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Bujará veselice na po est vít zství rozechvívala rezavé vlnité plechy hlavního
baráku v tábo e Hladových ps . Bylo co oslavovat. Poslední nájezd na osady poblí
Irwingu se jim opravdu povedl.

Ohn  ho ely vysokým plamenem, v jejich výhních se kva ily zbytky z pe ených
brahmín1). P íslu níci klanu Hladových ps  k i eli, st íleli do vzduchu, opíjeli se do
n moty, radovali se z bohaté ko isti. Pro t i nebohé mladé dívky v otrhaných,
pinavých atech to v ak byly stra livé chvíle. Kr ily se v rohu a ekali, kdy si zase
n který z nadr ených Hladových ps  pro jednu nebo dv  z nich p ijde a znásilní je.
Mohly pouze doufat, e Psi budou natolik ziskuchtiví a a  se jich dostate n  naba í,
neubijí je k smrti, ale prodají je n kterému z otroká . Byla to nejdel í noc v jejich
zatím krátkém ivot . Noc plná bolesti a utrpení.

P ed rozb eskem veselí ustávalo. Hladoví psi pospávali kde se dalo. N kte í
vytrvalci se opile potáceli po tábo e mezi dohasínajícími ohni ti s lahví v ruce. Velitel
nájezdník  le el iroce rozvalený na velkém stole mezi zbytky jídla a rozlitými
lahvemi ko alky a hlasit  chrápal. Jednu z mohutných tetovaných pa í m l
polo enou na dívce, která mu le ela na prsou. Nespala. Pomalu se s námahou
vyprostila z jeho nuceného objetí a odplazila se k ostatním vyd eným dívkám.
Chv ly se, ale ne zimou. My lenky na út k u  dávno zavrhly. Rad ji by zem ely
ízní v pustin , ale nem ly dostatek sil, aby utekly dost daleko. Nájezdníci by je brzy

dostihli.
Sly ely, jak venku jednomu z t ch bastard  upadla láhev. Zaslechly i podivný

krátký zvuk, jako kdy  p ejí dí n  po brousícím kameni. P eb hl jim mráz po
zádech. Nesly ely v ak ádné nadávky, jen tlumené zachr ení a pak se se ten
hnusák svalil na zem.

Doufám, e se udusil svými odpornými zvratky,  za eptala Mia a objala vzlykající
dívky o n co pevn ji.

V ranním eru rozeznávala sotva obrysy. Pouze uprost ed velké místnosti bylo
trochu více sv tla vycházejícího ze havých uhlík  ohni t , oble eného spícími
Hladovými psy. Tu se v ak ve dve ích mihl stín. Zastavil se, jako by se rozhlí el.
Dívky se p ikr ily. Stín se t emi rychlými skoky p esunul a  t sn  k dívkám.

Nebojte se,  eptl. Za chvíli bude po v em.
Mia op t usly ela ten stra livý krátký zvuk, tentokrát v ak z bezprost ední

blízkosti. Stín roztáhl svá mohutná k ídla. Mia by dala v e za to, e na konci k ídel
temného p ízraku zahlédla odlesk epelí. Tak tohle je smrt a p i la si pro n ,
pomyslela si. Srdce jí bu ilo o závod, ale zárove  poci ovala velkou úlevu. Blí il se
konec jejich utrpení.

1) dvouhlavá (??? :-) kráva



Starosta m sta Irwingu Bartlom j Irwing sed l za svým irokým pracovním
stolem.
U  je pozd  pane,  p ipomn l se komorník sbírající ze stolu prázdnou konvici a

álek od dopitého aje.
Já vím Charlesi. Je t  musím n co dod lat,  zvedl Bartolom j Irwing hlavu od

haldy papír . B te u  spát Charlesi.
D kuji pane. P eji vám dobrou noc,  uklonil se mírn  Charles, oto il se na pat  a

pomalu d stojn  ode el.
Jakmile se za komorníkem zav ely velké dve e, odlo il Bartolom j Irwing papíry

do zásuvky a pohodln  se op el do velikého k esla z jemné vy in né brahmíní k e.
Zav el o i a naslouchal tichu noci, které do místnosti pronikalo irokým otev eným
oknem jeho pracovny.

V okn  se objevil erný stín. Dlouhý erný plá  halil ern  od nou postavu. Stín
nesly n  vstoupil na koberec z brahmíních íní a ekal.
D kuji vám za záchranu t ch t í dívek,  ekl se zav enýma o ima Bartolom j

Irwing. Jejich rodiny jsou velmi astné, e se jim jejich dcery vrátily.
A já jsem vám velmi vd ný za to, e jste nás zbavil té krvavé bandy, která m sto
Irwing a okolní osady neustále su ovala.
P i t chto slovech otev el unavené o i a vytáhl ze zásuvky vá ek s 2 tisíci

uzáv ry1).
Tady je va e odm na.

