rÛÏov˘ch ãárek na ní bylo tolik, Ïe by se bez
potíÏí daly povaÏovat za vrásky a on sám za zestárlého
trapera, nebo jak se jim v téhle prokleté zemi ﬁíkalo.
„VÛdce, mÛj svûﬁenec v opilosti nadával ÎidÛm v Hollywoodu,“ ﬁekl. „Mûlo by se to brát jako sebevraÏda.“
Archandûlova ruka se v pÛli pohybu zastavila.
„·álí mû snad sluch, Jacku, nebo chce‰ o vyvoleném
národu ﬁíct nûco ‰patného?“
„Ale kdepak, sir.“ Andûl pﬁejel prstem po okraji d˘nka. „Právû naopak. Myslím, Ïe jsou neb˘vale schopní
a Ïe by se nám tu docela hodili. Tedy v Austrálii.“
„Vím, kde jsme, Jacku. Obvykle si pamatuji, v které
zemi prolévám krev Pánovy armády a TrÛny jsou mi
svûdkem, Ïe jsem to dûlal snad uÏ v‰ude na tomto i na
jin˘ch svûtech. Existuje dÛvod, proã jsi sem pﬁi‰el?
Nebo mám pﬁedpokládat, Ïe sis jen udûlal pﬁestávku
v dûlání pitomcÛ ze sboristÛ?“
„Sir, ty zátky jsou skvûlá ochrana pﬁed mouchami
Belzebu...“
„Proã jsi sem pﬁi‰el?!“
Pﬁi pohledu na plamen ‰lehající z archandûlova obliãeje udûlal Jack krok zpátky.
Michaela to potû‰ilo. Strach a respekt, a teprve potom láska, jak vÏdycky ﬁíkal. Tohle musejí tví vojáci
cítit, pokud chce‰ b˘t dobr˘m velitelem.
Lháﬁ mu na to kdysi ﬁekl: „Ano, taky jsem kdysi ãetl
kousky ze Sun-tzu v ‚Playboyi‘.“ A vzápûtí dodal, Ïe
má pﬁece jenom rad‰i prostﬁední dvoustranu.
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Hrom do tebe, Loki! pomyslel si archandûl. AÈ uÏ jsi kdekoli, doufám, Ïe uÏ odtamtud nevyleze‰. ProtoÏe – TrÛny
a Vrchnosti jsou m˘mi svûdky – skonãí‰ jako v‰ichni tobû podobní. Za Jenn...
Nemysli na ni! Nemysli na PaﬁíÏ!
Archandûl vstal a namíﬁil hrot meãe na Jacka. Po
hlavici uÏ pﬁebíhaly nahoru a dolÛ první plameny Pánova hnûvu.
A najednou zhasly, stejnû jako tetování na Michaelovû tváﬁi. Archandûl sklonil zbraÀ, otoãil se a zahalil
prostﬁedním párem kﬁídel.
„Pokud nemá‰ nic dÛleÏitého, co bys mi chtûl ﬁíct,“
otoãil se uÏ klidnû k Jackovi, „mÛÏe‰ odejít, a já...“
„Chtûl jsem ﬁíct, Ïe pﬁilétají, sir. V síle jednoho sta,
takÏe nejspí‰ poselstvo. Napadlo mû, Ïe to bude‰ chtít
vûdût vãas...“
Archandûl pok˘val hlavou.
„Ano, dûkuji. Udûlal jsi dobﬁe. MÛÏe‰ odejít.“
Andûl Jack poslu‰nû sklonil hlavu a odletûl smûrem
k táboru.
Michael zasunul meã do pochvy a sklonil se, aby teplou vodou z billabongu smyl z prstÛ zbytky svat˘ch
olejíãkÛ.
Poselstvo, pomyslel si.
„Îe by ses, Lucifere, ke mnû obtûÏoval osobnû?“ ﬁekl
nahlas. „Chce‰ prosit o milost?“
Lháﬁi neprosí o milost, pronesl tich˘ hlas v jeho hlavû.
Lháﬁi lÏou, a dob˘vají tak svá nemorální vítûzství. Nepotﬁebují k tomu armády, zbranû a BoÏí lásku. TouÏí
jen po posluchaãích.
Náhle si Michael s naprostou jistotou uvûdomil, Ïe
zrádce Loki Ïije, a aÈ uÏ je teì kdekoli, vede se mu
skvûle.
Dolina
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B˘t Oberonem mûlo své v˘hody. A to bylo na celé vûci
pravdûpodobnû to nejhor‰í. Kdyby trpûl, dusil se ve své
nové roli, cítil na zádech cibulí páchnoucí dech smrti,
byl by Lháﬁ urãitû opatrnûj‰í. A mnohem rozhodnûj‰í
v ãinech.
JenomÏe místo toho, pod záminkou shromaÏìování
informací, budování sítû spojencÛ a pﬁípravy plánÛ,
Loki sedûl a prdûl do Ïidle, nebo pﬁesnûji do pol‰táﬁe.
Králi zasran˘ch elfÛ by nikdo obyãejnou Ïidli nedal.
Pﬁedklonil se a vyhlédl do pískem vysypané arény
obehnané dﬁevûn˘mi kÛly, kde právû probíhal krvav˘
veãerní megahit.
„No tak! PﬁestaÀte pobíhat dokola, nemáme na to
cel˘ den!“ kﬁikl na gladiátory. „Ostatní taky chtûjí bojovat!“
Nebyla to tak úplnû pravda, ale kdo by si dûlal hlavu
s detaily? Pokud Oberon tvrdil, Ïe se jeho poddaní
chtûjí bavit kruhem smrti, byla jejich vÛle právû taková – bez ohledu na to, co si opravdu mysleli. Loki tomu
ﬁíkal smûrovaná demokracie.
A kromû toho se to líbí v‰em tûm nadut˘m pitomcÛm okolo, pomyslel si Lháﬁ, kter˘ kaÏdou chvíli odvracel zrak
od provizorní arény a díval se na elfí lordy a magnáty,
na jejich obleãení, tváﬁe a – samozﬁejmû – na erby. Jejich znalost bylo rozhodnû dobré si osvûÏit.
