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*   *   *

Dvefie kobky za mnou zacvakly a Dominika, hezky
umytá a vonící nûjak˘m lehk˘m nevtírav˘m parfé-
mem, se posadila na posteli do stejné polohy jako
pfiedtím Jana. Vypadala plná energie a elánu, jako
by za sebou nemûla olizování vorvaního po‰tûváãku.

UÏ od pohledu bylo jasné, Ïe si mû vÛbec nepa-
matuje. Schválnû jsem se nedíval na kameru na
stropû, ale její pfiítomnosti jsem si byl zatracenû
dobfie vûdom. 

„Vzru‰uj se. UkaÏ mi, jak si to dûlá‰,“ poruãil
jsem hlasem, kter˘ mûl b˘t dostateãnû velitelsk˘
jako vzru‰en˘. Vzhledem k nervozitû jsem mûl
v kalhotách slimáka. „No tak, spolknul jsem dvû
pilule, to musí úãinkovat, ne?“ vyslal jsem tichou
modlitbiãku farmaceutickému prÛmyslu a popo‰el
blíÏ k Dominice. SnaÏil jsem se dostat se do mrt-
vého bodu kamery, jak mû to uãil Petr Hort. 

Prostitutka se mezitím dostala do varu. Nejdfiív si
olízla prsty a pak si je strãila mezi nohy. Zku‰en˘mi
pohyby pak rejdila po své pochvû a vzru‰ovala se.

„Ach, ach,“ vzdychala a já koneãnû ucítil v kal-
hotách známé napûtí. 

Sundal jsem si ko‰ili a triko a pfii rozepínání
kalhot jsem vylovil z jedné kapsy za‰puntovanou
zkumavku s ãirou tekutinou. Tedy ãirá byla, kdyÏ
jsem ji ráno míchal. Teì vypadala jako ‰Èáva z roz-
maãkan˘ch malin.

„Pane BoÏe,“ ujelo mi z úst.
„Ach ano, boÏe mÛj, ano,“ vzdychala Dominika,

jak si pofiád rejdila rukou v rozkroku. Podle toho,
jak se kroutila, nejspí‰ narazila na svÛj bod G. 
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Ve zkumavce se nacházela babylonská voda. Její
tfii tisíce let star˘ recept mi prozradil Kouda, kdyÏ
mû najímal. ·lo o nejspolehlivûj‰í znám˘ detektor
magie. Pokud voda zmûnila barvu, vyskytovala se
v oblasti prokletí, kouzla, démoni nebo cokoliv pa-
ranormálního. Takhle sytou ãervenou jsem ve
zkumavce je‰tû nikdy nespatfiil.

Opatrnû jsem si sundal kalhoty. ·lo mi to poma-
lu, protoÏe jsem pfiitom musel celou dobu skr˘vat
pouzdro s pistolí pfiipevnûné na pravé noze. Nako-
nec jsem vytvofiil hromádku, ve které zÛstala bou-
chaãka hezky v nohavici.

Teì to nejtûÏ‰í. Potfieboval jsem zjistit, jak moc
je Dominika posedlá ãi uhranutá. Nejjednodu‰‰í
cesta spoãívala v dûlání vûcí, které byly proti její
pfiirozenosti. Pfii‰el jsem k ní a vlepil jí facku. Hla-
va jí odletûla, aÏ se málem pra‰tila o zeì. Tro‰ku
jsem to pfiehnal. Na tváfii jí zÛstal ãerven˘ otisk. 

„Miluji, kdyÏ se zlobí‰. Jsem kus hadru, dûlej si
se mnou, co chce‰,“ procedila vzru‰enû skrz zuby
a olízla mi smyslnû prsty, kter˘mi jsem ji udefiil.

Koneãnû jsem pofiádnû pochopil, za co zákazníci
platí takové prachy. Ty holky jsou tak zblbnuté
magií, Ïe si nechají líbit fakt cokoliv. Naprosto co-
koliv. Znovu jsem ji pra‰til a znovu stejná reakce.
Co dál? MÛj násilnick˘ repertoár nebyl právû bo-
hat˘. No jasnû. Anální sex!

„Ani kdyby to léãilo rakovinu,“ fiekla mi Domini-
ka, kdyÏ mi svûfiovala ten svÛj pfiípad, kter˘ nás
dostal aÏ sem. Chytil jsem ji pevnû za zadeãek
a strãil jí palec do fiitního otvoru. 

„Ano, ach ano, hloubûji,“ zareagovala v rozporu
ke v‰em sv˘m pfiedchozím prohlá‰ením. 
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ProtoÏe byl mÛj penis dokonale tuh˘, prostû
jsem prst vyndal a narval jí ho tam. ·lo to ztuha,
ale pár vytaÏení a zase vraÏení a byl jsem tam, Ïe
hloubûji to ne‰lo. 

„Ano, ano, ano,“ kvílela Dominika v agonii. VÛ-
bec ji to nezlomilo. Praktika, které se ze zásady
vyh˘bala, ji teì dovádûla do extáze. 

