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Autor : ©Karel Shinen
Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: ÚVODEM

Vážení a milí,
Znám Shinena, tj. Karla Šlajsnu, několik let - spolupracoval se mnou na první i na druhé
Enigmě a nyní na Sfinze, jednak svými scifi povídkami, jednak zajímavými esejemi z
oboru záhadologie a různých mystérií. V neposlední řadě je též mezinárodně
uznávaným objevitelem Horčického podpisu v mělnickém archivu, onoho Jakuba
Hořického z Tepence, který tam kdysi býval hejtmanem a jehož jméno (možná i podpis)
je uvedeno ve Vojničově rukopisu, nejzáhadnějším manuskriptu světa. Ano,
nejzáhadnějším, protože neznáme ani autora, ani jazyk a dokonce ani ne písmo tohoho
přinejmenším čtyřista let starého dokumentu. A to ani při použití nejnovější počítačové
techniky.
Ale zde chci mluvit hlavně o Shinenově práci coby literáta a autora. Jeho povídky byly
a jsou zveřejňovány v mnoha periodikách, těšíli a těší se jimi čtenáři Nemesis, fanzinu
Zbraně Avalonu, Amberzinu, Trosek aj., abych vyjmenoval alespoň některé. A ano, také
naši čtenáři - nejen na netu, ale i naší knihovny KNIHY OFF-LINE, kde už je celá řada
jeho knih. K nim teda přistupe i tato, zatím nejnovější.
Shinen má nadání dívat se na věci pohledem dnešního člověka, ale přitom z úhlu
futurologie. Často nás překvapí zcela originální úvahou, kdy si musíme říci: jak to, že
jsme na tohle nepřišli sami? To je právě na jeho díle to nejhodnotnější: je v něm pravá
míra fantazie aniž by mu chyběla správná logika. A ještě něco: Shinen má velký smysl
pro humor, něco, co naším spisovatelům záhadologie a scifi často chybí. Už proto se
jeho povídky tak dobře čtou - je to totiž humor lidský, on se nevysmívá, neironizuje, a
jeho humor rozveselí a zahřeje.
A ten Čárlí Šín? Nejde jistě jen o podobu jménem, často si myslívám, že je to opravdu
on sám. Nikdy jsem se ho na to ale neptal, nechávám si to jako jednu nevyřešenou
záhadu . . .
Kdysi jsem napsal úvahu, proč je dnes tolik oblíbená scifi a to nejen mezi lidmi
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mladými, ale dokonce i mezi váženými odborníky naší pozemské "sci", rozuměj vědy.
Domnívám se totiž, že dnešní člověk, zmatený rychlým vývojem vědy a techniky,
potřebuje nějaký pevný bod, něco, co dává tomu všemu smysl. A protože mu ten bod
nedá ani studim filozofie či náboženství, hledá ho ve vesmíru. Domnívám se, že alespoň z lidí, co znám - je to právě Shinen, který má největší šanci tento bod najít . . .
Přeji vám proto příjemné čtení,
Jan B. Hurych
I.

Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Shinen
Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: VŠEDNÍ ZÁLEŽITOST (Čárlí Šín, 1.)

Prolog:
Je zbytečné se mě ptát proč a jak. Prostě to tak bylo a já na tom nic nezměním.
Jednoduše mi můžete věřit, že jsem si nic nepřimyslel... a nebo taky ne – je mi to jedno.
Vaše nevíra stejně skutečnost nezmění.

Kapitola I.
Říkají mi Čárlí Šín a dělám magii za prachy, ale jestli
si myslíte, že nevím co s nima, tak se moc mýlíte.
Mám starou káru, vyrabovaný konto, odřenou lednici a
to je asi tak všechno.
A tak jsem se moc nevyptával a kejvnul, když ten
chlápek volal, že pro mě má fušku.
Ten bar Ariana na periférii města, kde jsme se měli
setkat, si tedy vybral bezvadně. Byla to vyhlášená
špeluňka a scházela se tu opravdu vybraná společnost.
Prolog: Je zbytečné se mě ptát proč a jak. Prostě to tak
bylo a já na tom nic nezměním. Jednoduše mi můžete
věřit, že jsem si nic nepřimyslel... a nebo taky ne – je
mi to jedno. Vaše nevíra stejně skutečnost nezmění.
Dorazil jsem tam o trochu dřív, abych moh obhlídnout
terén. Když jsem otevřel dveře, vyvalila se ven hutná
směsice kouře, pachu alkoholu, přepálenýho omastku a
desinfekce ze záchodků. Atmosféra to byla tak hustá, že by jeden skoro potřeboval
sekeru, aby se dostal dál. Cestu mi zastoupil otylý vyhazovač a civěl na mě vodnatýma
očima. Uráčil se uhnout teprve tehdy, když jsem mu vysvětlil, že tu mám rezervovaný
stůl. Navigoval mě tak, že tím směrem mávl svojí tlapou.
Sedl jsem si ke stolu a po chvilce přicupitala vycmrndlá blondýnka v kostýmu zajíčka.
Jenže tenhle zajda byl alespoň po deseti loveckých sezónách.
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To kráska, co se svíjela na pódiu kolem tyče, to byla jiná třída. Právě zjišťovala, že i
miniaturní bikinky jsou zbytečný a začala se jich zbavovat. Zachytila můj pohled a
mrkla na mě v klamný naději, že ode mne kápnou nějaký prachy. Naivka!
Podíval jsem na nápojový lístek a zjistil, že mám akorát na kafe a tak jsem si ho poručil.
Ani jsem si nevšim, kdy můj zákazník přišel a sedl si naproti, ale i v tomhle prostředí
jsem ucítil závan tlejícího listí, zatuchliny a hniloby. Hubený bílý obličej, dlouhé černé
vlnité vlasy, štíhlé pěstěné ruce na kterých bylo vidět, že jaktěživo nedělaly. Jeho oblek,
bělostná košile s fiží a zlatými manžetovými knoflíčky se v tomhle prostředí vyjímaly
šikézně, ale on se choval tak nenuceně, že nikoho ani nenapadlo udělat nevhodnou
poznámku.
Poručil si baccardi a zvolna začal mluvit hlubokým hlasem: „Víte samozřejmě kdo
jsem. Hrabě Poenari. Mám problém.“
To je chronická nemoc všech, kteří mě vyhledávají. Ti, kteří mě nepotřebují, se mi
vyhýbají a nebo se alespoň snaží předstírat, že nejsem.