Kdysi, kdyÏ je‰tû Ïil s ve‰ker˘mi právy na Odinovû
dvoﬁe, mohl Loki s hrdostí tvrdit, Ïe zná v‰echny dÛleÏité ‰lechtické rody kaÏdého království, které kdy nav‰tívil. Uãil se jejich historii, aby vûdûl, jak získaly privilegia a komu za nû vdûãí. Aby odhalil ambice, které
je ﬁídily, ãetl si o zaujíman˘ch postojích, sÀatkov˘ch
plánech jejich dûtí a pÛjãkách poskytovan˘ch jin˘m
rodÛm. A pikantní klepy pro zábavu. A ze zvyku.
Ano, b˘valy ãasy, kdy Lháﬁ vûdûl v‰echno i o Oberonovû dvoﬁe, ale to uÏ bylo váÏnû dávno. Proto teì, ve
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voln˘ch chvílích, kdy nekraloval, Loki znovu studoval
heraldiku. SnaÏil si zapamatovat, kdo pouÏívá zebru,
kdo hada na klacku a kdo Angelinu Jolie s kuﬁecím tûlem. No dobrá, vûdûl, Ïe je to harpyje, ale podoba obliãeje si skoro ﬁíkala o Ïalobu.
Lháﬁ studoval pilnû. Spojoval si v pamûti symboly se
jmény, jména s historií, a protoÏe uÏ vûdûl v‰e, co mohl
vyãíst z textÛ, jméno aktuálního dûdice mu napovídal
Kent, velitel stráÏe, kter˘ se od nûj nehnul ani na krok.
I jeho rod se nacházel v knize. Mûli nevyslovitelné jméno a v erbu nejo‰klivûj‰ího lva od dob, kdy grafici studia
Dreamworks zaãali mít pocit, Ïe umí malovat zvíﬁata.
Není dÛleÏité, jak˘ má erb, opakoval si Lháﬁ. Podstatné
je, Ïe Oberonovi je vûrn˘ jako pes. To se jednou mÛÏe hodit.
Mezitím boj, probíhající v arénû podle královského
rozkazu, získal na tempu. Bojovníci se srazili jednou,
podruhé, následovalo nûkolik seknutí – ãásti z nich se
váleãníci vyhnuli, nûkolik dal‰ích odrazili –, a publikum jeãelo, touÏilo po krvavé pointû.
Urãitû ji za chvilku dostanete, pomyslel si Loki, zatímco
cítil, jak se ho zmocÀuje podráÏdûní i veselí zároveÀ.
MoÏná pak koneãnû zavﬁe‰ hubu, mlad˘ hrabû Mallintorne.
MoÏná ty, jako prase tlust˘ kníÏe Offernilie, se koneãnû pustí‰
stehna svého kdysi uloveného pobratima a tvoje dceru‰ka nechá odpoãinout trpaslíka, skrytû se ãinícího pod její sukní.
Lháﬁ pﬁeskakoval pohledem z jednoho lorda na druhého a pﬁem˘‰lel, kolik námahy, intrik a lÏí by jej stálo, kdyby chtûl nûkterého z nich nahnat do arény, aby
bojoval o svÛj Ïivot. Jejich minulost urãitû skr˘vala
vût‰í provinûní neÏ... No ano, za co vlastnû byli odsouzeni
ti dva dole? Loki si nedokázal vzpomenout. UÏ se na to
skoro zeptal Kenta, kdyÏ v dosud vyrovnaném boji do‰lo ke zvratu.
První z váleãníkÛ, do pasu svleãen˘ obr poznamenan˘ miliardou jizev, vyuÏil zakopnutí svého mnohem
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men‰ího protivníka a kopl ho do bﬁicha takovou silou,
Ïe soupeﬁ odletûl aÏ ke dﬁevûn˘m kÛlÛm, odrazil se od
nich a bez hnutí zÛstal leÏet v hlubokém bahnû. Dav
zaﬁval.
Obr zvedl obû ruce nad hlavu, cel˘m tûlem hltal
nad‰ení lordÛ a pak pﬁe‰el k bezvûdomému soupeﬁi
a pozvedl meã, aby zadal poslední úder.
JenomÏe jeho protivník, drobn˘ blonìák, kterého
mûl teì obr u nohou, rozhodnû neztratil vûdomí. MuÏ
do poslední chvíle ãekal, a kdyÏ ãepel se svi‰tûním klesala, bleskovû se pﬁekulil na bok, vyskoãil na nohy a sekl
od pasu vytaÏenou kudlou do obrova ramene, kde vyrobil tenk˘ ﬁez. Pak ustoupil stranou a zaãal si jakoby nic
ãistit obleãení od bahna. Jako by uÏ bylo po boji.
A skuteãnû. ObrÛv meã se zaboﬁil do zemû a on sám
se zachvûl, roztﬁásl a vzápûtí klesl na kolena. V˘raz
v jeho obliãeji mohl b˘t stejnû dobﬁe grimasou vzteku
jako prvním projevem svalov˘ch kﬁeãí.
Blonìák lhostejnû pohlédl jeho smûrem. Dokonãil
alespoÀ ãásteãnou úpravu vzhledu, schoval nÛÏ a obûma rukama si proãísl ponûkud zplihlé vlasy. Teprve pak
pﬁekroãil obrovo tûlo a sviÏn˘m krokem do‰el témûﬁ aÏ
k samotnému královskému trÛnu.
„Pane,“ ﬁekl a uklonil se Oberonovi aÏ k pasu.
Lháﬁ se na pÛl úst usmál.
„Jed? Nevzpomínám si, Ïe bych to dovolil.“
„Nezakázal jsi to, pane.“
Blonìák se je‰tû jednou uklonil, ale kaÏd˘ jeho pohyb
v˘raznû ﬁíkal: jsem prometejsk˘ zkurvysyn, kter˘ ohne
kaÏdé pravidlo jen proto, Ïe to jde. A Ïe je to zábavné.
Nu, Loki rozhodnû nemohl ﬁíct, Ïe by mu byl tenhle
postoj cizí.