Mu  v erném vzal vá ek a schoval ho pod plá .
Budu-li vás op t pot ebovat, zkontaktuji vás obvyklým zp sobem,  dodal na

záv r Bartolom j Irwing a op t se pomalu op el do k esla.
Mu  v erném bez jediného slova op t zmizel otev ený oknem do tmy.

1) postnukleární platidlo



Ochladilo se. Slunce pohltily vrcholky vzdálených hor, kdy  Ren Ravney
zahnal poslední brahmínu do ohrady na periferii Irwingu. Celý den bylo na
pastvinách horko a prach ho krábal v krku. Byl nejvy í as na jedno pivko. Nebo
rad ji dv .

Nazdar Bobe,  pozdravil Ren ve dve ích Bobovy pivnice.
Nazdar Reny, co to bude?  odv til Bob. Jako obvykle?

Ren p ikývl a sedl si k malému kulatému stolu, v jeho  st edu bylo vyryto: REN
Bob p ikva il se dv ma sklenicemi p nivého moku.
Tak co nového, Reny? op el se Bob o stolek, a  se pod tíhou jeho otylého t la

nahnul na stranu.
Dnes celkem nic moc. Jenom dva,  s t mito slovy vytáhl Ren ze své torny dva

baculaté jedové rad korpioní vá ky.
Sice jen dva, ale p kn  velké. Ty potvory ti musely dát co proto.
Ani ne, Bobe. Nazdar chlapi!  pozdravil Ren nov  p íchozí, kte í mu vesele

odpov d li.
Zdar Johne! Zdar Marku!  p idal se ke zdravicím Bob. Co to bude? Jako

obvykle?
Hele Bobe,  ekl s úsm vem Mark. Ty to íká , jako bys m l n co jiného, ne

tu svou teplou b e ku!
Kdy  nechce , tak ji nepij!  vrátil Bob p ihrávku Markovi. M e  si zajít

naproti do Emanova Bistra na to enou nukakolu1).
Pchá! Tam bych v ivot  nevkro il. Starej Smithy íkal, e vid l, jak vzadu na

dvorku su ej psí ko ky a e nuku ed j brahmíníma chcankama. A navíc je tam
v echno p edra ený. Tak se hned ne erti a oupni nám sem dva zrzky.

Bob se odporou el za barový pult.

První se do Rena vsáklo jako letní p ehá ka do vyprahlé ornice. Druhé bylo na
chu . A  si tamgasti íkali co cht li, pivo Bob va it um l.

Druhý p llitr byl u  na p l cesty k Renovým úst m, kdy  se pru ina na
sí ovaných dve ích Bobovy hospody natáhla silou pa e mladé eny s dlouhými
ka tanovými vlasy. Letmo se porozhlédla po hostinci, pozdravila v echny p ítomné a
zamí ila k Renovu stolku. Ml ky si p itáhla idli od vedlej ího stolu a p isedla si. Ren
p ekvapen  povytáhl obo í, pokr il rameny a upil dva mohutné dou ky. Dno staré
nak áplé sklenice práv  dosedlo na plochu stolku, aby na n m vytvo ilo nový
krou ek, kdy  se Ren zeptal:

emu vd ím za tu poctu, sle no Irwingová?
Katy Irwingová se up en  zadívala do Renových o í a ekla:
Jdu vás po ádat o pomoc.
Jsem prostý pasá ek brahmín, sle no. Nevím jestli vám budu moct pomoci.
Ale také len m stské rady.
Dobrá. Co se stalo, sle no Irwingová?
Sly el jste n kdy o kletb  Irwing ?  zeptala se ti e Katy. Po tvá i ji sjela slza.

Ut ela ji rychle kapesní kem.
Obávám se, e ne.
U  po generace mizejí lenové na eho rodu bez jediné stopy. Tentokrát...

zmizel m j otec.

1) postnukleární (zase :-) lahodný  osv ující nápoj. Podávejte chlazené!



I smutná byla rozko ná. Kdy  vycházeli z hospody, sí ové dve e jim p idr el
cizinec v klobouku. Smekl, uklonil se a uctiv  pronesl:

Madam.
Cizinc v spole ník stojící vedle jen ml ky sledoval ost í ím pohledem Rena.
D kuji,  pod kovala Katy a pokusila se o úsm v.

Oba cestovatelé ve li do hospody. Zastavili se u barpultu.
Dobrý den vin uju,  ekl ten v klobouku. Jmenuji se Ronald... tedy vlastn

Donald McDonald. Tady se svým p ítelem bychom u vás rádi nakoupili n jaké
zásoby, ne  se op t vydáme na cestu.

Je mi líto pánové, ale já tu va ím jen pivo,  ekl zdvo ile Bob. Ale pokud chcete
zásoby, zajd te do Emanova bistra naproti p es ulici. Tam m ete nakoupit spoustu
jídla a ani vás to nep ijde moc draho,  ekl Bob s vá nou tvá í.