„Můžete to specifikovat?“
Místo odpovědi sáhl do kapsy, vyndal malou figurku a podal mi jí.
Už při zběžném pohledu jsem poznal, že tohle dělal špičkovej fachman. Nebyl to
nějakej ledabyle uplácanej panák, ale mělo to pečlivě vyvedený obličej se základními
rysy i malý černý obleček. V srdci měla figurka zabodnutou dřevěnou třísku. To bylo
víc než výmluvné a rozhodně to nevypadalo jako žert nebo plané zastrašování.
„Nejsem si jist, jestli vám můžu pomoct. Možná to bude mimo mojí váhovou kategorii.“
„Byl jste mi doporučen jako nejlepší v oboru,“ znělo to trochu dotčeně, „na koho se
tedy mám obrátit?“
„Nevím jestli vám vůbec někdo bude chtít pomoct. Říká se tomu „nenarušit cizí sféru
zájmů“ a ostatně já jsem neřek ne. Budu se snažit vám pomoct.“
Vrhl na mě svůj uhrančivý pohled, ale to moh zkoušet leda tak na nějakého prosťáčka.
Nechal toho, věděl, že mluvím pravdu a že jsem jeho jediná šance.
„Máte ponětí, kdo za tím může být?“
Opět místo odpovědi zasunul ruku do kapsy a tentokrát na stůl putovala fotka. Byla na
ní mladá dívka v prvním rozpuku ženství. Nebesky modré oči, dlouhé blond vlasy až na
ramena evokovaly představu víly.
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Chtěl jsem si fotku prohlídnout zblízka, ale jeho ruka jí chytla a bleskově schovala. Teď
už to nebyly pěstěné prsty aristokrata, ale pařáta umrlce.
Přestal se ovládat a chrčel: „Je...je tak čistá...musím jí mít...co nejdříve. Obnova krve,
víte. Tomu vy nemůžete rozumět.“
Už slintal, ten starej chlívák, při představě co s ní všechno bude provádět a ruce se mu
třásly, ale posléze se ovládl: „Týdny plánování a opatrného sledování. Hlídám jí jako
nejvzácnější perlu, jako diamant. Možná si někdo všiml, že se zdržuji příliš často v její
blízkosti.“
A řekl jméno známé místní veličiny Joela Happaga. Tak Poenari dostal zálusk na jeho
dceru Lilit? Bylo mi z něj na nic, ale nemůžu si vybírat zákazníky.
Happag byl místní zbohatlík a jel v tolika čistejch i černejch kšeftech, že se to nedalo
ani spočítat, Měl koupenou polovinu policajtů i politiků ve městě. Tak tenhle chlápek si
mohl dovolit nejvyšší kvalitu!
„Můžu si tohle vzít?“ ukázal jsem na figurku.
Přikývl, že ano. Sebral jsem jí ze stolu, nacpal do kapsy a začal štrachat v peněžence
mezi drobnými, abych zaplatil.
„Ozvu se vám.“
„Ale co nejdříve!“ v jeho hlase, jako tuk v polívce, vyplula napovrch znovu panika.
„Někdo mi svěcenou vodou zničil už tři rakve.“
Úplně ztratil fazónu, ten uhlazený hrabě Poenari. Bál se, strašně se bál!
Náhodou jsem tyhle věci studoval, a tak vím, že to se svěcenou vodou je pověra. Není
rozdíl mezi ní a dejme tomu kočičíma chcankama. Všechno záleží na víře, ale bylo
zbytečný mu to vykládat, když byl v takovym stavu.
Hodil jsem prachy na stůl a mrkl na pódium, kde dívku vystřídala skupinka. Už jsem byl
na odchodu, když mi do kapsy strčil nějaké bankovky.
Vyšel jsem ven a nebylo mi dobře po těle, v týle jsem cítil brnění, které věštilo
problémy. Nahmatal jsem klíčky od auta a doufal, že se mi podaří tu mojí kraksnu
nastartovat. Povedlo se, i když se cesta neobešla bez přískoků.
Kapitola II.
Doma jsem si prachy prohlíd. Bylo to pět stováků. Hrabě, pověstný svojí lakotou, na
tom musel bejt hodně zle, když mi dal tolik peněz.
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Voskovýho panáka jsem vzal jen proto, abych chránil klienta před mentálním útokem.
Postavil jsem ho tváří do kouta, aby mág, který ho stvořil, nemohl s jeho pomocí
pozorovat terén.
Vždycky jsem si myslel, že jedinej čaroděj v celým kraji, který nemá skorpule, jsem já,
ale teď jsem se v duchu probíral seznamem kolegů, kteří by přicházeli v úvahu. Abych
byl upřímný, považoval jsem je všechny za břídily a nemoh jsem se smířit s tím, že
některý z nich by dokázal tak parádní práci.
Nakonec jsem to vzdal, jednoduchým kouzlem jsem zapečetil okna i dveře a šel spát.
Mým informátorem byl skřet Ben, ale pro jeho
špičatý ksicht, mu nikdo neřek jinak než Krysák.
Našel jsem ho na smetišti v proluce mezi dvěma bloky baráků, kde se válel v kartonech
od lacinýho chlastu. Byl zabalenej do dlouhýho pláště, který už byl tolikrát spravovanej,
že se na něm původní látka vyskytovala už jen zřídka.
Trochu brblal, ale když jsem ho pozval na čaj s rumem, vyhrabal se ven.
Pak jsme seděli v blízkém bufetu, on si hřál svoje vrásčité ruce o hrnek a nábožně
vdechoval rumovou vůni. Hlasitě usrkával čaj, poslouchal mě a kýval hlavou: „Tak ono
to nafoukané hrabátko má problémy?“
Viditelně z toho měl potěšení, ale teprve potom, co jsem mu poručil repete, se
rozpovídal.
V místním podsvětí ho nepovažovali ani za bytost, ale za odpad, a tak si před ním
nedávali pozor na hubu. Ačkoliv na to nevypadal, byl kdysi profesorem na univerzitě a
dovedl ze zaslechnutých střípků složit tu správnou mozaiku.
Měl sice spoustu zajímavých novinek, ale nic, co by se mi hodilo. Zbytek dne jsem
proflákal a nakoupil nějakej proviant, jelikož moje lednička už byla skoro prázdná.
Peníze z kapsy mizely jako sníh na jaře. Když jsem menáž doma uklidil, chtěl jsem
zavolat Poenarimu, ale nebral to. Zkoušel jsme to jsem to ještě několikrát, ale pořád nic,
což bylo podezřelé.