„MÛÏe‰ mi pﬁipomenout,“ poÏádal, neskr˘vaje pobavení, „co ti poskytlo privilegium boje v tomto kruhu,
drah˘... Jak se vlastnû jmenuje‰?“
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„¤íkají mi Îihad˘lko, pane,“ odpovûdûl blonìák.
„A tvou pozornost jsem si zaslouÏil sv˘mi – odpusÈ mi
ten nedostatek skromnosti – neb˘val˘mi schopnostmi
v oblasti umûní milovat.“
„TakÏe jsi mi ‰ukal dvorní dámy?“
„Ano, pane.“
Lháﬁ pﬁelétl pohledem po davu shromáÏdûném okolo; tentokrát se nesoustﬁedil jen na tváﬁe lordÛ a jejich
dcer, ale i na jejich slouÏící, drobnûj‰í ‰lechtu a pano‰e,
kteﬁí se jako sláma vecpali v‰ude. Vypadali, Ïe jsou
s oním soubojem spokojení? Bûhem sledování sportovních kanálÛ na Zemi si dobﬁe v‰iml, Ïe lidé neb˘vají vÏdycky zrovna nad‰ení, kdyÏ o vítûzství rozhodne
podvod. Na druhou stranu, elfové nejsou lidé. Místní
publikum vypadalo, Ïe je rádo – obzvlá‰tû kdyÏ umírajícím obrem zaãaly zmítat kﬁeãe a z úst se mu vyvalila
krvavá pûna.
Kromû toho, pomyslel si Loki, to pﬁece není poslední souboj, kter˘ jim dnes mÛÏu nabídnout.
„Získal sis mou pﬁízeÀ, Îihad˘lko. Pﬁisedni tedy ke
mnû na pol‰táﬁe. Pﬁedtím ale odevzdej nÛÏ stráÏn˘m,
abys mû náhodou neﬁízl.“
Elf se uklonil aÏ k pasu.
„Dûkuji za tvou laskavost, Oberone. Urãitû bych si
nedovolil, takovou... hmm, náhodu.“
„No tak jdi, jdi uÏ. Nezaclánûj.“
Lháﬁ ho gestem odehnal, naãeÏ se otoãil k veliteli své
osobní stráÏe, stojícímu hned za jeho zády.
„Dobrá, máme na dne‰ek je‰tû nûjaké dobrovolníky?“
Samozﬁejmû mûli, a jak se na dobrovolníky slu‰elo,
vydávali ze sebe v‰echno. Stejnû jako elfky posluhující
Lháﬁi a bojující o to, kterou z nich dnes vezme s sebou
do stanu, aby jí ukázal svou sbírku noÏÛ. Nebo nûco
podobného...
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Ano, pomyslel si Loki, kdyÏ se dobﬁe tvarované obnaÏené Àadro jedné z dívek otﬁelo o jeho tváﬁ. Vládnutí má bohuÏel opravdu mnoho pozitiv.
Austrálie
Archandûl Michael nemûl ve zvyku respektovat status
vyjednavaãe, kdyÏ se situace stala váÏnou. Také proto
se Luciferovi vyslanci tváﬁili vcelku nevesele. Obzvlá‰È
kdyÏ je obklopili andûlé z tﬁinácté legie, proslavené
v mnoha bitvách. A zvlá‰tû kdyÏ pﬁi pohledu na nû
vzplála hlavice pána nebes.
Démoni tasili zbranû a shlukli se do tûsného útvaru,
pﬁipravení bojovat do posledního. Jedin˘, kdo si udrÏel
styl, byl urostl˘, jizvami poznamenan˘ pou‰tní démon
s ostrou, jako do kamene tesanou tváﬁí a s rohem vyrÛstajícím z brady jako v˘stﬁední kozí bradka.
Michael ho okamÏitû poznal – démon byl jedním
z tûch, kdo od chvíle, kdy stanuli na stranû pekel, dal
nejednou pocítit zástupÛm svou pﬁítomnost. A byl
i jedním z velmi nepoãetné hrstky, které se podaﬁilo
pﬁeÏít stﬁet s Michaelem. Krátk˘ a náhodnû pﬁeru‰en˘,
ale i to se poãítá...
„Co tady dûlá‰, Eublide?“ zeptal se.
„Pﬁicházím s poselstvím od tvého bratra Lu...“
„Lucifer není mÛj bratr a jeho poselství mám ví‰
kde,“ odpovûdûl Michael.
Zatoãil meãem ml˘nek, vytváﬁeje tím ve vzduchu
svûteln˘ kruh, a vyrazil vpﬁed. S kaÏd˘m krokem jeho
tetování v obliãeji záﬁilo silnûj‰ím svûtlem.
„Tohle si ale poslechne‰,“ odpovûdûl démon.
Poﬁád se snaÏil vypadat nevzru‰enû, ale pohled na
útoãícího vÛdce zástupÛ mu v tom úãinnû bránil, stejnû jako ohniv˘ kruh, je‰tû stále se r˘sující ve vzduchu.
Byl jasné, Ïe jen co se kterákoli ãást démonova tûla
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ocitne v dosahu Michaelova meãe, okamÏitû skonãí
useknutá v písku.
Démon pﬁesto opatrnû sáhl do bra‰ny a vytáhl z ní
lesklou plochou desku s pﬁibliÏnû desetipalcovou úhlopﬁíãkou.
Klepl do malého koleãka u okraje nevelkého obdélníku, zavﬁel oãi a natáhl ruku s destiãkou pﬁed sebe. Na
obrazovce se objevil mladistv˘ obliãej kníÏete pekel.
„Nazdar, brá‰ko,“ ﬁekl Prostû Teddy. „Spousta let,
co?“
Michael se v pÛli kroku zastavil. Jeho meã ve vzduchu opsal je‰tû jeden kruh a pak pohasl.
„Nejsme bratﬁi, Lucifere. Nepojí mû s tebou Ïádná
zvlá‰tní pouta, která by mû nespojovala s kter˘mkoli
z m˘ch váleãníkÛ. V‰ichni jsme totiÏ...“
„Ano, vím,“ rozesmál se Lucifer. „Jenom tû ‰kádlím.“
Pﬁi zaznûní posledního slova se démoni, shluklí do neuspoﬁádaného chumlu, nervóznû zaﬁehtali. Andûlé po
oãku sledovali svého velitele – oãekávali nûjakou reakci,
moÏná rozhodnutí nebo známky podráÏdûnosti.
