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„Na metr čtverečný by se nevešli,“ zakroutil hla
vou Gibson.

Hort se chtěl k téhle absurdní diskusi přidat, ale 
pak jenom mávnul rukou a pokynul mi, abych šel 
nahoru na nejvyšší palubu. On si vzal střed lodě, 
Gibson podpalubí.

Vyrazil jsem po schůdkách nahoru a za chvíli se 
ocitl úplně sám. Naštěstí jsem nemusel moc opatrně 
našlapovat. Schodiště zakrýval masivní červený kobe
rec a tišil každé mé našlápnutí doztracena. Navíc se 
zvenku ozývalo šplouchání vln, a když jsem dorazil 
úplně nahoru, přidalo se i bušení kapek o okenní 
skla. Nizozemské jarní mrholení nabralo na síle.

* * *
Horní patro restaurace zařizoval někdo, kdo ne
hodlal kohokoliv nechat na pochybách, že tohle JE 
vietnamská restaurace: zdi kompletně pomalované 
tradičním vietnamským naivním uměním s venkov
skými motivy, jako třeba zvířata chodící a hrající 
na různé lidové nástroje a co dva metry nejmíň je
den Buddha s párkem létajících draků nad hlavou. 
Bar pak hlídaly dvě dřevěné sochy tygrů s nějaký
mi vietnamskými znaky vyrytými na podstavcích. 
Prošel jsem mezi stoly, ale všude jen tma a ticho. 
Zkontroloval jsem i bar a malou místnůstku za ním: 
spousta láhví alkoholu, pálivé omáčky a nějaké no
viny popsané vietnamštinou.

„Všum,“ uslyšel jsem zvláštní zvuk. Jako by se 
něco otřelo o zeď nebo snad stůl.

Zatajil jsem dech.
Ticho.
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Jenže, je ticho a ticho.
Tohle ticho jako by obsahovalo nějakou věc navíc. 

Věc, která tady ještě před chvílí nebyla.

* * *
Namířil jsem před sebe pistoli a pomalu se šoural 
ze spíže zpět k baru. Zde se mi to ticho zdálo ještě 
zvláštnější. Například jsem vůbec neslyšel kapky 
bubnující o okno. Riskoval jsem rychlý pohled ven 
a uviděl malé cákance pravidelně se rozrážející 
o sklo. Pršelo, ale já to neslyšel.

„Magie,“ napadlo mě. A ne ledajaká.
Stoupl jsem si mezi tygry a hledal cokoliv podezře

lého. Urputně jsem cukal hlavou ze strany na stranu 
jako vystrašená surikata na kokainu, ale nikde jsem 
nic podezřelého nespatřil.

Až pak jsem si uvědomil, že jeden roh restaurace 
se mi zdá o něco temnější než dřív. Temnota v něm 
byla prostě příliš temná.

„Hej! Vidím tě,“ prohlásil jsem sebevědomě. Můj 
hlas jako by něco tišilo. Sám sebe jsem slyšel, jako 
bych šeptal.

* * *
Temnota se pohnula a vyrazila směrem ke mně. 
Rychle, zatraceně rychle.

„Prásk!“ vystřelil jsem a pak před sebou jen za
hlédl rudě zářící oči a tvrdý úder na solar plexus 
mě odhodil na nejbližšího tygra.

* * *
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Při dopadu jsem si vyrazil dech. Mocně jsem lapal 
po vzduchu a přitom se skutálel z tygra na koberec.

„Švih,“ černá šmouha proletěla kolem mě a rozsekla 
tygra vejpůl. A když říkám vejpůl, tak ne obrazně, 
ale doopravdy. Dřevěná socha se rozpadla na dvě 
čistě oddělené části.

„Dopičikurvamrdatjebattojsemalevhajzlu,“ vypustil 
jsem z úst, když jsem popadl dech a vystřílel rychle 
za sebou pět nábojů do toho temného shluku před 
sebou. S každým výstřelem to nabralo ostřejší obrysy.

„Nindža? To jako fakt? Co jsem, kurva? Nějaká 
vědma?“ zaskuhral jsem a poslal další náboj do
prostřed postavy, jejíž obrysy se přede mnou chvěly 
a mihotaly ve vzduchu. Jako by to něco buď nebylo 
vůbec reálné, nebo se to snažilo maskovat, abych 
nepoznal, kdo se přede mnou skrývá. Odhalil jsem 
ale dvě podstatné věci: obrysy hubené lidské posta
vy oblečené celé v černém a pak ty oči. Chvílemi 
červené, chvílemi se zase zdály žluté.