Bydlel v barabizně na kraji města. Vzal jsem to po objezdu, moje auto se
vyznamenávalo, a tak jsem byl na místě za slabou půlhodinu. Celý dům byl rájem pro
pavouky a myši, jen sklep, kam jsem se vydal, vypadal honosněji.
Uprostřed na katafalku byla položena rakev ve které ležel Poenari. Už když jsem
přicházel blíž, věděl jsem co se stalo.
Měl do prsou zatlučen silný dubový kolík a ústa plná česneku. Muselo se to stát
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nedávno. Jeho tělo ještě nezačalo podléhat zkáze a oči měl hrůzně vytřeštěné ke stropu.
Všechno tu bylo rozbité, asi se zuřivě bránil.
Možná, že neznámý mstitel je ještě uvnitř, napadlo mě. Moje ruka zajela pod kabát a
vyškubla malou skládací kuši. Ramínka automaticky zaklapla, ale to byl poslední zvuk,
který jsem slyšel. Projel mnou výron bolesti a pak vše zahalila milosrdná tma.
Kapitola III.
Probral jsem se, hlava mě bolela, jakoby v ní vybuchla bomba. Ruce jsem měl svázány
a díval se do tváře seržanta Haina.
Je hodně lidí, které nemám rád a Hain mezi nima zabírá bezkonkurenčně popřední
místo. Jen když vidím ty jeho špičaté elfí uši, jak mu trčí z pod čepice a představím si
tu jeho nafoukanost a aroganci, už se mi dělá zle. On ke mě chová podobně vřelé city, a
tak být tam sám, asi by mě dodělal a pak to napsal jako nutnou sebeobranu. Jenže vedle
něj stál obrovitý Ron Vangard. Počítá se sice taky k elfům, ale jeho máma si tutově
chtěla užít pořádnýho kolíka a rozdala si to s obrem, protože Ron převyšoval ostatní elfy
alespoň o dvě hlavy.
Naštěstí to byl můj kamarád a jen jemu jsem teď vděčil za svůj život.
Stál za Hainem a svým sytým basem do něj právě hučel: „Hele pusť ho, přece nechceš
tvrdit, že zamordoval hraběte a pak se sám uzemnil."
„No to asi ne,“ připustil neochotně Hain. Povolil mi pouta a povídá: „Tak si teda
poslechneme ty tvoje kecy, ale varuju tě, aby jsis snažil vzpomenout na všechno. Jestli
mi budeš později tvrdit, že ses splet, nebo na něco zapomněl, tak tě vykuchám jako
kuře!“
Tak jsem to na něj vybalil, i když v upravené verzi.
Ještě chvíli na mě štěkal jako vzteklej pes, ale když viděl, že ze mě už víc nevytáhne,
nechal mě bejt.
Hlavu už jsem měl skoro v pořádku a tak jsem si na něco vzpomněl. Přistoupil jsem k
rakvi, abych se přesvědčil. Tělo se už sice dávno proměnilo v prach, ale mezi ním v
hlíně jsem jasně viděl bílé peříčko.
Vešel mladý policista a Hain se s ním začal o něčem polohlasem dohadovat. Využil
jsem toho a peříčko se přesunulo do mé kapsy. Všiml jsem si, že na podlaze je několik
dalších, zašlapaných do prachu na zemi.
Řekl jsem si, že nastala nejvhodnější konstelace na to, abych se vypařil. Nikdo proti
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tomu nic nenamítal.
Dorazil jsem domů, nalil si pořádnýho panáka, sekl sebou do křesla a zamáznul to dřív
než jsem se napil.
Probudilo mě vyzvánění telefonu, Bylo to strašně nepříjemný, protože bolest hlavy,
která se včera zdánlivě umoudřila, se vrátila s novou energií. Měl jsem pocit, že mám v
hlavě spojené ocelárny a lebka se mi v příštím okamžiku rozskočí. Dobelhal jsem se
zničeně k přístroji.
„Haló? To si ty Šárlí?“
„Ne, já jsem jeho tetička, ty blbe. No, co je. Co votravuješ?“
Neměl jsem náladu na pitomý otázky, ale hned jsem byl ve střehu. Když se Krysák
rozhodl obětovat niklák na telefon, musel mít v merku něco velkýho.
„Dáš mi dvacku,“ pak zaváhal,“ nebo raděj padesátku. Stojí to za to.“
„Budeš jí mít, ale musíš mi říct, vo co kráčí.“
Ošíval se: „Raděj až osobně, šéfko.“
„No tak, dám ti dvě rundy navíc.“
To ho zlomilo: „Ve městě prej je nějakej cizí šílenej ranař. Gang Jaguárů ho viděl poblíž
Poenariho vily, ale podrobnosti až za prašule. Tak páčko!“
Auto tvrdohlavě stávkovalo, tak jsem to vzdal a vydal se pěšky do ulic. Udělalo mi to
dobře, protože bolest hlavy se zmenšila do téměř snesitelné míry.
Docházel jsem k známému místu a viděl, že je zle. Blikající světla policejního auta a
dav všudypřítomných čumilů dával tušit to nejhorší.
Dorazil jsem na místo a přes záda lidí se snažil zahlídnout alespoň něco. Můj anděl
strážný Ron Vangard zrovinka hučel do davu: „Lidičky, rozejděte se, tady není nic k
vidění. No tak, dejte si odchod!“
Bylo to to samé, jako přemlouvat uragán, aby se na to vykašlal a vzal si volno. Nikdo
se pochopitelně ani nehnul.
Zblejsknul mě, jedním máchnutím rozrazil čumily, čapnul mě za bundu a zasyčel:
„Šárlí, ty zasranej hajzlíku, co ty tady děláš?“
„Náhoda?“ opáčil jsem zkusmo.
Bez úspěchu.
„Ty mi chceš namluvit, že jseš náhodou u dvou vražd během jednoho dne?“
Místo odpovědi jsem se zeptal: „Krysák Ben?“ a věděl, že je to zbytečný.
„Jo“, kejvnul, „a můžu ti říct, že ten hajzl, co mu to udělal, je nějakej úchyl. Otevřel ho
jako konzervu, vytáhl z něj vnitřnosti a pak ho uprostřed toho nechal umírat. Tak vybal
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konečně co ty tu děláš?“
„Krysák byl můj informátor. Volal, že pro mě má důležitou zprávu.“
Krysák, že ti volal?“ ptal se nevěřícně.