Michael se v‰ak pouze zamraãil a pevnûji sevﬁel prsty na rukojeti. V jeho pﬁípadû by se jen s obtíÏemi dalo
hovoﬁit o nûjak zvlá‰È hnûvivé reakci.
OkamÏik se nesnesitelnû protahoval. O nûco dál se
v pou‰tím vûtru k˘valy uschlé keﬁe, vlnil se rozpálen˘
vzduch... Nûkde daleko se zbloudil˘ bumerang právû
vracel do ruky svého majitele, zbytky lidí touÏící po palivu soupeﬁily s pískem o cisternu. Jin˘mi slovy, Austrálie
záﬁila v plné své kráse. Jen potichu, ve svíravém mlãení.
Nakonec jako první promluvil tablet chlapeck˘m
Luciferov˘m hlasem:
„No dobrá, mûli bychom si promluvit o téhle válce,
nemyslí‰, bratﬁíãku?“
Na ta slova se Michael prudce vznesl k obloze, otoãil
se kolem své osy a zároveÀ rozÏhavil hlavici meãe.
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A neÏ kdokoli stihl na ono náhlé tornádo zrozené z písku a ohnû zareagovat, vÛdce zástupÛ uÏ staãil pﬁistát
a mr‰tnû popadnout padající tablet do levé ruky. Vzápûtí s rachotem dopadly na zem Eublidovy bezhlavé
ostatky.
„UÏ jsem ti to ﬁíkal, Lucifere,“ ucedil Michael. „Nejsem tvÛj bratr.“
Chlapec na obrazovce tabletu si jen povzdechl, pﬁedstíraje smutek, pﬁestoÏe se v jeho oãích zraãily jiskﬁiãky pobavení.
„To je ‰koda, protoÏe kdybys byl, nikdo by se mû ve
‰kole ani nedotkl,“ odpovûdûl. „Ale budiÏ, co bylo,
bylo. Líbí se ti mÛj nov˘ tablet? Skvûle padne do ruky,
Ïe? Nikomu to neﬁíkej, ale je to jedin˘ exempláﬁ, iPad
3L+. Steve... ProtoÏe, ví‰, Steve je samozﬁejmû u mû.
Upsal du‰i uÏ za maca trojku... Pustil se do práce, jen co
dorazil, a ﬁeknu ti, Ïe pﬁekonal sám sebe. Lidi, kdyby
je‰tû poﬁád Ïili, by se byli ochotni kvÛli tomu zázraku
doslova zabíjet.“ Vyprskl smíchy, ale okamÏitû zase pﬁestal a zamával si rukou pﬁed ústy. „Dobﬁe, dobﬁe, hloup˘
vtip, nic jsem neﬁekl. Je potﬁeba mít úctu k lidskému
Ïivotu, Ïe? UÏ mlãím.“
Lucifer pﬁedstíral, Ïe si zavazuje ústa, pak Ïe na nû
dává visací zámek a nakonec Ïe odhazuje klíãek.
A znovu nastalo ticho. Nûkolik démonÛ se nervóznû
zasmálo, ale tentokrát to znûlo spí‰e jako ‰umûní pﬁed
pﬁedstavením neÏ jako reakce na rozsvícen˘ nápis
„aplaus“. Kdesi ve tﬁetí ﬁadû andûlÛ nûkdo nûkomu
‰lápl na nohu, nûkdo dal‰í okﬁikl kohosi, aby vypadl
i s tûmi proklet˘mi ‰punty. Dostal odpovûì, Ïe on
mÛÏe, protoÏe tím ctí místní... Místo aby dokonãil vûtu,
zafunûl a naráz vydechl ve‰ker˘ vzduch.
A Michael stál. âepel pohaslého meãe opﬁel o rameno, pﬁimhouﬁil oãi – jedno z nich vypadalo jako Ïhav˘
plamínek hluboko v propasti – a ãekal. Na reakci, na
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slovo, na znamení. Na cokoli, co mu osvûtlí, proã vlastnû Lucifer vyslal poselstvo.
ProtoÏe tím, Ïe to neudûlal kvÛli hloupému Ïertu, si
byl Michael jist˘. Lucifer mohl pﬁedstírat, Ïe je chlapcem, pﬁedhazovat ostatním, jak dobﬁe zná lidi, jejich
zvyky, kulturu, jejich hraãky i to, jak se celou Apokalypsou baví. Jistû, dûlal to pﬁesvûdãivû, takÏe pokud by
chtûl, urãitû by sv˘m postojem zmátl skoro kaÏdého.
Ale pﬁestoÏe nebyli bratry, znal Michael Lucifera nejlépe ze v‰ech. Kdo ví, moÏná dokonce lépe, neÏ znal
padl˘ andûl sám sebe. A pokud Lucifer urazí tak dalekou cestu, tﬁebas jen jako duch ve stroji, aby se tu objevil, znamená to, Ïe má co ﬁíct. Anebo udûlat.
MoÏná, pomyslel si archandûl náhle, jde o...
Nebylo mu v‰ak dáno dokonãit my‰lenku, protoÏe
k nûmu vzápûtí pﬁiskoãil andûl Jack, popadl ho za rameno a vykﬁikl:
„Je to past, vÛdce! Podívej se támhle, do pou‰tû.“
Michael zvedl hlavu a prakticky ve stejném okamÏiku
vystﬁelily z tabletu dvû pﬁízraãné ruce. Obû ozbrojené
krátk˘mi, tenk˘mi ãepelemi namíﬁen˘mi na archandûlÛv krk.
*
„Prokoukl tû,“ prohlásil Tom s v˘raznou nespokojeností v hlase.
Prostû Teddy dopil zbytek limonády, spolkl drobnou
ledovou drÈ, vyplivl pecku.
