
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Krvave_koleno_TITUL.ai   1   175.00 lpi   45.00°  1.2.17   0:36
Process Black



Byl den svatého Patrika a jedinou zelenou věc, kterou jsem na 
sobě měla, představoval odznáček s nápisem „Štípni mě a je 
z tebe mrtvola.“ Včera v noci jsem začala pracovat v zelené ha-
lence, ale když jsem stínala hlavu kuřeti, umazala jsem si ji ce-
lou od krve. Larry Kirkland, který se zaučoval na oživovatele 
zombií, to dekapitované kuře totiž pustil. Pták ještě zatancoval 
bezhlavý taneček a oba nás postříkal krví. Nakonec jsem to za-
tracené kuře chytila, ale halenku už jsem měla zničenou.

Musela jsem běžet domů a převléknout se. Jediným neuma-
zaným kusem oblečení zůstalo antracitově šedé sako, které jsem 
nechala v autě. Znovu jsem si ho oblékla přes černou halenku, 
černou sukni, tmavé punčochy a černé lodičky. Můj šéf Bert ne-
měl rád, když jsme chodili do práce v  černém, ale pokud mám 
vážně být v kanceláři už v sedm, aniž bych se aspoň trochu vy-
spala, tak se s tím bude muset smířit.

Hrbila jsem se nad hrnkem kávy a pila ji tak černou, jak jen 
jsem ji dokázala polknout. Moc to nepomáhalo. Dívala jsem se 
na několik lesklých zvětšenin o rozměrech 20 x 25 centimetrů, 
které jsem měla rozložené na stole. Na první fotce byl rozrytý 
kopec, na který nejspíš vzali buldozer. Z porušené půdy se na-
přahovala kostnatá ruka. Na další fotce bylo vidět, že se někdo 
pokusil opatrně odstranit zeminu, takže se objevila roztříštěná 
rakev a další kosti vedle ní. Další tělo. Znovu přijeli s buldoze-
rem. Rozbrázdili rudou půdu a našli hřbitov. Zem pokrývaly kos-
ti jako poházené květiny.

Jedna lebka rozevírala čelisti v  tichém výkřiku. Ke kostem 
ještě lnul chomáč světlých vlasů. Tmavá, potřísněná látka, kte-
rá ovíjela mrtvolu, byla pozůstatkem šatů. Vedle horní poloviny 
lebky jsem si všimla aspoň tří stehenních kostí. Pokud ta mrtvo-
la neměla tři nohy, tak jsem se dívala na pěkný zmatek.

Všechny ty fotografie byly nafocené jistým nemilosrdným 
způsobem. Díky barvě bylo snazší rozlišit jednotlivé mrtvoly, 
ale ten lesk byl už trochu moc. Vypadalo to jako fotky z márnice, 
které udělal nějaký módní fotograf. V New Yorku byste nejspíš 
našli uměleckou galerii, která by ty zatracený obrázky vystavila 
a podávala k tomu sýr a víno. A kolem by korzovali lidé a pro-
hlašovali by: „To je skutečně silný zážitek, nemyslíte? Skutečně 
silný.“
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Byly silné a smutné.
Na mém stole neleželo nic jiného než ty fotografie. Žádné vy-

světlení. Bert mi řekl, ať přijdu k  němu do kanceláře, až si je 
prohlédnu. Že mi prý všechno vysvětlí. Jo, jasně, tomu fakt vě-
řím. A taky se kamarádím s velikonočním zajíčkem.

Posbírala jsem fotky, nechala je vklouznout do obálky, do dru-
hé ruky jsem popadla hrnek s kávou a zamířila ke dveřím.

V recepci nikdo neseděl. Craig už odešel domů a Mary, naše 
denní recepční, nepřijde dřív než v osm. Každý den tak vznika-
lo dvouhodinové okno, kdy v kanceláři nikdo nebyl. To, že si mě 
Bert pozval do kanceláře zrovna ve chvíli, kdy tu budeme jako 
jediní, mě hodně trápilo. Proč to tajnůstkářství?

Dveře do Bertovy kanceláře byly široce otevřené. Seděl za 
svým stolem, popíjel kávu a přehraboval se v nějakých papírech. 
Vzhlédl, usmál se a pohybem ruky mě vyzval, ať přijdu blíž. Ten 
úsměv mi taky dělal těžkou hlavu. Bert nebyl nikdy příjemný, 
pokud něco nechtěl.