Kulky, kterými bych kohokoliv jiného už dávno 
zabil, postava přede mnou jenom pohltila. Ani se 
nikam neodrazily. Jako by je snad spolkla. A bylo 
jí to, kurva, úplně jedno!

Další švih mihotavé dlouhé černé věci, kterou 
přízrak držel v ruce, směřoval přímo na mě. Neměl 
jsem šanci včas uhnout. „Prásk!“ vystřelil jsem. 
Právě včas, protože ostří přeseklo hlaveň mé pisto
le vejpůl. Menší část odpadla na podlahu, druhou 
jsem šokem pustil za ní. Hned nato jsem se překu
lil na bok, narazil do stolu a několika židlí. Přitom 
jsem se překulil na všechny čtyři a začal sprintovat 
mezi stoly jako čivava, kterou pronásleduje vlčák.

Velký zlý vlčák.
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* * *
Desky stolů nade mnou se měnily v třísky. Démon, 
je jasné, že to nemohlo být nic jiného než plno
krevný démon, se hnal za mnou a nemilosrdně 
sekal do všeho, co stálo v cestě mezi jeho ostřím 
a mnou. Fyzické překážky mu naštěstí dělaly stej
né problémy jako mně. Díky tomu jsem se dokázal 
proplést několika řadami stolů a pak zhruba ve stře
du restaurace vyskočit na nohy. Rozběhl jsem se 
co nejblíž k oknům, za nimiž se nacházel deštěm 
zmáčený Amsterodam.

Do zad mi dopadalo světlo z lamp lemujících přístav
ní molo. V jeho záři jsem démona spatřil v jasnějších 
obrysech než u baru. Vážně vypadal jako nindža.

„Hele, šmejde, nejsou nindžové náhodou z Japon
ska? Tohle je vietnamská restaurace, tady yakitori 
neservírují,“ obořil jsem se na něj třesoucím se hla
sem a hledal něco podobného zbrani.

Proč v reálném světě nevisí na zdech nabroušené 
meče nebo halapartny jako v šestákových románech? 
Proč, panebože, proč?

„Nadělááááááám yakitorííííííí zzzzzz tebéééééé,“ 
ozval se démonův hlas.

Zamrazilo mě v zádech. A nejen tam. Cítil jsem, 
jak se mi sevřely strachem útroby, a měl jsem co 
dělat, aby naopak nepovolilo svalstvo, které povo
lovat nemá a rádo to v podobných chvílích dělává.

Chytl jsem první židličku po ruce a praštil s ní 
o stůl. A znovu a znovu, protože na rozdíl od židlí
ve filmech s Budem Spencerem a Terencem Hillem
se bytelná vietnamská sesle jen tak nerozpadne
na prvočinitele jediným úderem. Nakonec jsem ale
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v ruce držel dva dlouhé kusy dřeva, kterými se dalo 
docela dobře bránit.

„Při temné magii posledního z bohů, kteří obývali 
tento svět, při všech prokletých duších obcujících 
s temnou magií, při všech, kdo pro mamon zaprodali 
svou svobodu, při všech…“

Zaříkadlo, které jsem mumlal, patřilo k nejranější 
tradici černé evropské magie. Ještě nikdy jsem ho 
v praxi nezkoušel, ale podle mravenčení v rukou jsem 
cítil, že funguje – dřevo černalo, kalilo se a měnilo 
strukturu. Během pár sekund se transformovalo 
v železo. A ne ledajaké.

Ještě že tak, protože démon pochopil, co dělám, 
a rozběhl se proti mně.

„Cink,“ zazvonily naše zbraně o sebe. Transformace 
byla dokončena. Prokletou zbraň ani meč démona 
jen tak nerozsekne.

* * *
Odrazil jsem jeho mihotající se meč původní nohou 
od židle v levé ruce a tou v pravačce jej praštil 
do hrudi. Jednal jsem instinktivně, nečekal jsem, 
že mu vůbec dokážu ublížit, ale nindža k mému 
překvapení udělal „Uhhhh“ a po úderu se prohnul.

Dost rychle se však vzpamatoval a další mé ráně 
bez problémů uhnul. Dokonce znovu zaútočil. Ostří 
prosvištělo nebezpečně blízko mě. Tak blízko, že jsem 
cítil, jak se mi snaží sežrat mou vlastní duši, jako 
by mě to ostří chtělo do sebe celého nasát a pohltit.