„MoÏná ano,“ ﬁekl. „Ale moÏná ne.“
Toma ta odpovûì znervóznila. Od chvíle, kdy se tu
Prostû Tedy objevil, sliboval zázraky a akci lep‰í neÏ na
playstation. Mûlo dojít k velk˘m bitvám, mûla tryskat
krev a nakonec nastat konec svûta. Místo toho uÏ pár
dní sedûli na verandû a jenom stﬁídavû zírali na hori-
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zont a na malou obrazovku. Jistû, obãas v dálce nûco
zavíﬁilo ve vzduchu nebo se pﬁed domem objevil nûjak˘ dûsiv˘, domlácen˘ chlapík s blanit˘mi kﬁídly, ale to
bylo, co se t˘ãe bitev, v‰echno. To a ten zasran˘ tablet
– obãas se tam mihl nûjak˘ boj, obãas se objevil démon,
ale vût‰inou Prostû Teddy pﬁepínal na nûjakou síÈovou
hru a sbíral rajãata.
Ta dne‰ní akce, past, mûla b˘t prvním skuteãn˘m
úspûchem nového Tomova kolegy – koneckoncÛ, ne
kaÏd˘ mÛÏe nakopat zadek archandûlovi. Akorát Ïe...
to zase nevy‰lo. A teì to Teddy navíc ani nedokázal
pﬁiznat. CoÏ byla asi vûc, která Toma vytoãila nejvíc.
„Îádné ‚moÏná ano, moÏná ne‘, prokoukl tû. Podívej, co dûlá s tv˘mi... no, s tûmi. Hele, teì se koukni!“
Na malé obrazovce se mihl démon, archandûl a jeho
meã, a nakonec na tablet dopadla démonova hlava.
„Do hajzlu!“ zavrãel Prostû Teddy.
„No, vidí‰ sám. Teì se nasral a...“
„Jsem si jist˘, Ïe mi ten kretén rozmlátil obrazovku,“
dokonãil Teddy my‰lenku. „Ví‰, jak se pﬁí‰ernû obsluhuje dotykov˘ pﬁístroj, kdyÏ se ti do prstÛ zabodávají ty
maliãké sklenûné ‰tûpinky? Je to dûsn˘ po... Ach, dûkuji mockrát, paní Kellenová. Ano, led taky.“
Tomova matka udûlala pukrle a vzdálila se s napÛl
vyprázdnûn˘m dÏbánkem. Posadila se na zápraÏí
a znovu se dala do ‰ití pﬁikr˘vky a ‰klebení se v nepﬁirozeném úsmûvu.
Thomas, kter˘ by se taky rád napil, ale bylo mu hloupé poprosit, si povzdechl a pﬁilepil pohled na obrazovku
tabletu, kde Michael právû vykﬁikoval lavinu rozkazÛ na
své podﬁízené, pﬁikazoval jim zformovat nové ‰iky, odráÏet útoky a kráãet vpﬁed ve jménu Stvoﬁitele.
„VáÏnû je to tvÛj bratr? ProtoÏe na to rozhodnû nevypadá.“
Teddy obrátil oãi v sloup.
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„Dal‰í takov˘. Mám ti snad ukázat rodn˘ list? Ne,
stejnû ho nemám. Sakra!“
Tom se po‰krábal na nose. Vidûl v‰echny ty andûly a démony a vûdûl i to, Ïe se na svûtû kolem nich
nûco dûje, ale poﬁád to bylo nad jeho chápání. Stejnû
jako totoÏnost jeho hosta. Rozhodl se tedy zmûnit
téma na takové, které – jak doufal – bude schopen
pochopit.
„Jak je vÛbec moÏné, Ïe ten andûl uvidûl tvoji armádu? VÏdyÈ jsi je maskoval jako vzduch!“
„Seslal jsem na nû iluzi, jistû,“ odpovûdûl Prostû Teddy. „JenÏe ne dost dÛkladnou, jak se zdá.“
Pro mladého Kellena nebyla tohle vhodná odpovûì.
Tom v Ïivotû pﬁeãetl dvû knihy a jednou, jako dítû,
nav‰tívil kino v Melbourne. Netu‰il, co je to iluze. Ale
protoÏe se snaÏil, pokusil si to vysvûtlit po svém.
„Iluze, to je nûco jako to, co jsi udûlal mámû a dûdovi, aby nevûdûli, Ïe si támhle dávají andûlé pﬁes hubu?“
„Pozor na jazyk, Thomasi!“ pokárala ho matka.
V jejím pohledném, pûstûném obliãeji v‰ak nebylo
ani stopy po hnûvu. Právû naopak, ‰iroce se usmívala
a její oãi se ani tak neleskly, jako spí‰ tﬁpytily nadmírou
radosti. Vypadala teì úplnû jako jedna z domácích hospodynûk z toho amerického seriálu, proti kterému tak
brojil pastor Crowe.
Prostû Teddy upil dal‰í dva dou‰ky a pak odpovûdûl:
„Ano i ne. Je to trochu sloÏitûj‰í.“
„Aha.“
Taková odpovûì Tomovi víceménû staãila. Mûl to po
otci. Star˘ Kellen, neÏ uhoﬁel pﬁi poÏáru v bu‰i, obvykle
ﬁíkával, Ïe kdyÏ nûkdo pouÏije slovo „sloÏité“, je to stejné, jako by sáhl po zbrani. Nedûlá se to bezdÛvodnû.
Skoro ve stejném okamÏiku se tûsnû vedle Prostû Teddyho zmaterializoval démon. Nebyl tu poprvé, takÏe ho
Tom znal jménem. Tehdy se pﬁedstavil jako Mammon.
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„Ach, tady jsi,“ zaradoval se Prostû Teddy. „V‰echno
pokraãuje, jak má, a v‰ichni bojují?“
„Do posledního oddílu, pane,“ odpovûdûl Mammon.
„Tak, jak sis pﬁál, jsou pﬁítomna i pekelná kníÏata a jejich osobní gardy. Je to koneãn˘ útok a – pokud se
mÛÏu vyjádﬁit – zdá se, Ïe bitva pomalu konãí. Ale rozhodnû ne v ná‰ prospûch.“
Prostû Teddy zavrtûl hlavou.
„Ach, Mammone, musí‰ b˘t vÏdycky takov˘ pesimista? UÏ jsem ti pﬁece ﬁíkal, Ïe mám je‰tû pﬁekvapení,
je to tak? Je to tak, Tommy?“
KdyÏ Tom usly‰el zdrobnûlinu svého jména, za‰klebil se.