Á... d kuji mnohokráte,  pod koval mu  v klobouku.
Oba cestovatelé se oto ili ke dve ím. Cestou z Bobovy hospody spustil mu  v

klobouku na toho druhého:
Tak m  napadlo, Same... co kdybychom si na severu otev eli malou restauraci a

prodávali tam brahmíní kotlety mezi emlemi s pikantní omá kou z rad korpión ? A
na pití bychom mohli dávat dvojitou nukakolu s tro kou kyseliny mraven í...

Dr  u  kone n  klapa ku Ronalde!  obo il se Sam na McDonalda.
Kdy  cestovatelé vy li ven a zamí ili k Emanovu bistru, v ichni mu i v Bobov

hospod  se popadali smíchem za b icho.

Jak u  jsem íkal, sle no Irwingová,  prolomil Sam ml ení cestou do centra
m sta k sídlu Irwing . Jsem jen pasák brahmín. M la byste se rad ji obrátit na
erifa.

To jsem také ud lala. U  na nás eká v otcov  pracovn .

Tak jako celé sídlo Irwing , i pracovna byla velmi prostorná a skromn , ale
ú eln  za ízená. Sv tlo jí dodávalo velké okno, vedoucí na balkón, ze kterého byl
dobrý výhled na celou ji ní polovinu m sta.

Zády k oknu stálo velké, k í pota ené k eslo vrhající stín na masivní d ev ný
st l. D ev né parkety pracovny z ásti kryl hrub  tkaný koberec. erif sed l op ený v
k esle a zamy len , tém  nep ítomn  se díval na velký obraz s podobiznou Joshui
Irwinga, zakladatele m sta Irwing, jak stálo na mosazné cedulce ve spodní ásti
rámu.

Náhle, jako by se probral z cesty po jiném sv t , p ejel erif o ima celou
místností. U dve í minul pohledem ml ky stojícího komorníka Charlese a zastavil se
a  u Jaxe, svého zástupce, který postával u nejv t í knihovny, kterou kdy vid l.
Knihovna pokrývala celou pravou st nu a knihy v ní byly vyrovnány od podlahy a  k
vysokému stropu.

Fj ,  asl Jax. Tady jsou snad v echny svazky St elecké revue,  p ejí d l po
h betech knih a za jeho prstem z stávala v prachu klikatá stezka.

A tady...  vyk ikl a vytáhl jeden z mnoha se it . Dokonce v echna ísla Ko i ích
pacek!1)  cht l jeden výtisk schovat pod ko enou bundu, ale v iml si p ísného
pohledu komorníka Charlese a rad ji vrátil asopis zp t do knihovny.

1) pánský asopis



Do dve í vstoupila Katy Irwingová doprovázena Renem Ravneyem. Katy pro la
místností a  k erifovi, zatímco Ren si se zájmem prohlí el vylomený zámek u dve í.

Dve e vylomil Charles,  p ivítal Rena erif.
Ahoj erife,  vzhlédl Ren od dve í. Muselo vám to dát dost práce Charlesi. Ty

dve e jsou z masivního, tvrdého d eva.
Ano pane,  p itakal komorník. Zni il jsem dv  pá idla, ne  jsme se dostali

dovnit .
Co se tu stalo?  podíval se Ren tázav  na erifa, ale ten jen kývnul sm rem k

Charlesovi. Charles si decentn  odka lal a spustil:
Ráno nep i el pan Irwing na snídani a jeho l ko bylo netknuté. Domníval jsem

se tudí , e pan Irwing pracoval celou noc zde, ve své pracovn . V era ve er byl
pan Irwing vzh ru velmi dlouho. Kdy  jsem v ak p i el ke dve ím pracovny, zjistil
jsem, e jsou zam eny zevnit . Ihned jsem el pro sle nu Irwingovou a spole n
jsme dve e pracovny otev eli.

Ren se podíval na Katy a ta ml ky p ikývla. Neposlu ný pramen vlas  jí sklouzl
po rameni.

Kdy  jsme se sle nou Irwingovou vstoupili dovnit ,  pokra oval Charles, zjistili
jsme, e klí  je v zámku zalomený a pracovna prázdná. Okno bylo také zav ené a po
panu Irwingovi nikde ani stopa. Znovu jsme prohledali d m od p dy a  po sklep, ale
nikde jsme pana Irwinga nena li. Lovecké vybavení je na svém míst  a ádné
atstvo také nechybí. Je to záhada.

erif vstal z k esla a p e el k Renovi.
ádné stopy jsme nena li. e, Jaxi!  ekl. Poslední dv  slova zám rn  zd raznil.

Jax s sebou trhl a rychle vrátil lednové íslo Ko i í packy zp t do knihovny.
Ano erife,  p itakal. V bec nic.

Katy p e la ke stolu a strnula.
Tohle tady v era odpoledne nebylo!  ekla a ukázala na krábance na desce

stolu.
V ichni mu i p e li ke Katy a krábance si prohlí eli.
Otec byl na sv j st l moc py ný a asto ho le til. Nedovolil nikomu, aby se jeho

stolu dotknul.
Ren obe el st l.
Te  mu to snad vadit nebude,  ekl a polo il ruku na hluboké rýhy na okraji.
To není lidské. ekl bych, e to vypadá na pára e.
To je nesmysl,  namítl erif. Pára i tu nebyli od doby, co jsem se stal erifem.