„Prej, že to je bomba, ale já si myslím, že spíš potřeboval zase finanční injekci. Můžu
ho vidět?“
„Není to pěknej pohled.“
Podlez jsem pásku, Ron mě vzal kolem ramen a šli jsme. Z ostatních poldů mi nebyl
nikdo povědomý, ale koukali na mě hezky nevraživě. Ron je uklidnil: „To je v pořádku,
kluci.“
Moc toho z Krysáka nezbylo. Ten šílenec ho úplně zmasakroval. Už jsem viděl leccos,
ale při tomhle pohledu se mi rozhoupal žaludek.
Zvykl jsem si na to neposuzovat podle toho jak kdo vypadá a Krysák Ben byl můj přítel
a vlastně umřel proto, že mi sháněl zprávy.
Poděkoval jsem a pomalu se coural pryč.
Jakmile jsem zašel za hradbu těl z dohledu Vaingarda, přidal jsem do kroku. Sotva jsem
zahnul za roh, dal jsem se do běhu a o půl bloku dál už to byl šílený úprk.
Potřeboval bych čas a klid, abych si to moh všechno rozmyslet, ale tenhle ďábelský
zabíječ mi nedával šanci. Zoufale jsem doufal, že Jaguáry najdu dřív než on.
Byla to parta vcelku neškodných hobitů, kteří utekli z domovů od svých rodičů.
Nechtěli už žít jako oni na venkově v krtčích norách, vydali se do města za lepším
životem, město je pohltilo, sevřelo a pak jako vyvrhele vyplivlo na periférii, kde se
živili odpadkama z kontejnerů. Vedla je Vanda. Byla to prý kdysi nejkrásnější a nejlíp
placená kurtizána ve městě. Jenže prachy i krása byly už dávno pryč a z Vandy byla
stará feťačka. Z toho společenského pádu se pomátla, chodila po městě a vykládala
zmatený proroctví o konci světa.
Kapitola IV.
Jaguáři se slejzali pokaždý jinde, ale to nebyl problém, protože na tohle mi stačilo
jednoduché kouzlo. Dorazil jsem do jejich rajónu a zvolnil. Bylo už na čase, nejsem
přeci žádnej mladík stavjenej na takovýhle sportovní výkony. Už mě pěkně píchalo u
srdce. Znamení jsem pomocí kouzla uviděl o pár ulic dál. Stopa mě vedla do polí.
Šel jsem hlubokým úvozem, podél zarostlého remízku. Nevím jestli znáte, ten pocit
mravenčení a neznámého a neurčitého nebezpečí.
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Vyšel jsem na kopec. Nahoře stál starej polorozpadlej statek obehnanej tlustou zdí. Bylo
vidět, že se ho někdo v poslední době pokusil alespoň trochu zvelebit.
Náhle čas zmrtvěl a stal se téměř hmatatelným.
Proti modrému pozadí oblohy se ode zdi odlepila vysoká postava a rychle se vzdalovala
pryč. Vzápětí se svět proměnil v peklo. Z domu vyrazil oslnivý sloup ohně. Výbuch mě
ohlušil, žár mi ožehl obličej a tlaková vlna se mnou smýkla na zem. Ležel jsem tam,
ječel děsem a snažil se nebejt. Nevím jak dlouho to trvalo, možná pět minut, možná
hodinu, ale když se to trochu uklidnilo, pokusil jsem se vstát. Tělo mě moc
neposlouchalo, v uších mi hučelo a před očima se mi dělaly mžitky. Klopýtal jsem pryč.
Jestli tam ta hobití parta byla, a já nepochyboval o tom, že ano, tak teď už maj jiný
starosti.
Stál jsem v koupelně před zrcadlem a pozoroval svůj zdevastovanej zjev. Vypadalo to,
jako bych se zapomněl v soláriu. Nadával jsem si, že jsem Poenarimu kejvnul, protože
od tý doby šlo všechno z kopce. Z peněz, který mi dal, už mi moc nezbylo a za to jsem
lítal jak pominutej, nechal si nadávat od takovýho debila, jako je Hain, a mlátit se do
hlavy.
Měl bych se na všechno vykašlat, vždyť hrabě Poenari byl starej chlívák, kterej chtěl
zprznit mladou nevinou dívku, aby mohl další léta lidem chlemtat krev. Krysák Ben byl
zase jen zavšivenej somrák a hobiti: parta polodebilních santusáků.
Jó, měl bych se na všechno vybodnout a začít dělat něco pořádnýho, třeba udělat banku,
sbalit pěknou kočku, jít na pořádnej tah, pak jí zatáhnout do hotelu, nechat si na pokoj
posílat šampus a celej tejden nevytáhout paty. Jenže už mi to moc vlezlo pod kůži, jsem
už prostě takovej blb, že toho neumím nechat. Nakonec jsem se rozhod, že to chce
magii. Asi si řeknete, že jsem to měl udělat už dávno, ale uznejte, copak na to byl čas?!
Nejprve jsem bílou křídou nakreslil kruh, abych zarámoval kresbu. Dovnitř jsem načrtl
nejsilnější ze Šalamounových pečetí. Na vrcholy jsem červeně napsal znaky sedmi
géniů, do výsečí pak jména dvanácti strážců bran a po obvodu jména andělů, kteří
sepsali smlouvu o sestupu. Zapálil jsem svíce, vstoupil do středu a začal rytmicky
odříkávat slova, která mi přikázal rituál vysoké ceremoniální magie.
S posledním slovem se stěny pokoje rozložily jako krabička a já stál uprostřed vesmíru.
Na temném pozadí svítily tisíce hvězd. Zvedl jsem těžce nohu a vstoupil na první
spojnici. Hustý déšť mě v okamžiku zcela promočil, stál jsem uličkách Londýna a tmou
se plížil Jack Rozparovač.
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Další krok a déšť se změnil ve sněhovou vánici. Šaty na mě umrzly, nebyl jsem schopen
pohybu, kolem se ploužili Napoleonovi vojáci a volali: „Na Moskvu, na Moskvu!“
Další spojnice mě přemístila do deštného pralesa a z každého houští mě pozorovaly
ostražité oči domorodců. Foukačky byly připraveny vypustit svůj jedovatý obsah.
Pohnul jsem se a šipky s kurare mě neškodně minuly, protože už jsem byl uprostřed
vyprahlé pouště Alamogardo a vidím záblesk světla jasnějšího než deset tisíc slunci. Při
dalším kroku jsem byl na ledové hoře a poblíž se potápěl Titanic.