Lhal bych, kdybych tvrdil, Ïe mû to nevzru‰ovalo.
Nebyl jsem fanou‰ek téhle kratochvíle, ale Domini-
ka, ta se mnou dûlala divy uÏ jenom ze své podsta-
ty. Zatracenû, rajcovala mû, i kdyÏ jsme mûli pod
postelí mrtvolu. Cela s divn˘mi t˘pky, hromadou
unesen˘ch prostitutek a magií neznámého pÛvodu
proti tomu nebyla vÛbec nic. Párkrát jsem pfiirazil
a mé dobrodruÏství skonãilo. Chlápek sledující vi-
dea z m˘ch dobrodruÏství mi nejspí‰ brzo doporuãí
nûco na pfiedãasnou ejakulaci.

*   *   *

„Je‰tû jsme neskonãili, holãiãko,“ fiekl jsem nahlas,
aby nás náhodou Kamil nevyru‰il v domnûní, Ïe
mám padla. Dominika po tom prohlá‰ení zavrnûla
blahem, jako by nikdy v Ïivotû netouÏila po niãem
jiném neÏ po dal‰í dávce análního sexu. 

Prohrábl jsem nenápadnû hromádku na zemi
a z boãní kapsy sv˘ch ãern˘ch kalhot vyndal ãaro-
dûjnickou panenku vlastní v˘roby. Vytvofiil jsem ji
podle návodu z jedenáctého století. Byla slamûná,
s dut˘m vnitfikem. V nûm se skr˘vala hlína ze
hfibitova, kus kosti z muÏe zabitého násilnou smr-
tí a sedm druhÛ jedovat˘ch bylin. Panenku jsem
ukryl v dlani a lehl si na záda na postel. 
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„Pojì na mû, ty ãubko,“ zavelel jsem a Dominika
na mû obkroãmo nasedla. Neãekanû mnû pfii po-
hledu na její krásná prsa zacukalo v penisu. Jest-
li jen jsem to s tou farmacií nepfiehnal. 

„U v‰ech démonÛ, bûsÛ a star˘ch bohÛ, ktefií
vládnou magií, temn˘mi silami vyvûrajícími z hlu-
bin temnoty vá‰nû a lidské slabosti, zaklínám tuto
Ïenu, aby ji pfiestalo ovládat kouzlo mocné, kouzlo
nepfiátelské,“ zopakoval jsem tfiikrát formuli podle
prastarého receptu. Dominika nereagovala, prostû
se jen dál tfiela o mÛj penis, kter˘ zaãínal nebez-
peãnû nab˘vat na objemu. 

„StaniÏ se,“ fiekl jsem a rozlomil panenku vejpÛl.
Obsah, kter˘ jsem si vysypal do levé dlanû jsem
pak zaãal roztírat po Dominiãinû nahém tûle. 

„Vzru‰uje mû to,“ zavrnûla.
„Jasnû, Ïe jo, to je v pofiádku Dominiko,“ usmál

jsem se a bylo mi do úsmûvu je‰tû víc, protoÏe stej-
nû jako Jana i ona reagovala na své jméno.

Hned mû v‰ak úsmûv pfie‰el.

*   *   *

Dvefie do kobky se prudce otevfiely. Stál v nich
Dlouhán. TûÏko fiíct, jestli ãíslo jedna nebo ãíslo
dvû, ale stál tam a vypadal pûknû nakrknutû. Od-
mr‰til jsem Dominiku na postel a skoãil na zem,
kde leÏela hromádka mého obleãení. Dlouhán za
mnou. Hrábl jsem do nohavice pro pistoli, vytáhl ji
z pouzdra a v tu chvíli mi ji Dlouhán kopem vyra-
zil z ruky. Dal‰í kop jsem dostal do hlavy. Spadl
jsem na zem. Následující kop následoval do m˘ch
slabin. Zafival jsem jako ranûn˘ kanec a ochrnul
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jsem bolestí. Byl to bezesporu boÏí trest za ten
anální sex na Dominice. 

Dlouhán sebral ze zemû pistoli a tûÏkou botou
mi pfiitlaãil hlavu k podlaze. Tlaãil zatracenû silnû.
Mûl jsem pocit, Ïe mi hlava kaÏdou chvíli pukne
jak zral˘ meloun.

„Jakpak ti je, kurviãko na‰e? V‰e v pofiádku?“
ozval se mi za zády hlas Prcka. Mluvil na Domi-
niku. 

„Ano, mÛj pane. Jsem tvoje ãubiãka, smím ti
udûlat dobfie? Udûlám, co bude‰ chtít,“ odpovûdûla
mámiv˘m sladk˘m hlasem.

Prcek se zasmál vítûzn˘m slastn˘m smíchem. 
„Vezmeme ho dolÛ. Kobka ãíslo dvanáct je aktu-

álnû volná, pfii‰el právû vãas,“ fiekl. 

*   *   *

Dlouhán mû chytl do páky a vyvedl z Dominiãiny
cely. Mûl jsem hlavu dole, ale v‰iml jsem si pfie-
kvapenû se tváfiícího Kamila. Uhnul mi z cesty.
Do‰li jsme na rozcestí a pokraãovali chodbou dolÛ
do sklepa. Jak jinak?