Bylo to tak. Asi p ed patnácti lety trp l celý Irwing útoky pára . Mnoho mu ,
d tí a en zem elo. Jednou z ob tí byla i Joan Irwingová, starostova ena a p itom
starosta  utrp l t ká zran ní. Tehdej í erif dal dohromady partu nejodvá n j ích
dobrodruh  a vydali se do doup te pára . Nikdo z nich se u  nevrátil. Pak p i el z
pustiny mladík a p ijal od Bartolom je Irwinga nemo ný úkol. A dokázal to. Od té
doby, d lá v Irwingu erifa.



Ty krábance sice  vypadají jako od mohutné tlapy pára e, ale pára  to být
nemohl,  pokra oval erif. Dve e pracovny byly zam ené. T ko by se dostal do
druhého patra na balkón ústící do starostovy pracovny. Navíc p es zav ené okno. A i
kdyby, nejsou zde ádné stopy po boji, ádná krev. Starosta Irwing byl u  sice star í
mu , ale plný síly a jen tak bez boje by se nevzdal.

Ren mu musel dát za pravdu.
Podivné,  ekl Ren, p ejí d jíc zamy len  konci prst  po hlubokých rýhách v

desce stolu.

erif se zástupcem scházeli ze irokých schod  p ed sídlem Irwing . Komorník
p ipravoval v kuchyni ve e i. Katy a Ren Ravney stáli ve dve ích. Zámek na brán
zacvakl, erif se vydal do své kancelá e. M l je t  hodn  papírování. Jax za ním
poskakoval jako malý psík kolem velké kosti a neustále n co brebentil.

Myslím, e u  bych m l taky jít,  ekl Ren, ale Katy ho rychle chytila za p edloktí.
Doufala jsem, e z stane  na noc,  mod  jejích hlubokých o í odrá ela svit

m síce.
Chci íct, e bych byla velmi vd ná, kdybyste z stal. Budeme se s Charlesem

cítit bezpe n ji,  dodala rychle a ruka jí pomalu sjela zp t k t lu.

Bylo krátce po p lnoci. Ren le el v isté, pohodlné posteli v jednom z mnoha
pokoj . A koliv byl po dlouhém dni unaven, nemohl za nic na sv t  usnout. Venku
byla vlahá noc. Pootev eným oknem pronikala do domu p íjemný sv í vzduch spolu
s cvrdlikáním pou tních cvr k .

Hlavou se mu honily my lenky. Zam ená pracovna. Zlomený klí  v zámku. Rýhy
na stole. Zam ený pokoj, Zlomený klí . Katy...

Vstal a vy el na chodbu. A koliv byla úplná tma, vid l velmi dob e. To byla
schopnost, kterou zd dil po své matce. Pracovna byla o patro vý , vlevo. Náhle
zaslechl dív í výk ik. Bral schody po t ech a rozrazil dve e pracovny. Ve svitu stolní
lampy vid l Katy skr enou v k esle. Vzlykala.

Co se stalo?  chytil ji za ruku.
Nemohla jsem... spát. la jsem... do otcovy... pracovny. Sly ela jsem... sly ela

jsem jak... k i í bolestí... a volá... mé jméno.
Kdo? Kdo k i el bolestí?

Podívala se na n j uslzenými blankytnými studánkami.
M j... otec,  pevn  ho objala. Rameno mu smá ely dva slané pot ky.



Druhého dne podve er se Katy a Ren Ravney znovu odebrali do starostovy
pracovny. Ren tam s Charlesovou pomocí p enesl l ko z vedlej ího pokoje, aby
m l Katy celou noc pod dohledem. Pokud v pracovn  n kdo v noci k i el, cht l
v d t kdo a pro .

Vá  otec má obdivuhodnou knihovnu,  ekl Ren.
Ano. Otcovy knihy. Sbírá... sbíral je ji  mnoho let. Ani nevím, kdo mu je nosil.

Snad poka dé, kdy  jsem za ním p i la do pracovny, m l na stole hromádku nových
knih. Knihy byly jeho koní ek. Jeho ivot,  ekla smutn .

Ren vytáhl n kolik knih a prolistoval je. V knihovn  bylo snad v e. Od
technických p íru ek, v deckých a jiných magazín , léka ských a nau ných knih a
po beletrii. N co se mu na t ch knihách ale nezdálo. Jen nemohl p ijít na to, co to
bylo.

Pov zte mi n co o tom va em prokletí,  po ádal Ren a profoukl bubínek
revolveru.