Moje kra se začala rozpadat. Nakonec zůstalo jen jediné místo, kam bylo ještě možné
ustoupit. Stál jsem uprostřed obrazu v krajině bájného Avalonu. Přede mnou se začala
zjevovat, jakoby z bronzu odlitá tvář starce Merlina.
„Proč mě obtěžuješ?“
„Prošel jsem dlouhou cestu, protože potřebuji tvou radu a pomoc.“
Vysvětlil jsem svůj problém.
„Chceš- li mou radu, tak ti říkám, nepleť se do plánu bohů!“
„Řekni mi alespoň co je to zač a kdo bude příští oběť?“
„To mi není dovoleno ti sdělit, smím ti jen říct, že další obětí bude Lilit.“ A tvář se
rozplynula.
Tak tohle je celý problém magie, vždycky musíte víc dát než dostanete.
Kapitola V.
Probudil jsem se zpocený uprostřed kruhu. Právě včas, protože svíčky už dohořívaly,
kouzlo by pominulo a běda mi, pokud by mě někdo zastihl bezbranného uprostřed
kruhu.
V rychlosti jsem se upravil do alespoň přijatelné podoby. Ani jsem nezkoušel
nastartovat auto a vyrazil pěšky.
Happag měl vilu se zahradou na stráni za řekou, kde každej akr půdy stál tolik co já
vydělám za rok. Byl parnej den a tak jsem si cestou chytil taxíka a vypláznul za jízdu
poslední prachy. Sice mě to trhalo srdce, ale doufal jsem, že se mi podaří z Happaga
něco vyrazit.
Před bránou se poflakovali dva hoši z jeho ochranky. I v tom vedru na sobě měli černý
vohozy. Vyboulený kapsy svědčily o tom, že maj tolik arsenálu, jakoby čekali armádní
útok.
Vysvětlil jsem jim o co mi jde. Opovržlivě si prohlídli můj ošuntělý zjev a pak řekli,
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abych se koukal ztratit, jinak že mi nakopou prdel.
Měl jsem na ně sice vztek, ale byli schopný mě rozemlít na fašírku a tak jsem to jakoby
zabalil, jenže hned za rohem jsem se vydal na obhlídku. Asi po míli bylo to správné
místo.
Blízko zdi tu rostl celkem vhodně velký bezový keř. Mohl bejt lepší, ale člověk zase
nemůže mít přemrštěný požadavky, že?
Hnedliky jsem se drásal vzhůru, v dostatečné výšce si vybral větev a rozhoupal se.
Nejsem žádná sušinka a tak to udělalo „LUP“ a už jsem se snášel za zeď. Ani jsem si
moc nenamlátil.
Čekal jsem jestli se odněkud neozve hejno vzteklejch psů, nebo výkřiky typu: „Támhle
je! Chyťte ho!“ nebo něco podobnýho, ale nedělo se nic.
Zahrada byla v anglickém stylu, a tak mi nedělalo problém dostat se k domu. Uvažoval
jsem co dál.
Asi si řeknete, že jsem měl mít připravenej plán, jenže ze zkušenosti vím, že všechno
plánování je k ničemu, protože situace se mění každým okamžikem. Nejlepším plánem
je heslo. „Ono to nějak dopadne!“ a tak jsem se vydal ke vchodu a vlezl dovnitř.
Uprostřed bělostné mramorové podlahy jsem vypadal jako skvrna na ubruse.
Z jedněch dveří vyšel štíhlý chlap se stříbrným tácem, v uniformě operetního generála,
který nemoh být ničím jiným než majordomem.
Vyvalil se, podnos cinkl o podlahu a on vyblekotal: „Co vy tady...jak jste se sem...?“
vzápětí se vzpamatoval a zařval: „Ochranka!“
V ten moment tu byli tři maníci a už mě mezi sebou masírovali. Shora ze schodiště se
ozval pánovitý hlas: „Co se to tu děje?“
Stál tam obtloustlej připlešlej chlápek v perfektním kvádru barvy pepř a sůl. Nechali mě
bejt a hlásili: „Vloupal se sem pane Happpag.“
Měl jsem příležitost. Možná jedinou a poslední.
„Pane Happag, vaší dceři hrozí nebezpečí. Přišel jsem vás varovat. To co jste poslal na
Poenariho, je vraždící šílenec a teď chce zabít vaší dceru.“
Podíval se na mě: „Poslyš tebe znám, ty si ta čarodějnická veš z jižní čtvrti, kterou si
každej může koupit za pár šestáků.“
Na to jsem neměl odpověď a jen jsem pokrčil rameny.
„Nikoho jsem na Poenariho neposílal. Ten šašek mi nebyl nebezpečnej, takže jseš vedle,
ale jestli Lilit opravdu hrozí nějaké nebezpečí, tak si s tím nelam hlavu, to zvládne moje
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ochranka. Takže dík za upozornění.“
Kývl na svalovce: „Hoši, doprovoďte pana Šina ven.“
Drapsli mě za ramena, div mi je nevykloubili a už mě chtěli vynýst ven, jenže pak jsme
všichni strnuli. Odněkud shora se ozval strašlivý výkřik hrůzy. Pustili mě a vyrazili
nahoru. Happag se po mě podíval: „ Možná jsem tě podcenil a zasloužíš si mojí důvěru.
Pojď!“ a vydal se po schodech. Ještě než vylezl na pátý, doběh jsem ho, odstrčil a
vyrazil směrem odkud se ozýval dívčí křik.
Kapitola VI.
Dorazil jsem zrovna ve chvíli, kdy se ze záplavy jisker začala uprostřed pokoje
zhmotňovat černá postava. Ti blbci vůbec nevěděli co se děje, a začali do ní pálit jednu
ránu za druhou. Jen po nich mávl rukou a zhroutili se v křečích. Pak se obrátil k dívce,
která byla skrčená na posteli. Hlas jí selhal a ona už jen chrčela. Mě úplně ignoroval.
Černá slupka pukla a z ní jako motýl vystoupil bílý muž a za ním se rozepjala velká
nádherná křídla. Užasle jsem se díval na tu nádhernou tvář a dokonale tvarovanou
postavu. Teprve, když odněkud vytáhl dlouhý zubatý nůž, dokázal jsem se vymanit ze
strnulosti.
„Anděli, proč zrovna jí, je nevinná? Proč ne mě?!“ zařval jsem, abych odvrátil jeho
pozornost.