Jeho oblek za tisíc dolarů rámoval čistě bílou košili a kravatu. 
Šedé oči mu jiskřily dobrou náladou. Jeho oči mají barvu špina-
vých okenních skel, takže bylo vážně něco, když mu jiskřily. Sně-
hobílé vlasy měl čerstvě oholené. Ten sestřih byl tak krátký, že 
jsem viděla jeho lebku.

„Posaď se, Anito.“
Hodila jsem mu obálku na stůl a posadila se. „Co máš za lu-

bem, Berte?“
Jeho úsměv se rozšířil. Většinou neplýtval úsměvy na nikoho 

jiného než na klienty. Rozhodně jimi neplýtval na mě. „Podívala 
ses na ty fotky?“

„Jo. A co?“
„Dokázala bys je povolat z mrtvých?“
Zamračila jsem se na něj a usrkla si kávy. „Jak staré ty mrt-

voly jsou?“
„Nedokážeš to z těch fotek poznat?“
„Kdybych byla přímo na místě, tak ti to řeknu, ale jenom z fo-

tek ne. Odpověz mi na tu otázku.“
„Zhruba kolem dvou set let.“
Jenom jsem na něj hleděla. „Většina oživovatelů by nedokáza-

la povolat takhle starou zombii bez lidské oběti.“
„Ale ty ano,“ pronesl.
„Jo. Neviděla jsem na těch fotkách žádné náhrobky. Známe 

nějaká jména?“
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„Proč?“
Zavrtěla jsem hlavou. Byl mým šéfem už pět let, založil tuhle 

společnost jenom s  Mannym, a přesto o oživování mrtvých ne-
věděl ani prd. „Jak se můžeš tolik let motat kolem oživovatelů 
a vědět tak málo o tom, co děláme?“

Jeho úsměv nepatrně zakolísal a pak se mu z očí začala vy-
trácet záře. „Proč potřebuješ ta jména?“

„Jméno použiješ k tomu, abys zombii povolal z hrobu.“
„Bez jména se teda oživit nedají?“
„Teoreticky ne,“ odpověděla jsem.
„Ale ty to dokážeš,“ namítl. Nelíbilo se mi, jak jistě zněl.
„Jo, dokážu. Nejspíš by to dokázal i John.“
Zavrtěl hlavou. „Nechtějí Johna.“
Dopila jsem zbytek kávy. „Kdo jsou oni?“
„Beadle, Beadle, Stirling a Lowenstein.“
„Advokátní kancelář,“ pochopila jsem.
Přikývl.
„Už žádné hry, Berte. Prostě mi řekni, co se tu k čertu děje.“
„Beadle, Beadle, Stirling a Lowenstein mají klienty, kteří sta-

ví velmi přepychové turistické letovisko v horách poblíž Branso-
nu. Velmi exkluzivní letovisko. Místo, kde by se mohli před davy 
schovat bohatí zpěváci, kteří nemají v  té oblasti svůj vlastní 
dům. V sázce jsou miliony dolarů.“

„A co s tím má co společného starý hřbitov?“
„Pozemek, na kterém staví, byl předmětem sporu mezi dvěma 

rodinami. Soud rozhodl, že země patří Kellyovým, a ti dostali za-
placeno pěkný balík peněz. Ovšem rodina Bouvierových prohla-
šuje, že je to jejich země a že na ní leží jejich rodinné pohřebiště, 
které to dokazuje. Nikdo ten hřbitov ale nenašel.“

Aha. „Teď už ho našli,“ konstatovala jsem.
„Našli nějaký starý hřbitov. Nemusí to nezbytně nutně být ro-

dinné pohřebiště Bouvierových.“
„Takže chtějí ty mrtvé oživit a zeptat se jich, kdo jsou?“
„Přesně.“
Pokrčila jsem rameny. „Můžu oživit několik mrtvol v  těch 

rakvích. Zeptat se jich, kdo jsou. Co se stane, když se budou jme-
novat Bouvierovi?“

„Budou si muset tu zemi koupit podruhé. Myslí si, že někte-
ří z  těch mrtvých jsou Bouvierovi. Proto chtějí oživit všechna 
těla.“