„On bude na‰ím Davidem, Mammone. A za okamÏik dostane darem obrovsk˘ kámen do svého praku.
Tommy, buì tak hodn˘ a dobûhni pro dÏíp svého táty.
Ano, vím, Ïe ho umí‰ ﬁídit... A ne, nev‰ímej si bedny,
která leÏí vzadu. Právû tu odveze‰ mému bratrovi.
S pozdravy.“
Tom si uvûdomil, Ïe kráãí ke kÛlnû. Proti své vÛli,
vÛbec to nechtûl udûlat, ale nûco v hlavû mu to v˘slovnû pﬁikazovalo. Nûco, co znûlo jako Teddy, jen
mnohem melodiãtûji. A dûsivûji.
„NádrÏ je plná a na to, abys tam dojel, má‰ docela
dost ãasu,“ ﬁekl Teddy a dopil limonádu. „MÛÏe‰ s sebou vzít matku a dûdu, abys mûl pﬁíjemnûj‰í cestu, ale
nezastavujte se a neodboãujte z cesty. A aÏ budete na
místû... No, staãí otevﬁít bednu.“
KdyÏ Tom o nûkolik krokÛ poode‰el, Mammon zaujal jeho místo na lehátku. Spoleãnû s Prostû Teddym
upﬁel pohled na tablet, na jehoÏ obrazovce víﬁili andûlé a démoni ve váleãném tanci.

Cwiek 4 - zlom

8.1.1957 23:42

Stránka 27

27

Kapitola druhá
Dolina
„Pﬁeje si Jeho V˘sost je‰tû nûco?“ zeptala se.
Nejkrásnûj‰í ze v‰ech, které Lháﬁ do této chvíle pozval do svého stanu, a pﬁitom na rozdíl od ostatních
mnohem ‰elmovitûj‰í, energiãtûj‰í a vtipnûj‰í. AÏ bylo
s podivem, Ïe si jí tak dlouho nev‰iml.
„Mám pár nápadÛ, krásko, ale musí‰ dát starému
králi pár okamÏikÛ,“ odpovûdûl Loki. „Jdi, po‰lu pro
tebe, aÏ budu pﬁipraven.“
Pﬁik˘vla a protáhla se, vystavujíc svá dokonalá Àadra tak rozko‰n˘m zpÛsobem, Ïe se Lháﬁ musel opravdu
drÏet, aby ji nepﬁitáhl k sobû a neprovedl s ní je‰tû jednou v‰echno to, o ãem ve sv˘ch tmav˘ch pokojích sní
milovníci fantasy. A ne, rozhodnû nemûl na mysli obchodování s virtuální v˘zbrojí a v˘strojí.
Vûdûl ale, Ïe pﬁestávka je pro nûj nezbytná, Ïe si
musí na pár hodin odpoãinout, pár hodin b˘t sám se
sebou. Proto kdyÏ dívka ode‰la, vykoukl na okamÏik
ze stanu a oznámil stráÏím, Ïe si nepﬁeje, aby ho aÏ do
odvolání kdokoli ru‰il. Samozﬁejmû vyhroÏoval arénou, protoÏe ãím by byl rozkaz bez poﬁádné pohrÛÏky? Kdysi dávno, v jiné realitû a jiném ãase, se to Loki
nauãil od... No, jak se jmenoval, u ochablého ptáka mrtvého Odina?
„No, a právû proto potﬁebuje‰ tu pauzu,“ ﬁekl nahlas,
zatímco pﬁecházel k zrcadlu. „Pﬁestává‰ si pamatovat.
Pﬁestává‰ b˘t sám sebou...“
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Dotkl se obliãeje, pﬁejel ‰piãkami prstÛ po zarostlé
tváﬁi aÏ k ‰íji a linii klíãní kosti. Pak se narovnal a nûkolikrát se zhluboka nadechl. Pokud to mûl zvládnout
pﬁed svítáním, byl nejvy‰‰í ãas zaãít.
TakÏe se chytil za nos a... pﬁesunul ho na tváﬁ. Pak,
nikoli bez obtíÏí, odtrhl vousy i s kÛÏí a zformoval ãelistní kost a bradu. Potom se soustﬁedil na oãi.
Byla to ta nejtûÏ‰í ãást a pokaÏdé, kdyÏ se Loki pustil
do tvarování oãních dÛlkÛ, pﬁem˘‰lel, proã to vlastnû
v‰echno dûlá. K ãemu je celé to vydávání se za Oberona a koãování s jeho potuln˘m cirkusem po celé Dolinû? Kdyby aspoÀ staãila obyãejná iluze, jakou ãasto
pouÏíval na Zemi, nebyla by to Ïádná potíÏ, Ïádná
komplikace. Mohl se pﬁece stát k˘mkoliv – Ïenou jako
tehdy, kdyÏ na aukci prodával vlastní obraz, nebo dítûtem, jako kdyÏ pﬁevezl ‰erify v dalekém Texasu. B˘val
i urostl˘m Héraklem, kdyÏ se musel dÛvtipem postavit
fyzické síle. Skr˘vání se pod iluzí víceménû pﬁipomínalo obléknutí tûsnû pﬁiléhajícího kost˘mu. Obãas byl
souãástí korzet, nebo váÏil kost˘m tunu, ale poﬁád to
byl jen pﬁevlek.
JenomÏe ti prokletí elfové se nenechali pﬁelstít iluzí.
OkamÏitû spatﬁili v‰echny ‰vy, nedokonalosti boÏského
materiálu. V pﬁípadû, kdy bylo potﬁeba pﬁelstít lid z Doliny, pﬁedstavovala zmûna podoby jedinou moÏnost.
Loki odtáhl ruce od obliãeje a prohlédl si v˘sledek.
Nebyl nejlep‰í. Bûhem práce na oãích Lháﬁ obvykle
‰pulil ústa, jako by vyslovoval „o“. Díky tomu se mu
napínaly obliãejové svaly, a on tak mûl lep‰í pﬁístup
k ﬁasám a oboãí. Nûkdy se stalo, Ïe mu onen v˘raz
v obliãeji je‰tû nûjakou dobu zÛstal. Jako teì.