Otec mi vypráv l, e prapraprad de ek Joshui Irwinga, John, se zasadil o
vybudování vaultu1) pro obyvatele m sta, které bylo p ed válkou v míst , kde dnes
le í Irwing. Zachránil tak místní obyvatele p ed jistou smrtí. Kdy  po válce Joshua
vault otev el, s pomocí G.E.C.K.u2) vytvo il nové m sto, Irwing, a pomohl obyvatel m
okolních osad vypo ádat se s nástrahami krutého sv ta. Vybudoval nemocnici,
elektrárnu, isti ku, farmy a pak jednoho dne beze stopy zmizel. Dal í generace
Irwing  mizely. Jejich d ti a d ti jejich d tí. Jako by se nad nimi zem slehla. A te ...
zmizel m j otec.

A co ten vault? Kde je?
To nikdo neví. Nikdo ho u  nikdy nena el.

Staré hodiny dole v hale odbyly p lnoc. Zdi pracovny zapraskaly. Záv sy v okn
otev eném na balkón zavlály a dovnit  zavanul chladivý no ní vzduch.

V místnosti se ozval k ik. Zn l jako by z dálky, ale odev ad. Mezi výk iky
n kolikrát zazn lo jméno. Jméno Katy Irvingové.

Katy se choulila v otcov  k esle. Ren pobíhal s revolverem v ruce po pracovn .
Chvíli byl i na balkón , u knihovny, pak u obrazu. Vyb hl i na chodbu, ale hned se
vrátil. Nespou t l Katy ani na chvíli z o í. Dob hl op t ke knihovn  a za al
vyhazovat knihy a asopisy z polic. Nic nena el. Zdi op t zapraskaly, záv sy
povadly a nelidský ev, který se dosud rozléhal po celé pracovn , náhle utichl.

Jste v po ádku?  uji oval se Ren. P ikývla. Po tvá ích jí op t stékaly slzy.
P istoupil k ní. Katy vstala a op t Rena objala. P estala vzlykat. Jen tak stáli. Byla to
chvíle nebo snad hodina? Dech se jí zklidnil. Chv la se. Nebylo to v ak zimou ani
strachem. Cítil jak jí bije srdce. Její t lo bylo rozpálené a rty dychtivé. Rena ovládlo
vzru ení. A je t  jeden pocit, který doposud nepoznal.

1) protiatomový kryt
2) Garden of Eden Creatin Kit - kuf ík pro obnovu pozemského ráje



Mezi záv sy prosvítaly první ranní paprsky, kdy  Rena probudilo sotva znatelné
klapnutí. Vysko il z postele s revolverem v ruce. U stolu stál erif a p ekvapen  si
prohlí el spou  v pracovn .

Co se tu proboha stalo?  zeptal se erif. A ne  sta il Ren cokoliv íct, zeptal se
znovu:

A pro  jsi proboha nahý?
Ren se za ervenal a rychle hledal kalhoty. Na el je pod stolem. Sna il se je

zvednout, ale o n co se zachytily. Trhnul. Látka povolila a Ren spadl na znak.
Rychle na sebe navlékl kalhoty a vstal. Revolver si zastr il le érn  za pas. Chladivý
kov ho studil na podb i ku.

Ptal jsem se, co se tu stalo?  zeptal se znovu erif.
Honil jsem v noci... duchy,  odpov d l nejist  Ren a p itom se rozhlí el po

pokoji, jako by je t  n co hledal.
Duchy?  zavrt l erif hlavou. To bude mít Charles radost, a  to tady uvidí.

Ren si v iml dvou zaschlých kapek krve na erifov  ko ili.
Chlapi zas v hospod  vyvád li?
erif chvíli nechápav  hled l. Pak si v iml Renova pohledu a uvid l skvrny také.

Ále ne. Ob as se mi spustí,  ukázal si na nos. Poz statek z toulek v pustin ,
kdy  jsem byl mladý. Zajdu za Charlesem.

Jakmile erif za sebou zav el dve e od pracovny, ozval se z pod zmuchlané deky
Katyin hlas:
U  je pry , milá ku?

Ren si pochutnával na sma ených vejcích se slaninou, která mu Charles p ipravil
k snídani. Katy Irwingová vstoupila do haly. Celá zá ila.

Dobré ráno, sle no. Vyspala jste se dob e?  zeptal se zdvo ile Charles.
Ano, Charlesi,  ekla a podívala se potuteln  ne Rena. Tvá  ji zbarvil rum nec.

Ren sklopil o i do talí e a rychle do sebe hodil dal í sousto. Zakuckal se, jak mu
zasko il kus vají ka.

Snídan  bude hned, sle no Irwingová,  slíbil Charles a ode el do kuchyn .
Ren a Katy sed li proti sob . Hled li si up en  do o í a usmívali se. Vají ka na

Renov  talí i vychladly. Bylo mu to jedno.
Ehm... va e snídan ... sle no,  vyru il hrdli ky Charles.

Poprvé za poslední dny vid l Charles Katy takhle astnou.
Myslím, e u  nebudu,  vstal náhle Ren od stolu. Poj te Charlesi, pom ete mi

uklidit ten nepo ádek v pracovn .