Povytáhla jsem obočí. „Děláš si srandu.“
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Zavrtěl hlavou a vypadal spokojeně. „Dokážeš to?“
„Nevím. Ukaž mi znovu ty fotky.“ Položila jsem hrnek na jeho 

stůl a vzala si zpátky obrázky. „Berte, nadělali tam děsnou pa-
seku. Díky těm buldozerům je to jako masový hrob. Kosti jsou 
promíchané. Četla jsem jenom o jediném případu, kdy povolali 
zombii z masového hrobu. Ale volali konkrétního člověka. Znali 
jeho jméno.“ Zavrtěla jsem hlavou. „Bez jména to možná nebude 
možné.“

„Byla bys ochotná to aspoň zkusit?“
Rozložila jsem fotografie na stole a hleděla na ně. Horní polo-

vina lebky se obrátila vzhůru nohama, takže připomínala mísu. 
Vedle ní ležely dvě prstní kůstky připevněné k nějaké vyschlé, 
přesušené hmotě, která musela kdysi bývat lidskou tkání. Kosti, 
všude kosti, ale žádné jméno, které by se dalo vyslovit.

Dokázala bych to? Upřímně, netuším. Chtěla jsem to zkusit? 
Jo, rozhodně jo.

„Byla bych ochotná to zkusit.“
„To je skvělé.“
„I kdyby se mi to podařilo, a pokud jich každou noc oživím ně-

kolik, zabere to i tak celé týdny. S Johnovou pomocí by to bylo 
rychlejší.“

„Takové zdržení je bude stát miliony,“ poznamenal Bert.
„Neexistuje jiný způsob, jak to udělat.“
„Oživila jsi celý hřbitov Davidsonových, včetně pradědečka. 

Jeho jsi dokonce ani oživit neměla. Dokážeš povolat víc než jen 
jednu zombii naráz.“

Zavrtěla jsem hlavou. „To byla nehoda. Předváděla jsem se. 
Chtěli oživit tři rodinné příslušníky. Myslela jsem si, že bych jim 
mohla ušetřit peníze, když je povolám všechny naráz.“

„Oživila jsi deset zombií, Anito. Žádali jenom o tři.“
„A co?“
„Dokázala bys za jednu noc oživit celý hřbitov?“
„Ty ses zbláznil,“ prohlásila jsem.
„Dokázala bys to?“
Otevřela jsem pusu, abych řekla ne, a pak jsem ji zase zavře-

la. Už jsem jednou oživila celý hřbitov. Ne všechna ta těla byla 
dvě století stará, ale některá byla starší, skoro k třem stům le-
tům. A já je oživila všechny. Jasně, svezla jsem se při tom na 
moci ze dvou lidských obětí. Jak jsem skončila se dvěma lidmi 
umírajícími v kruhu moci, byl dlouhý příběh. Šlo o sebeobranu, 
ale na tom magii nezáleží. Smrt je pořád smrt.
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Dokázala bych to? „Já vážně nevím, Berte.“
„To ale není ne,“ zapředl. Ve tváři se mu usadil dychtivý, ne-

dočkavý výraz.
„Museli ti nabídnout pěkný balík peněz,“ poznamenala jsem.
Usmál se. „Jsme ve výběrovém řízení na tu zakázku.“
„Cože jsme?“
„Poslali tyhle fotky nám, společnosti Zmrtvýchvstání v  Kali-

fornii a neworleanské Jiskře života.“
„Před anglickým překladem upřednostňují jméno Élan Vital,“ 

poznamenala jsem. Upřímně, spíš mi to znělo jako nějaký salón 
krásy než oživovatelská firma, ale nikdo se mě neptal. „A co? 
Nejnižší nabídka tu práci dostane?“

„Přesně tak,“ přitakal Bert.
Vypadalo to, že je se sebou víc než jen trochu spokojený. „Co?“ 

zeptala jsem se.
„Tak já ti to zrekapituluju,“ pronesl. „V celé zemi jsou tak tři 

oživovatelé, kteří by dokázali oživit tak starou zombii, aniž by 
k tomu potřebovali lidskou oběť. Ty a John jste dva z nich. Jako 
třetí počítám Phillipu Freestonovou ze Zmrtvýchvstání.“