Ze zrcadla na Lokiho zírala v˘jimeãnû ohyzdná nafukovací andula.
Musí‰ se ovládat, vynadal si v duchu, uÏ jsi to pﬁece dûlal snad stokrát!
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JenÏe co z toho, kdyÏ to pokaÏdé bolelo stejnû, a navíc – ãím déle byl Loki nûk˘m jin˘m, tím více a silnûji
pﬁebíral jeho vlastnosti. Pﬁesnû jako by ztracená du‰e
Lháﬁovy obûti poletovala nûkde poblíÏ a najednou, kdyÏ
spatﬁila pﬁemûnûného Lokiho, zvolala: „Tak tady jsi, neﬁáde! A já jsem tû v‰ude hledala!“ A pak hup dovnitﬁ.
Od poslední promûny pﬁed více neÏ dvûma t˘dny
zÛstával Loki Oberonem. To je spousta ãasu, obzvlá‰tû
kdyÏ se s nov˘m vtûlením pojí tolik spoleãn˘ch vûcí,
jako napﬁíklad náklonnost k Ïenám. Nebo k luxusu.
Asi je to tím boÏsk˘m pÛvodem...
„Dobrá, musí‰ se soustﬁedit,“ za‰eptal Loki, kdyÏ se
mu koneãnû podaﬁilo ovládnout obliãejové svaly.
„Nebo radûji myslet na nûco jiného.“
Z komody v koutû stanu na nûj lhostejnû hledûl ply‰ov˘ Lháﬁík. Nebo naopak se zájmem? Z jeho odpornû
milouãkého ply‰ového ksichtu bylo tûÏké cokoli vyãíst.
Obãas se stávalo, Ïe Loki tuhle podûlanou hraãku
upﬁímnû nenávidûl.
Znovu zafunûl a zaãal si vy‰kubávat vlasy z hlavy.
Mysli na nûco jiného, pﬁikazoval sám sobû. Napﬁíklad ten
Îihad˘lko – prohnan˘, lstiv˘ a pokryteck˘. Nebezpeãn˘?
Urãitû. Ale taky vzru‰ující – Loki mûl pocit, Ïe vidí sebe samého v dobách, kdy vyvádûl na Odinovû dvoﬁe. MoÏná
nakonec postupoval aÏ pﬁíli‰ ukvapenû, kdyÏ toho niãemu pﬁijal do své lóÏe, ale sakra, ten kluk mûl vlohy. Lháﬁi
by staãil pouh˘ mûsíc, dvû sezóny Californication a pár filmÛ s Willisem, aby z mladého elfa udûlal docela pohodového kluka. A kdybych ho je‰tû nauãil pár kouskÛ...
„Stal by se opravdu nebezpeãn˘m,“ ﬁekl a po‰krábal
se na nose.
Pak nos pﬁesunul na správné místo.
Trvalo mu je‰tû dal‰í hodinu, neÏ se dal do poﬁádku
a zase se stal sám sebou. Tím, koho znali andûlé, tím,
koho znala jeho milovaná Syg...
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Zavrtûl hlavou. Sygin neÏije, a ta nová...
„Jenny. Jmenuje se Jenny,“ za‰eptal.
A moÏná kvÛli té krásné elfce, která tam nûkde ãekala na jeho pozvání – nebo moÏná z úplnû jin˘ch
dÛvodÛ –, mu to najednou znûlo úplnû cize.
A kdyÏ se hodinu pﬁed úsvitem Loki stal znovu Oberonem, jméno svûﬁenkynû archandûla Michaela mu
vypadlo z hlavy jako první.

PaﬁíÏ
PaﬁíÏ vypadala jako DráÏìany oãima mladého Vonneguta. Obloha zãernalá kouﬁem, pah˘ly ruin stﬁídavû se
vynoﬁující a zase mizející v oblacích mlhy. Tu a tam poblikávající bludn˘ plamínek dohasínajícího poÏáru, obãas vrávoravû kráãející lidská postava, shrbená a na pokrãen˘ch nohou; troglodyt v cárech dÏín a teniskách
od Nike.
V‰ude sutiny a prach, bílo, jako by se nad mûstem
rozpadlo letadlo z Kolumbie, ale nebyl tu nikdo, kdo by
se z toho mohl radovat, protoÏe narkomani od Seiny se
vypaﬁili spoleãnû s vodou. Stejnû jako bezdomovci,
prostitutky, policisté, asij‰tí turisti a kdokoli dal‰í, kdo
byl na ulici ve chvíli, kdy dé‰È síry dopadl na zástavbu
a – pﬁedev‰ím – do ﬁeky.
Ulice, ty ‰iroké hlavní i ty úplnû uzouãké vytyãené
zbytky budov, pﬁivádûly na mysl snûhem zaváté stﬁedovûké bitevní pole. Zniãená auta, pozÛstatky zdí, kaÏd˘ch pár metrÛ ruka nebo noha vyãnívající z prachu.
Obãas to byl samozﬁejmû mramorov˘ nebo mosazn˘
pah˘l, ãást sochy sraÏené z podstavce. Ale to jen v˘jimeãnû...
V téhle depresivní krajinû jako z Mad Maxe nebo
z vlhkého snu alÏírského teroristy vystupovala z v‰e-
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obecné ‰edi jen jediná vûc. Obraz. Dobﬁe namalovaná,
i kdyÏ pojetím tuctová toskánská krajinka leÏící na nûãem, co v dobách pochybné slávy b˘valo stﬁechou ãinÏovního domu. Oãouzená na okrajích a s rozbit˘m rámem, ale poﬁád zÛstávala neochvûjnû zelená a pﬁímo
ohyzdnû optimistická.
K˘ãovit˘ stromek vyrÛstající na spáleni‰ti, vlezl˘
ptaãí trylek ve vypáleném lese, vtípek pronesen˘ v zakouﬁeném zákopu – proklet˘ obraz se náhle stal tím
v‰ím najednou. Vzpomínkou na to, co je‰tû nedávno
bylo, ale teì nenávratnû ode‰lo; slibem, Ïe je‰tû není
v‰e ztraceno, nadûjí v dﬁívûj‰ím domovû lásky...