Venku za ala klesat opona soumraku. Z balkónu pracovny bylo dob e vid t sv tla
ve erního Irwingu. Ulice se zaplnily lidmi, kte í vyrazili po dal ím horkém dni za
zábavou do bar  a hospod. Katy a Ren se po chvíli odpo inku vrátili dovnit  za
Charlesem. Podlahu pracovny starosty Batrolom je Irwinga zapl ovaly z velké ásti
komíny set íd ných knih, které do knihovny mizely jen velmi pozvolna.

Charles podával knihy Katy a ta zase Renovi, který stál na pojízdném eb íku
knihovny a skládal knihy do horních polic. Katy a Ren neustále ertovali a
po uchovali se. Charles je ml ky pozoroval a ob as mu tvá  prozá il úsm v.
Jakmile si v ak uv domil, e je to ned stojné starostova komorníka, úsm v se z jeho
tvá e rázem vytratil a vyst ídal ho výraz zku eného hrá e pokru.

Katy si Rena znovu dobírala za to, e mu n kolik knih vypadlo z ruky a s
prásknutím dopadly k nohám eb íku. Ren rychle slezl dol  a klekl si ke Katy. Tvá e
m li sotva n kolik centimetr  od sebe. Up en  si hled li do o í. Usmívali se.

Celý sv t se pro ty dva smrskl do místnosti plné knih. Mohli by se takhle dívat
jeden druhému do o í a  do dal ího skonání sv ta. Vte iny se prom nily ve v nost.
Ren se zprvu proklínal za to, e v noci v echny knihy vyházel z regál , ale na
druhou stranu byl vd ný za to, e mohl být s Katy.

Ehm..., promi e,  vrátil je do reality komorník, stojící u dvojice s dal í náru í knih.
Ren vzal rozev enou knihu z podlahy. Cht l ji zav ít a posbírat ostatní knihy, které

p edtím upustil. Náhle se v ak zarazil. U  v d l, co mu bylo na t ch knihách divné.
Vzal dal í knihu, otev el ji na první stran  a odhodil na zem. A dal í a dal í. Pak
náhle odb hl ke stolu a lozil kolem n j po ty ech. Na el co hledal. Byl to kousek
látky z jeho kalhot. Uvízl pod t kým stolem.

Charlesi!  zvolal Ren. Doneste svítilnu, pu ku a n jaké stimpaky1). Posp te si!
Pak se op el v í silou o st l. Ten se ti e odsunul a odhalil pod sebou skryté

schodi t .
Katy, po kej na Charlese a pak se vydejte opatrn  za mnou. Na, vezmi si mi m j

revolver.  Katy kroutila hlavou, ale nakonec si ho vzala.
Bu  opatrný,  objala Rena.
Neboj, budu dávat pozor,  podíval se je t  jednou dlouze do Katyiních

p ekrásných o í a políbil ji. Pak zmizel v otvoru pod stolem.

1) Stimpak - p ípravek zaji ující obnovu ivotních funkcí.



Rychle se p izp sobit tm  ne inilo Renovi pra ádný problém. Sestupoval po
schodech a vdechoval starý zatuchlý vzduch. Brzy se dostal k ocelovým dve ím.
Ano, nepochybn  byl ve starém Irwingovic vaultu. Procházel místnost za místností.
Patro za patrem. Ní  a ní . Pak u  schody dál nevedly.

Byl v nejni ím podla í s jedinými, erven  lemovanými dve mi. Jen na chvíli
zaváhal. Zámek byl trochu slo it j í, ale s pomocí paklí e, který nalezl v jedné ze
sk ín k ve vy ích podla ích, si s ním poradil. Vstoupil dovnit . Do nosu ho ude il
puch rozkládajícího se masa. Kolem st n byly rozmíst ny rezavé rámy a na nich
zbytky zmu ených tlejících t l. Z n kterých u  zbývaly pouhé kostry. Jedním z
mrtvých byl Bartolom j Irwing.

V prot j ím rohu za bednami se n co pohnulo.
Rrrrrgrrrrr!  za val pára , aby vzbudil svého bratra.

Dva velcí pára i sivosrstí (riperrus sivus) se pomalu, po v ech ty ech, blí ili k
Renovi. Ren stál bez hnutí a hodnotil situaci. V hlav  se mu rodil plán. Mohlo to
vyjít. M l anci tak 2:5. P i tro e t stí a ne ikovnosti alespo  jednoho z pára  3:5.
To by lo. Ud lal pomalu pár krok  pozpátku ke dve ím, ani  by spou t l pára e z
o í a zastr il si ruce do irokých rukáv  ko ile.
V t í z pára  na n j el zep edu, men í si ho obcházel zleva. Dve e za Renem

se otev ely.
Azore, Alíku! Fuj!  ozval se hlas za Renovými zády.



Charles sp chal pro pu ku, svítilnu a stimpaky, jak mu Ren Ravney p ikázal.
Seb hl po schodech do haly a odemkl zbrojnici. Vzal co bylo t eba. Kdy  utíkal
halou zp t, skoro srazil erifa.