„Asi,“ připustila jsem.
Přikývl. „Fajn. Dokáže Phillipa oživit zombii bez jména?“
„To nemůžu vědět. John by to mohl zvládnout. Možná i ona.“
„Dokázala by ona nebo John povolat mrtvého z masového hro-

bu, a ne z rakve?“
To mě zarazilo. „Netuším.“
„Měl by kterýkoli z nich šanci oživit celý hřbitov?“ Upřeně na 

mě hleděl.
„Ty si tohle užíváš až moc,“ zavrčela jsem.
„Prostě mi odpověz, Anito.“
„Vím, že John by to nedokázal. A nemyslím si, že by Phillipa 

byla tak dobrá jako John, takže ne, nedokázali by to.“
„Zvýším nabídku,“ poznamenal Bert.
Zasmála jsem se. „Zvýšíš ji?“
„Nikdo jiný tohle nedokáže. Nikdo kromě tebe. Chtějí tuhle si-

tuaci řešit jako jakýkoli jiný stavební problém. Ale žádnou jinou 
nabídku nedostanu, že?“

„Nejspíš ne,“ připustila jsem.
„Pak je nechám sáhnout pěkně hluboko do kapsy,“ prohlásil 

s úsměvem.
Zavrtěla jsem hlavou. „Jsi pěkně nenasytný parchant.“
„Dostaneš provizi, neboj.“
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„Jo, já vím.“ Hleděli jsme na sebe. „Co když se mi nepodaří 
oživit za jednu noc všechny?“

„Tak jako tak je dokážeš oživit jednoho po druhém, ne?“
„Nejspíš jo.“ Vstala jsem a zvedla svůj hrneček od kávy. „Ale 

na tvém místě bych ten šek neutrácela, dokud s tím neskončím. 
A teď se půjdu vyspat.“

„Chtějí naši nabídku ještě dneska ráno. Pokud ji přijmou, po-
šlou pro tebe soukromý vrtulník.“

„Vrtulník – víš, jak nenávidím létání.“
„Za takový balík peněz prostě poletíš.“
„Super.“
„Buď připravená vyrazit hned.“
„Netlač na mě, Berte.“ Zaváhala jsem mezi dveřmi. „Nech mě 

s sebou vzít Larryho.“
„Proč? Pokud to nedokáže John, tak Larry už tuplem ne.“
Pokrčila jsem rameny. „Možná ne, ale existuje způsob, jak při 

oživování spojit síly. Kdybych to nezvládla samotná, možná by 
mi mohl náš učedník dodat trochu šťávy.“

Vypadal, že o tom přemýšlí. „Tak proč si s  sebou nevezmeš 
Johna? Společně to dokážete určitě.“

„Jenom kdyby byl ochotný se se mnou o svou moc podělit. My-
slíš si, že by byl něčeho takového schopný?“

Bert zavrtěl hlavou.
„Hodláš mu říct, že ho ten klient nechtěl? Že jsi jim ho nabízel 

a oni si výslovně vyžádali mě?“
„Ne,“ prohlásil Bert.
„Proto sis mě sem zavolal takhle brzo. Aby tu nebyli žádní 

svědkové.“
„Čas je v tomhle případě klíčový, Anito.“
„Jasně, Berte, ale taky jsi nechtěl čelit panu Johnu Burkovi, 

když už zase další klient dal přednost mně před ním.“
Bert sklopil oči ke svým sepnutým rukám s tupými prsty na 

desce stolu. Vzhlédl, šedé oči měl vážné. „John je skoro tak dobrý 
jako ty, Anito. Nechci ho ztratit.“

„Myslíš, že by odkráčel středem, kdyby ještě jeden další zá-
kazník požádal o mě?“

„Utrpěla jeho hrdost,“ konstatoval Bert.
„A že je toho hodně, co se dá zranit,“ ušklíbla jsem se.
Usmál se. „Tvoje popichování nepomáhá.“
Pokrčila jsem rameny. Znělo by malicherně, kdybych řekla, 

že si začal, ale bylo to tak. Zkusili jsme si vyrazit na rande, ale 
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John nedokázal překousnout, že jsem jeho ženská verze. Ne, ne-
dokázal překousnout, že jsem jeho lepší verze.

„Snaž se chovat slušně, Anito. Larry ještě není připravený za-
čít pracovat sám. Johna potřebujeme.“

„Vždycky se chovám slušně, Berte.“
Povzdychl si. „Kdybys mi nevydělávala tolik peněz, vůbec 

bych se s tebou nebavil.“
„Nápodobně,“ odsekla jsem.
A to přesně vystihovalo náš vztah. Obchod v nejčistší podobě. 

Neměli jsme se rádi, ale mohli jsme spolu pracovat. Volné podni-
kání v praxi.
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