„Vím, Ïe tu pouÏíváte magii. Co jste zaã?“ proce-
dil jsem skrz zuby. Zkusil jsem to, co James Bond
pokaÏdé, kdyÏ ho má padouch v hrsti: vyzvídat in-
formace. 

„To se za chvíli dozví‰. K niãemu ti to ale nebude,“
odvûtil Prcek. Nevypadal na tuctového padoucha.
Zatracenû, ani nemûl koãku. 

*   *   *
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Po pûti minutách chÛze po schodech dolÛ jsme do-
‰li do podobného sálu, jako byl ten za ocelov˘mi
dvefimi. I on mûl klenuté gotické stropy z ãerve-
n˘ch cihel, ale jinak byl osvûtlen˘ elektrick˘mi zá-
fiivkami. Uprostfied nûj sedûl démon.

„Pane BoÏe,“ za‰eptal jsem. Nûco takového jsem
v Ïivotû nevidûl a ani zdaleka se to nepodobalo ni-
ãemu, o ãem mi vyprávûl Kouda. Sakra, proã já do
akce lezl bez nûj a na‰ich dvou pistolníkÛ? Gibson
uÏ by po té pfií‰efie teì nejspí‰ házel jeden granát
za druh˘m. 

Dlouhán mû pustil a padl pfied stvÛrou na kole-
na. Prcek ho napodobil. 

„Pfii‰el, jak jsi pfiedpovûdûla, vládkynû slasti.
Pfiivedli jsme ti ho, jak jsi chtûla. Plníme tvá pfiání,“
zadeklamoval Prcek a pra‰til hlavou o kamennou
podlahu.

StvÛra se spokojenû usmála. Kupodivu mûla je-
nom jedny ústa a jednu hlavu. Ve své podstatû ‰lo
o velkého, tak tfii metry vysokého a nûjak˘ch tfii sta
kilo váÏícího démona, kter˘ v základních obrysech
vypadal jako ãlovûk. V základních obrysech proto,
Ïe na rozloÏitém nahém tûle se nacházelo asi tfiicet
Ïensk˘ch Àader, jen o nûco ménû vagín a zhruba
stejnû tolik penisÛ. V‰e v rÛzné velikosti a co se t˘-
kalo penisÛ, tak i v rozliãném stavu ztopofiení. 

ProtoÏe Prcek s Dlouhánem leÏeli na zemi, ne-
mohlo mû napadnout nic jiného neÏ se na patû oto-
ãit a zmizet. Otoãit se mi podafiilo, ale druhá ãást
plánu tro‰ku zahaprovala. Skonãil jsem na zemi.
Nûjaká neznámá síla mi podrazila nohy. 

„Mnû neuteãe‰,“ fiekl démon. Vlastnû fiekla, pro-
toÏe ten hlas byl jednoznaãnû Ïensk˘. 
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Otoãil jsem se a podíval se do tváfie; velké, odu-
lé, masité tváfie.

„Kdo jsi?“ zeptal jsem se. 
„Sly‰el jsi, vládkynû slasti. Tví pfiedkové mi fií-

kali Venera a uctívali mû jako bohyni.“
„TakÏe to jsi ty, po kom pojmenovali venerické

choroby? Tak to gratuluji,“ odsekl jsem.
Démonka zkfiivila svá velká ústa v úsmûvu. „Jsi

drz˘. Ale jako v‰ichni ostatní se zmûní‰. Postaãí
mÛj polibek a bude‰ myslet jen na to, jak slouÏit
slasti, mé slasti. PokaÏdé, kdyÏ se vzru‰í‰, vzru‰í
to i mû. PokaÏdé, kdyÏ proÏije‰ orgasmus, proÏiju
ho i já. A bude‰ mi slouÏit tak dlouho, neÏ pfiijde
nûkdo nov˘ a já tû pozfiu,“ prohlásila Venera a na-
táhla ke mnû ruku. Síla, jeÏ mi zabránila utéct,
mû teì nutila pfiijít k ní blíÏ. SnaÏil jsem se bránit
se vÛlí, ale ne‰lo to. Bylo to jako bojovat s tygrem
láhví kojeneckého mléka. 

*   *   *

„Za ty nesãetné roky, co jsem uvrÏena do temnoty,
jsem velmi hladová. Hladová po vzru‰ení i lid-
ském mase,“ pokraãovala Venera.

„Vy ãuráci!“ zafival jsem smûrem k Prckovi
s Dlouhánem, zatímco jsem jak zombie pochodoval
do náruãe té stvÛry. „Vy jste vyvolali prastarého
démona, kter˘ se Ïiví lidsk˘m masem, jenom kvÛ-
li tomu, abyste si mohli zfiídit ilegální bordel?!“

Venera opût zkfiivila svá ústa v úsmûvu.
„Nejen proto. KdyÏ pozfiu ãlovûka, mohu na kra-

tiãk˘ okamÏik zahlédnout záblesk budoucnosti.
Proto jsem také vûdûla, Ïe pro prostitutku jménem
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