„Nevinná? Už jí měla polovina mužů ve městě. A ty, ty buď rád, že jsi Teo-ti-vava,
jinak bych tě zabil už dávno.“
Hlas nevycházel z úst, ale zněl z celého prostoru.
„Anděl ! Anděl!“ smál se, „ Lucifer byl taky anděl, nejmilejší a první po Bohu- otci. Ty
si myslíš, že jen on sám jediný se vzbouřil a bojoval v první andělské válce? Myslíš, že
Michaelovi se podařilo všechny pochytat, aby je uvrhl do žaláře, kde jsou v mrákotách
chováni k soudnému dni? Ne, já jsem Samiel.“
Využil jsem toho, že byl ochoten konverzovat. Pod pláštěm jsem si připravil kuš se
šipku s stříbrným hrotem, kterou jsem měl pro všechny případy připravenou.
Zarazila se mu doprostřed prsou. Hlas se mu zlomil a zachrčel. Nebyl jsem si jist, jestli
to bude stačit, a další vývoj mi dal za pravdu.
S nevídanou silou si šipku vytrhl z těla a blížil se ke mě.
„Jak si se opovážil, ty ubožáku, ty nicko, ty červe! Teď tě zabiju a nikdo už tě
neochrání.“
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Nevím kam ho trefila druhá šipka, protože mě vzápětí jeho ruce sevřely ocelovým
stiskem hrdlo a palce začaly tlačit na průdušnici. Pokusil jsem se rozrazit jeho sevření,
ale bylo to totéž, jako chtít přetlačit buldozer. Začal mi docházet vzduch a před očima se
mi dělaly mžitky. Je konec, blesklo mi hlavou.
Říká se, že člověku v takových chvílích před očima proběhne celý život, ale není to
pravda, jen jsem zalitoval všech těch chvil, kdy jsem moh nějakou ženskou zatáhnout do
postele, ale neudělal to.
Stisk náhle povolil a on zavrávoral několik kroků nazpět. Sesul jsem se k zemi, lapal po
dechu a nevěřícně zíral na to, co se přede mnou odehrávalo.
Někde uprostřed té bytosti se rozžehlo světlo, postupně se šířilo, až ho pohltilo celého.
Během té doby se transformoval. Krásná tvář se změnila v hrůzný škleb odporné zrůdy
a to dokonalé tělo se zhroutilo, kůže se svrašťovala, scvrkávala a pokrývala mokvavými
boláky. Byl teď uzavřen v kopuli bledého, jakoby měsíčního světla, svíjel se v
nesnesitelných mukách, ječel a vyl.
Všechno to skončilo tak náhle jako to začalo, světlo i přízrak, to vše bylo pryč. Mohl
bych si i myslet, že to byla jen moje fantazie, nebýt těl strážců na podlaze a zcela
ochromeného Happaga ve dveřích.
Nohy mě nějak nechtěly poslouchat a tak jsem se sunul k posteli, kde leželo bezvládné
tělo dívky. Nahnul jsem se nad ní a s úlevou zjistil, že dýchá. Happag se vzpamatoval a
začal řvát rozkazy. Ze všech stran se sbíhalo služebnictvo. Komorná se ujala slečny a
mě si vzal do parády sluha. Sotva jsem byl provozuschopnej a vyslechl slova díků,
včetně mnoha slibů, nechal mě odvézt v luxusní limuzíně.Tedy řeknu vám, v takovým
fáru jsem si ještě jaktěživo zadek nevez, ale nemoh jsem to pořádně vychutnat, protože
jsem byl k smrti unavenej. Nejed jsem už ani nepamatuju, ale bylo mi to jedno. Plácnul
jsem sebou do postele oblečenej a v tu ránu usnul.
Kapitola VII.
Nevím jak dlouho jsem byl v limbu, ale když jsem vstal, vyplenil jsem lednici a pak se
alespoň hodinu ráchal ve vaně. Únava z posledních dnů částečně odezněla, a tak jsem si
udělal silný voňavý kafe.
Usadil jsem se ve svém oblíbeném ušáku, když někdo zvonil. Šel jsem se mrknout
špehýrkou. Nikdo tam nebyl, ale škvírou mi někdo podstrčil obálku se zlatou ořízkou.
Sebral jsem jí, a prohlíd zblízka. Žádná adresa, jen nádherná vůně jasmínu. Obálka
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nezalepená, v ní obdélník ručního papíru a na něm: Ve 20.00 v baru Ariana, stůl č. 10.
Nic víc.
Zavrtěl jsem nevěřícně hlavou, kruci, proč si všichni musej dávat rande zrovna v tomhle
pajzlu?
Vrtalo mi hlavou, co to znamená Teo –ti –vava , jak mě nazval. Přehrabal jsem polovinu
knihovny, než jsem to našel. V sánskrtu to znamená bůh- přítel, nebo přítel bohů. Vrátil
jsem knihu na její místo, ale moudřejší jsem z toho nebyl, protože to dávalo víc otázek
než odpovědí.
Celý den jsem relaxoval, lízal si rány a večer se vydal do baru.
Vyhazovač mě doprovodil do odděleného boxu. Ve světle reflektorů tentokrát byla
štíhlá černovlasá elfí krasavice.
„Je to prý dcera krále Oberona. Jestli chcete, tak vás s ní za dvě pětky seznámím.“ funěl
mi do ucha ten starej sviňák. V duchu jsem sestavil kouzlo, aby se mu na zadku udělal
parádní nežid a ten hajzl si nemoh alespoň tejden sednout.
Můj hostitel už na mě čekal. Byl to vysokej světlovlasej hranáč v tričku s krátkým
rukávem. Na jednom rameni měl vytetovanýho hada, kdežto biceps na druhé ruce
zdobila nějaká nestvůra.
Vypadal nejspíš jako vysloužilej korzár, nebo motorkář až na to, že před sebou neměl
nějakej drink, ale obrovitý hrnek čaje ve kterém se koupalo kolečko citrónu.
Ukázal na protější židli a řekl. „Pití je na mě pane Šin.“
To už mi dlouho nikdo neřekl, většina lidí na mě ječela: „Ty hajzle, všiváku, šmíráku.“
a tak podobně.
Hned jsem té jeho nabídky využil a poručil si pořádný pití. Měl jsem pocit, že si ho
zasloužím.
Sypal si do toho svýho čaje alespoň šestej sáček cukru, pozoroval mě, jak do sebe leju
ten utrejch a pak začal: „Vzhledem k vašim zásluhám při této akci, jsme se rozhodli, že
si zasloužíte jisté vysvětlení.“
„Kdo my?“ opáčil jsem.