Uskočil jsem a rychle zaútočil. Švih levou, švih 
pravou, úhyb a pak pořádná rána do hlavy. A další 
a další.
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Ve skutečném boji chladnými zbraněmi jsem se 
ocitl poprvé, ale neměl jsem špatný výcvik z lekcí 
krav magy a historického šermu, který jsem absol
voval s kamarádem Orzem, když jsme ještě věřili, 
že to udělá dojem na holky. Neudělalo. Ale teď jsem 
byl uhrovatému Orzovi vděčný za to, že mě tři roky 
přemlouval, abych u toho zůstal. Vytrénované pa
rádičky, útoky, obrany a instinkty z šermu a boje 
na blízko se mi nějak spojily dohromady a kupodivu 
fungovaly. Alespoň tak, že jsem byl pořád naživu.

„Tady jsi na vietnamským území, ty japonskej 
šmejde!“ zařval jsem vztekle a dostal se do varu. 
Největší sílu mi dodával strach. Démonický nindža 
mě děsil.

Údery jej srazily k zemi. Postava se na ní svíjela 
a mihotala, ale já měl pocit, že jsem ji porazil.

* * *
Pocity lžou.

* * *
„Sháááángcůůůů,“ zachroptěl démon a zvedl se 
ze země. Ne jako člověk, ale jako by jej nějaká 
obrovská síla chytla za hlavu a znovu postavila 
na podlahu.

Zaútočil jsem, ale nindža byl rychlejší. A silněj
ší. Temné ostří se zaseklo do tyčky, kterou jsem 
 držel v levačce, a po pořádném trhnutí ji rozervalo 
vejpůl. Kouzlo z ní vyprchalo, jak se noha od židle 
rozpadla vejpůl, a v tu chvíli se zase proměnila 
jen v obyčejné dřevo vhodné akorát tak na podpal.
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Místo odpovědi se otevřely dveře za našimi zády. 
Stál tam chlápek v županu pokrytý jinovatkou. 
Uprostřed čela měl černou díru po kulce. Župan měl 
rozhalený. Chlupaté vypouklé břicho zdobil stejný 
znak jako na dveřích.

„Shang zu,“ řekl a rozběhl se proti nám.
„Prásk!“ střelil jsem ho brokovnicí do břicha. Síla 

výstřelu jej odhodila dozadu. Na jinovatce mu navíc 
podklouzly nohy a on se rozvalil na zádech.

„Shan zu. Shang zu,“ ozývalo se z desítek hrdel 
na chodbě.

Vytáhl jsem klíče a vrazil je do zámku. „Cvak, 
cvak,“ podařilo se jej snadno odemknout. Zmáčkl 
jsem kliku a otevřel. Z kanceláře se vyvanul mrt
volný puch.

* * *
„Shang zu,“ ozvalo se ze tmy kanceláře.

* * *
„Prásk! Prásk!“ Chlumská vystřelila do tmy. Nej
spíš úplně zbytečně. To, co se v kanceláři skrývalo, 
bylo horší než gan li. Nehmotný démon se třepotal 
ve vzduchu jako převalující se horká pára. Kvůli 
tomu neměl mráz šanci. Tuhle entitu tvořil jiný 
element. Někdo se tu proti jakékoliv případné ná
vštěvě zatraceně dobře pojistil.

„Ke mně!“ zařval jsem na úřednici s kouřící 
zbraní v ruce. Pevně jsem ji objal a přitom se s ní 
otočil na patě. Do námrazy jsem tak kanadou vyryl 
víceméně úhledný kruh.
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„Sarana mára gara nemth!“ vykřikl jsem a dřepnul 
si. Hlavní lupary jsem přitom vyškraboval ochranné 
znaky vúdú.

První narazil na ochranný kruh průhledný démon. 
Ucítil jsem náraz tepla, ale mé kouzlo vydrželo. Bílé 
krystalky se rozpustily všude okolo nás, ale uvnitř 
kruhu vydržely.

Vyškrábal jsem další značku, tentokrát Bakulgovu.
„Zastaví je to?“ vyjekla Chlumská. Z druhé 

strany se k nám blížili naši bývalí sousedi. Každý 
měl na sobě nějaké střelné zranění. A zpravidla 
nějaké pohodlné domácí oblečení nebo pyžamo. 
Ať je pomordoval a proměnil kdokoliv, udělal to 
v noci.