Rychle! Do pracovny!  vyhrkl komorník a utíkal do schod , se  mu síly sta ily.
erif bez jediného slova b el za ním. Do pracovny dob hl jako první, s komorníkem

v patách.
Díky bohu!  vydechla Katy, kdy  erifa uvid la. Reny na el tajné dve e. el

dol .
Dobrá, poj me za ním,  pobídl ostatní erif. Charlesi, dejte mi tu pu ku a svi te

nám na cestu.
Chodbami vaultu se míhal ku el bílého sv tla. Tichem se rozléhaly ozv ny jejich

krok .

-

Jde  jako  na zavolanou, erife,  ekl Ren, kdy  za sebou usly el erif v hlas.
Nespou t l p itom oba pára e z o í.

Ti se jakoby na erifem vy ený pokyn zastavili a sledovali skupinku vet elc .
Sníííídan , obbb d, ve e e, pomyslel si v t í z pára . M amka. Slina mu

sjela koutkem pootev ené tlamy a z eteln  pleskla na betonovou podlahu.
Ententýýýky dvvva bu tíky, bezzz klllobouku ttte , tttoho ssslupnu hhhned.

erif stál p ede dve mi s pu kou v rukou, za ním komorník a Katy.
Jak jsi to proboha na el, Rene?  zeptal se.
No... bylo mi divné, odkud se berou v echny ty knihy. Jsou ve výborném stavu.

Kdy  n jaký obchodník p iveze do Irwingu nové knihy, jsou v t inou v *salátovém
vydání.* Ale Irwingova knihovna je plná skoro nových knih. Nejd íve jsem si toho
nev iml, ale pak jsem zjistil, e jsou v echny ozna eny stejným razítkem z p j ovny
jediného vaultu. A ten k ik v Irwingov  pracovn ! V dy o p lnoci. To bylo divné.

ídící po íta  vaultu musí být stále v provozu, kdy  automaticky otevírá v trací
achty, které shodou okolností ústí do pracovny. Tenhle d m, íkal jsem si, musí

le et na tom ztraceném Irwingov  vaultu. Otázkou bylo, kde je ukryt vchod. Za
knihovnou nebyl, to jsem si byl jistý. Omlouvám se za ty knihy Charlesi, ale musel
jsem to ud lat. Pomohly mi ho v ak najít moje kalhoty, které se sk íply pod stolem,
kdy  n kdo zav el tajné dve e. Jenom nevím, kdo...  Renovi ztuhla krev v ilách.
Nedbaje na pára e, oto il se p ekvapen  na erifa.

erif ud lal pár krok  vp ed a zastavil se nap l cesty mezi Renem a Katy s
Charlesem. Pak se, k jejich údivu, rychle oto il a namí il na Katy se slovy:

Tak vy dva! Konec výletu! Pomalu polo  tu baterku na zem Charlesi a b te oba
támhle do rohu.

Alíku! Hlídej ty dva,  rozkázal men ímu z pára . Alík se oto il a loudal se k
Charlesovi a Katy.

Co e? Oni se tak opravdu...,  cht l íct Ren, ale erif ho p eru il.
Dr  hubu, Rene!  ok ikl ho. Kone n  si splním sv j sen, a  zabiju tu malou

ubku,  kývl hlavou na Katy. A z vás dvou bude malá sva inka pro mé mazlí ky.
Pro ?  zeptal se Ren osln ný sv tlem svítilny.



Pro ?  zopakoval otázku erif. Ty se ptá  pro ? Proto e ten pra ivej zmetek
Jack, Jack Irwing, m j bratr, mi vzal v e. V e co jsem kdy m l. Moji d stojnost a
tenhle vault! Vault, který jsem postavil! Já m l být správcem! Ale ten parchant Jack
ze m  ud lal zlod je a zrádce. Napíchal do m  to protiradia ní svinstvo a ne  vault
nadobro zav el, vyhodil m  ven. Ty v bec netu í  jaký to bylo, vid t ínský rakety,
jak padaj a explodují. Nejd ív spadly ty s chemickými hlavicemi. Dusil jsem se v
k e ích a modlil se, aby na m  spadla ta zasraná atomovka. Ale já nem l nikdy
t stí. Spadla jinde a *jenom* mi se kva ila moje nebohé t lo. Ta bolest byla

nesnesitelná. A díky n jaký reakci, asi mezi tím svinstvem z vaultu a chemickejch
hlavic, jsem ani nemohl natáhnout ba kory. Rozpadal jsem se na kousky, ale znovu
jsem povstal. Jako fénix z popela. V dycky se rozpadnu. A v dycky povstanu. Ale
nikdo nemá ani tu ení, jaký jsou to bolesti, rozpadat se na kousí ky. Celé ty roky
jsem hledal zka enou Irwingovu krev, která se po válce rozlezla po celý zemi jako
mor. V echny jsem je zabil. A te  zabiju poslední. Ale ne rychle. P kn  pomalu, jako
ostatní. A  ví jaké to je umírat v bolestech. Vsta !  za val a oto il pu ku na Katy.
Do el k ní a chytl ji za pa i a  sykla bolestí. Vlekl ji k jednomu z rám . Hlavní pu ky
ude il do okov . Kostlivec dr ící dosud snad jen silou v le se rozpadl. Kosti
zachrastily o zem.