Nebo by nejspí‰ byl, neb˘t toho, co právû dûlaly na
nûm namalované, aÏ do krajnosti nasrané postavy.
*
Eros si za nic na svûtû nedokázal vzpomenout, kdo ten
úkryt v obrazu vymyslel, ale k vdûãnosti za ten nápad
mûl docela daleko. Zaklet˘ ve dvou rozmûrech a neuvûﬁitelnû rozzuﬁen˘ najednou pochopil, jak se mohli
cítit hrdinové Avatara, promítaní na levném domácím
kinû nebo na monitoru poãítaãe. Slavnostnû sám sobû
pﬁísahal, Ïe aÏ se odsud dostane, uÏ nikdy se nepodívá
na film jinak neÏ ve 3D. Tedy pokud se odsud nûkdy
dostane. Prozatím tomu nic nenasvûdãovalo.
Nejhor‰í na Ïivotû v malbû urãitû nebyly spodky
z barvy, ‰patnû namalovan˘ úães nebo bolest, jak se pﬁi
kaÏdém kroku otíral zadkem o plátno. Nejhor‰í a nejnepﬁíjemnûj‰í bylo osamûní uprostﬁed davu. Nebylo
moÏné si s k˘mkoli normálnû promluvit, jedin˘m zpÛsobem, jak komunikovat s ostatními vûzni umûní, byla
Morseova abeceda, kdy jedna plochá dlaÀ tleskala
o druhou. Pokud samozﬁejmû druhá strana tento zpÛsob dorozumívání znala, coÏ se z celé skupiny dalo ﬁíct
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jen o madame Bixbyové. Nakonec, kdyÏ uÏ mûli v‰eho
dost, do‰li na namalovan˘ pahorek pod namalovan˘
strom a tleskali kletby, aÈ to stojí, co to stojí. Nebo spí‰
momentálnû leÏí.
No dobrá, Eros si je‰tû poﬁád mohl kdykoli promluvit s Jenny, protoÏe kdovíproã se v obrazu projevil její
telepatick˘ talent, jenomÏe ona byla tím jedin˘m,
s k˘m bÛh lásky momentálnû nechtûl mít nic spoleãného.
Ale, jak nás uãí Ïivot, ne vÏdycky máme to, co chceme.
*
Erote?
BÛh lásky se zastavil v pÛli kroku v pozici, kterou by
nestrann˘ pozorovatel urãitû oznaãil za dynamickou. Ve
dvourozmûrné realitû byla jen hloupá a nepohodlná.
Erote, pomyslela si znovu Jenny, a hned bylo jasné,
Ïe nedá pokoj. Chtûla si promluvit.
Hlavnû ne zase o Lokim nebo o Michaelovi, pomyslel si
Eros a vzápûtí se pra‰til do pomyslného ãela. VÏdyÈ ona
ãte jeho my‰lenky!
Samozﬁejmû Ïe ãtu, pitomeãku. Îe se na to pokaÏdé nachytá‰...
Rozesmála se, ale buì se smích zrovna nehodil k tomu, aby znûl jenom v my‰lenkách, nebo Jenny zaãala
propadat ‰ílenství, protoÏe místo aby znûl vesele, byl
spí‰ hysterick˘. Eros by byl moÏná radûji, kdyby plakala nebo...
Proã bys byl rád, kdybych plakala?
No tak kurva! pok˘val Eros hlavou, coÏ muselo nahradit hnûvivé potﬁesení. Byla bys tak laskavá a vypadla
z mojí hlavy?!
To ale spolu nebudeme moci mluvit. A já chci vûdût, jestli
uÏ jsi vymyslel, jak se z tohohle prokletého obrazu dostaneme.
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VáÏnû, rad‰i bych si zvolila zombie, a kromû toho nás Loki
mÛÏe hledat, a pochybuju, Ïe by mû placatou a namalovanou
poznal.
Ach ano. BÛh lásky zvedl ruku k ãelu a dotkl se ho
‰piãkami prstÛ. Je zvlá‰tní, jak iritující se mÛÏe stát Ïena,
kdyÏ jste s ní pﬁíli‰ dlouho v pﬁíli‰ malém prostoru. Tím
spí‰, kdyÏ máte pocit, Ïe zná v‰echny va‰e my‰lenky.
To není pocit, Erote. Já opravdu znám v‰echny tvoje my‰lenky!
Tak si pﬁeãti tohle, odpovûdûl jí bÛh lásky v my‰lenkách a pﬁedstavil si nejlépe vybaveného osla, jakého
v Ïivotû vidûl. Pﬁesnû podle pﬁedpokladÛ získal chvíli
uraÏeného ticha, a tak vykroãil vpﬁed, k namalovanému kopci. V‰iml si, Ïe na namalovaném stromû sedí
namalovan˘ pták a dusí se namalovan˘m igelitov˘m
pytlíkem.
Lacin˘ symbolismus, odfrkl si. A pak ho napadlo, Ïe
i on sám je teì jen antick˘ motiv vloÏen˘ do krajinky.
Placat˘ vedlej‰í hrdina v nûãím pﬁíbûhu.
A právû v okamÏiku, kdy pﬁem˘‰lel, jestli to vlastnû
bylo nûkdy jinak, se placatá zemû zatﬁásla. A potom se
zniãehonic svinula do tenké ruliãky.

Severní pól
UÏ více neÏ dva t˘dny ho drÏeli v prázdném skladu
hraãek. Na první pohled to vypadalo jako obrovské
pl˘tvání – jeden tlust˘ bÛh na cel˘ sklad velikosti hangáru –, ale kdyÏ se nad tím zamyslel, byl prostor pﬁesnû tím, ãeho bylo na pólu dostatek.
Kromû toho trpaslíci, zvyklí na tûsné chodby utápûjící
se v temnotû, urãitû povaÏovali dlouh˘ pobyt na podobném místû za stra‰livé muãení. Bylo to viditelné hlavnû
ve v˘razech stráÏcÛ, kteﬁí Bakchovi nosili jídlo. Nejistû