„Potřebuji silnější magii,“ odvětil jsem zoufale.
„Kde ji vezmete?“ vyjekla.
„Buď vás obětuji Baronu Samedimu, nebo pomůže 

sexuální magie.“
„Hlasuji pro sexuální magii,“ odvětila.
„Doufal jsem v to. Rychle, rozepněte mi kalhoty. 

Musíte mi ho vykouřit.“
Chlumská padla na kolena a zoufale ke mně 

obrátila oči: „Nebude stačit, když si ho vyhoníte?“
„Honění není sex,“ odvětil jsem a vyryl do námrazy 

další magický symbol. Byl trochu rozmázlý. Krystalky 
uvnitř kruhu začínaly tát.

„V náboženské výchově nás učili, že je,“ odporo
vala Chlumská.

„Tak to vám lhali. Rychle, paní Chlumská, kuřte,“ 
zavyl jsem a začal mumlat další ochranné zaklínadlo. 
Přitom jsem zaslechl úřednici, jak si povzdechla: 
„Sakra, tak jako za mlada, když jsem začínala na mi
nisterstvu průmyslu.“
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* * *
Chlumská se vážně snažila a během pár sekund se 
mi začínala do penisu vlévat krev. Na situaci to ale 
nic neměnilo. Kruh ze tří stran obestoupila masa 
gan li a z té čtvrté ohnivý démon.

„Bakulga, garana vegda. Bakulga,“ šeptal jsem 
a v tu chvíli se nade mnou můj oblíbený africký bůh 
slitoval. Penis se mi ztopořil a Chlumská jej celý 
polkla. Sakra, dělala to zatraceně zkušeně. Na jejích 
orálních schopnostech závisel náš osud a vypadalo 
to, že této noci se ještě nezavrší.

* * *
Cítil jsem, jak má magická síla stoupá přímo 
hmatatelně. Vzduch kolem nás začal jiskřit a bě
hem jediného okamžiku se jinovatka v kruhu 
rozpustila. Ale tam, kde byl kruh namalovaný, 
včetně značek, se objevily šarlatové linky, které 
jej nahradily.

Chlumská mlaskala, sála, olizovala a já pokračoval 
v zaklínání. Gan li začali pod náporem mé magie 
ustupovat. Moc jim to nešlo, protože se na ně  hrnuli 
další zespodu, a byli tak asi dva metry od nás na
mačkaní jako sardinky. Někteří z nich kvůli tomu 
spadli na zem. Ostatní po nich šlapali.

„Ach, Bakulga, gana, áááá,“ to poslední nepatřilo 
k magickému vyvolávání, ale prostě jsem se udělal.

Ohlédl jsem se k démonovi a s mým výstřikem 
do úst Chlumské se mi rozplynul před očima.

* * *
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„Mufím polychat?“ zahuhňala s penisem v puse 
Chlumská.

„Co?“ zeptal jsem se.
„Musím polykat?“ zopakovala, tentokrát srozu

mitelněji.
„Ne, v pohodě,“ zavrtěl jsem hlavou a ona přitom 

začala plivat kolem sebe.
„Už tyhle věci nechci dělat,“ oddechl jsem si.
„To jsem byla tak špatná? Kousla jsem vás?“
„Ne, Kláro, ale magie. Cítím, jak mi žere duši, 

jak ve mně probouzí temnotu. Pan Ču měl pravdu, 
sešli jsme z cesty,“ odvětil jsem a vystřelil z lupary 
směrem ke gan li. Magie přestávala působit.

* * *
Ještě s kalhotami na půl žerdi jsem chytl úřednici 
za ruku a zatáhl ji do kanceláře. Zabouchl jsem 
dveře, zamkl a zajistil je bezpečnostní západkou. 
Vše jsem udělal potmě. Pak jsem konečně hrábl 
po vypínači a rozsvítil. Hned na chodbě jsem uviděl 
červenou křídou namalovaný magický kruh. Něco 
takového jsem viděl poprvé v životě. Uprostřed něj 
někdo namaloval čínského draka a kolem se táhly 
čínské znaky. Vztekle jsem vpadl do koupelny, na
plnil kýbl vodou a vychrstl ji na zem. Pak jsem celý 
kruh rozmazal po podlaze.

Teprve potom jsem si natáhl kalhoty.

* * *
„Škráb, buch, škráb,“ gan li se začali dobývat do kan
celáře. Naštěstí proti těmto dveřím nemají šanci.
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