Vlez dovnit !  za val op t erif na Katy. Katy si stoupla do rámu a zaklapla si
jeden okov kolem levé ruky.

Ren p ehodnocoval celou situaci. Bylo to zlé. Nem l anci na p e ití, ale bude-li
mít t stí, Katy a Charles ano. ekal na vhodný okam ik. Velký pára  ho pozorn
sledoval. Malý pára  obcházel hladov  starého, bezbranného Charlese. erif mí il
pu kou na Katy. Je t  ne. Te  je t  ne.

erif, stále mí ící na Katy, oto il hlavu a zavolal:
Azore! Vem si toho smradlavýho pasá ka brahmín !

Azor ub hl t i kroky a nap áhl svou mohutnou, ostrými drápy vyzbrojenou tlapu k
smrtícímu úderu.

Te ! Ren se p edklonil. Pára ova tlapa prosvi t la nad jeho hlavou. as se v
Renov  mysli zpomalil. Sly el tlukot obou pára ových srdcí. Vid l vláse nice, íly a
tepny, jako rudé provázky protkané po celém pára ov  t le. Cítil, jak v nich pulzuje
krev. No ní vid ní m l po matce. A tohle... m l po otci.

Místností zazn l podivný krátký zvuk, jako kdy  p ejí dí n  po brousícím kameni.
Ren vytáhl ruce ze svých irokých rukáv . V jeho rukou se ve sv tle svítilny zaleskly
boky dlouhých epelí. Vrazil je a  po st enky do Azora. P ímo do obou srdcí. Tlukot
se zastavil. To u  epele opustily teplo pára ova t la. Ren se narovnal, ud lal
rychlý krok vp ed, Azorovo nastavené koleno pou il jako schod a odrazil se. epele
op t zasvi t ly vzduchem. Pravou nohou Ren do lápl na pára ovo rameno a sko il.
Ren dopadl do d epu kus za Azorovými zády. epele cinkly, chladily se o betonovou
zem. Pravé koleno m l Ren na zemi, p ipraven ke startu. Azor chvíli stál, pak se
svalil bezvládn  na bok. Ze iroké rány v jeho krku vytékala temn  erná pára ova
krev a vytvá ela na podlaze stále v t í kalu inu.

Ren ucítil ostrou bolest. P t dlouhých dráp  mu roztrhlo ko ili a rozdrásalo záda.
Cáry roztr ené ko ile se zbarvily jeho krví. Ten malý byl mnohem rychlej í, ne  se
zdál. Ren se prudce oto il. Na chvíli se mu zatm lo p ed o ima. Vrazil n  Alíkovi
do stehna, epel zapraskala a zlomila se. Rychle ustoupil. Malému pára i se
podlomila kolena. Dopadl na p ední. Tvá í v tvá  pára i, sebral Ren poslední zbytky
svých sil, uchopil zbývající n  ob ma rukama a prorazil jím Alíkovu lebku.



Malý pára  cht l instinktivn  máchnout pravicí a otev ít Renovi dutinu b i ní. U
u  vid l, jak se teplá st eva toho malého loví ka vysypou na podlahu. Jeho
my lenku v ak p eru il chladný kov.

Ren vytáhl n  z pára ovy lebky a oto il se k erifovi. Bolest v zádech se
stup ovala. erif m l Rena na mu ce. Tak to je konec, problesklo Renovi hlavou.
Zvedl ruku ke svému poslednímu hodu. P ed o ima m l mlhu.

Místností zazn la ohlu ující rána. Ren ekal, a  smrtící st ela pronikne jeho
t lem. A  zaslechne ten známý praskavý zvuk, kdy  kulka proniká hloub ji a
hloub ji. Místo toho v ak uvid l erif v obli ej, jak se rozprskl jako balónek
napln ný vodou a jeho t lo bezvládn  padající k zemi. Za ním visela v okovech za
levou ruku Katy a v pravici t ímala Ren v revolver. Z hlavn  revolveru vycházel
tenký prou ek dýmu.

M sto Irwing se probouzelo do nového dne. Provizorn  ofa ovaný Ren, z jedné
strany podep ený Charlesem a z druhé Katy, pomalu scházel ze schod  Irwingovic
sídla. Chvílemi ztrácel v domí.

Opova  se um ít, Reny!  nadávala Katy. Nespi! Mluv se mnou! Za chvíli jsme v
nemocnici. Musí  se uzdravit Reny. Nem e  m  tady nechat! Ne te ! M sto bude
pot ebovat nového erifa. Sly í ? Reny!

Ale já jsem... jen prostý pasá ek brahmín, Katy,  za eptal Ren. Tedy vlastn ...
sle no... starostko,  usmál se bolestiv  Reny.