„Prostě my. Chcete to slyšet, nebo se budeme handrkovat o slovíčka?“
Dostal mě. Věděl, že jsem zvědavost sama.
„Jak sám víte, historie se opakuje. Vy si to nepamatujete, ale
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II. světová válka začala, když Stalin převlékl svoje komando do slovenských uniforem a
nechal je přepadnout vlastní město. Muže umučili a zabili, ženy znásilnili, ale nechali je
na živu, aby mohli vypovídat. Televize vysílala hrůzný záběry a srdceryvný výpovědi
svědků. Stalin to nazval věrolomností a vtrnul na Slovensko. Němci v rámci spojenecké
smlouvy jim šli na pomoc a už se to mazalo. Výsledkem bylo 60 miliónů mrtvých. Pak
někdy koncem století sestoupil z nebe velký král hrůzy a svět se stal takovým, jak ho
znáte dnes. Síly dobra jsou v defenzívě, téměř bych řekl, že byly zatlačeny do ilegality.
Tohle byla variace na totéž téma. Šlo o to zabít co nejvíc černých bytostí, svalit vinu na
nás, aby s námi mohli zúčtovat s konečnou platností.“
„To by mohli i tak, když jsou v převaze, ne?“
Ó, není nad zdání legitimity, práva a spravedlnosti. Nemáte ani tušení, jak králi Zla
záleží právě na takových věcech!“
„A co já?“
„Neuražte se prosím, ale byl jste v této partii pouhým pěšcem, ale tím rozhodujícím, tím
který dává mat. Skládali jsme ve vás velké naděje a vy jste nás nezklamal.“
„A co za to?“
Začal se smát a poplácal mě po rameni, jako bych řekl nějaký podařený vtip.
„Ale, ale pane Šin, nejsme přeci nějací trhovci na jarmarku, aby jsme smlouvali. Můžu
vás ujistit, že vaše zásluhy nebudou opomenuty.“
Vstal, hodil na stůl stovku a povídá: „Dejte si ještě drink a užijte si.“
Mávl směrem k dívce na pódiu a byl pryč. Tedy ne že by mě ta holka nepřitahovala, ale
bez peněz bych pro ní byl stejně vzduch.
Jediná příjemná novina, která mě doma čekala, byl fax od Happaga, že mi na konto
nechal převést pět tisíc. Ten můj účet už to potřeboval, v poslední době se potácel jen
těsně nad nulou. Byla to pěkná suma se kterou jsem si mohl vystačit hezky dlouho,
jenže nevím proč, ale nějak to ve mě nedokázalo vzbudit to správný nadšení. Představa,
že si se mnou někdo hrál jak s loutkou, mě pěkně štvala, jenže někdy člověk přehrabe
stoh slámy stéblo po stéblu a jehlu stejně nenajde, takže jsem to jeho vysvětlení vzal tak
jak bylo a nechal to být. Je sice pravda, že v tomhle případu mě bohové opravdu
chránili, ale jinak? Jinak na mě zvysoka kašlali.
Kapitola VIII.
Ráno jsem vstal, rozhlíd se po bytě a viděl pěknej čurbes. V poslední době žiju v
takovym fofru, že občas potkávám i sám sebe. Tak jsem se do toho dal, ale mojí činnost
přerušil zvonek. Za dveřmi stála žena v černém. Nádherně tvarovaná postava dávala
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tušit krásku. Ladným krokem vplula dovnitř a než si sedla do křesla, zkusila rukavičkou
čistotu.
Přehodila nohu přes nohu a musím říct, že ten pohled stál za to. Zvedla závojíček,
krásný obličej, plné rty, ale slzy v očích.
„Pane Šin, slyšela jsem, že máte vynikající renomé a já potřebuji vaši pomoc. Jsem, jak
už jste jistě zjistil, succub, ale teď jsem se doopravdy zamilovala....
Měl jsem nový případ a začal pro mě další normální den.
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Autor : ©Karel Shinen
Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: MÁ JE POMSTA (Čárlí Šín, 2.)

Na dveřích mám mosaznou tabulku s nápisem: Čárlí Šín –magie, jenže od té doby co z
nebe sestoupil velký král Hrůzy, není o magii, kterou provádím, zájem.
Cedule už dávno ztratila svůj lesk, je stará a otřískaná, stejně jako já.

I.
Lidi mě znají jedině tehdy, když mě potřebují, a o
ženskou jsem nezavadil už celý měsíce.
Ten den jsem už od rána seděl ve svém oblíbeném
křesílku a hojil si sebelítost čistým alkoholem. Už jsem
cítil, jak se mi směrem od žaludku šíří vzhůru příjemné
teplo a apatie, a tak jsem nereagoval, když někdo
zaklepal na dveře. Civěl jsem na ně otupěle, chvíli se
nic nedělo, ale pak vstoupila ona, kráska jak ze snu.
Měla na sobě kalhotový kostým a několik decentních
šperků, a celý její zjev volal do světa: „Jsem bohatá!“
„Vy jste Čárlí Šín?“ zeptala se zbytečně, protože mimo
mě nikdo v místnosti nebyl, „Představovala jsem si vás
trochu jinak.“
Nervózně přešlápla, ale při pohledu na křeslo pro zákazníky jí přešla chuť si sednout a
tak začala mluvit ve stoje, dívaje se s despektem na nepořádek v mém bytě.
Je tedy pravda, že jsem tu uklízel jen to co mi překáželo a zbytky jídla jsem vyhazoval
většinou až tehdy, když už byly téměř schopny odejít samy.
„Nenechte se rušit trochu deprimujícím prostředím. Kdybych věděl, že přijdete, tak
bych objednal nový nábytek. Uvažoval jsem o něčem v růžové barvě, ale ještě to musím
prokonzultovat se svým bytovým architektem.“
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Nevím čím to je, ale někdy se snažím být vtipný za každou cenu, a to i v tomhle
případě, kdy už jsem v duchu slyšel šustit bankovky.
„Byl jste mi doporučen, jako vynikající odborník, ale teď si nejsem příliš jistá...“
nechala to viset ve vzduchu.
„Ale ano, docela určitě jste na tom správném místě. Svěřte se mi, jaký máte problém a
jsem si jist, že ho společně dokážeme zvládnout.“
Jak vidíte, umím být i milý, ale v duchu jsem si už sumíroval, o kolik jí pumpnu na
honoráři a vsadil jsem se sám se sebou, že tutově přijela v Rolsu, nebo v podobnym
fáru.
„No dobrá,“ začala,“ Před dvěma měsíci zemřel můj manžel plukovník Doreé, znáte,
že?“
Synapse v mém mozku se spojily a já si vzpomněl: Doreé si podle starého jižanského
stylu nechal říkat plukovníku, ačkoliv nikdy v armádě nebyl. Jeho rodina vlastnila
pozemek s dávno vytěženým dolem, kde z hlubin Země vyvěrala energie Zero. Vsadil
všechny prachy do jejího využití a vyhrál. Vydělal miliony.
Před půl rokem se o něj začaly znovu zajímat bulvární plátky, když se stařík oženil se
svou mladičkou ošetřovatelkou Iolan. Jeho příbuzní propadli panice, protože tím přišli o
naději na jeho majetek na který už byli pěkně natěšený a začali sňatek Doreého
zpochybňovat útokem na jeho příčetnost...
Zatímco mi tohle běželo hlavou, mladičká vdova pokračovala: „Těsně před smrtí mi
řekl, že sepsal poslední vůli, ve které mi odkazuje i podíly ve svých firmách, ale neřekl
mi, kde je a po jeho smrti jsem jí nenašla. Když jí najdu, tak jeho příbuzní, ta smečka
hyen, nedostanou ani pětník.“
„Je tvrdá jako křemen.“ napadlo mě.
Jakoby mi četla myšlenky, mluvila dál: „Můžete si o mě myslet co chcete, ale zasloužím
si to. Co kdo ví o tom, jakým jsem prošla peklem? Krmila jsem ho a přebalovala a po
nocích se od něj nechala osahávat. Vždycky jsem potom utekla pod sprchu a dlouho se
drhla, abych ze sebe smyla ledové dotyky těch jeho kostnatých rukou.“
Neměla daleko k hysterii a tak jsem jí přerušil: „No dobrá, to nechme stranou, ale v čem
vám mohu být nápomocen?“
„Už pátý den se mi zjevuje manželův duch. Jsem přesvědčena, že mi chce sdělit, kde je
závěť ukryta. Když mi pomůžete, zaplatím vám, co si řeknete.“
To byla nabídka naprosto neodolatelná. Ihned jsem souhlasil, jakoby pro mě byla
konverzace s duchy všední záležitostí, kterou dělám každý den.
Page 2 of 9

„Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby jste jel hned teď semnou a prohlíd si místo, kde se
duch zjevuje. Co vy na to?“
I když to byla otázka, bylo to míněno jako rozkaz.
„Moment!“
Milostivě mi pokynula rukou, tak jako žehná královna svým poddaným.
V rychlosti jsem odrásal svoje strniště, do kufříku naházel několik nezbytností a mohli
jsme vyrazit.
II.
Samozřejmě jsem měl pravdu, protože před barákem trůnil Silver Shadow a ostatní auta
vedle něj vypadala jako ubohý vraky.
Překonala se, když mě pozvala k sobě. Vlezl jsem dovnitř a bylo to, jako bych se dostal
do jiného světa. Dveře se automaticky zavřely a jako vchod do ponorky nás hermeticky
oddělily od vnějšku.
Během cesty nepromluvila a viditelně trpěla. Bylo mi to jedno. Jsem už natolik
omlácenej životem, že se mě pohrdání takových lidí nemůže dotknout.
Místem, kde se duch zjevoval, byla hlavní hala. Vzal jsem si sebou prkénko Quija,
protože se mi to jevilo jako nejjednodušší a osvědčený způsob komunikace.
Pokud bych tady na podlaze chtěl budovat astrální ochranu pomocí některé ze
Šalamounových pečetí, asi by to považovali za něco tak hrozného jako je znesvěcení
svatyně. A tak jedinou mojí ochranou byl malý amulet štěstí. Nejradši bych celou akci
provedl sám, ale dáma se rozhodla být s mnou. Nepřemlouval jsem jí, věděl jsem, že by
bylo snazší přemluvit balvan, aby se odvalil z cesty.
Zatímco celý den bylo hezky, večer se začalo nebe kazit a před půlnocí začala bouřka
jak vystřižená ze starých hororů. Odpoledne jsem využil toho, že mě vzali na stravu,
pořádně si napral břicho a tak jsem byl teď ospalý a otupělý. Sotva se však ručička na
mých hodinkách dotkla dvanáctky, začaly se dít věci, že jsem byl ihned ve střehu.
Nejprve se pohnuly závěsy, pak bez zjevné příčiny zhasla světla. Nevím, čím to je, že
duchové mají rádi tak teatrální vstupy. Bouře utichla, mraky se roztrhaly a místnost
zalilo studené světlo Luny. V tom tichu jsem uslyšel skřípání. Prkénko quija se
pohybovalo! Letělo po desce s písmeny tak rychle, že na zápis nebylo ani pomyšlení.
P-o-j-d-z-a-m-n-o-u.
Page 3 of 9

A zároveň se na stolku pod schodištěm prudce zazmítala váza. Vyskočil jsem k ní.
Otočil jsem se k paní Doreéové. Pololežela na křesle, oči otevřené a v nich bělmo.
Nebyl čas zjišťovat, jak na tom je. Nahoře zavrzaly dveře, sevřel jsem tedy amulet a
vyrazil.
Zamčené dveře se přede mnou otevíraly a pohyby předmětů mě navigovaly stále dál.
Prošel jsem několik místností, až jsem se ocitl v Doreého pracovně.
Postava, která se začala zjevovat, neměla žádný konkrétní tvar. Chvílemi to byl
bělovlasý stařec, v jiných momentech kluk s kotletami a načesanou patkou a pak zase
svalnatý a opálený muž ve středních letech.
„Použil jsem prostřednictví té peněz chtivé čubky, která se mi vnutila, abych tě sem
dostal mágu,“ zněl mi v hlavě jeho hlas. No, milující manžel by se asi vyjadřoval jinak,
ale s duchy není radno žertovat. Nikdy u nich nevíte na čem jste. Už jsem viděl spousty
vyvolávačů a médií roztrhaných na kusy.
„Čeho si žádáš?“ zeptal jsem se formálně.
Zcela úmyslně jsem použil tento archaický výraz, abych ho vmanévroval do situace
pokorného žadatele.
„Má hmotná schrána už se rozkládá v hrobě, ale mé astrální tělo je zde a nemůže najít
klidu. Musím pozorovat, jak se má hmota stává potravou bílých nechutných červů a v
mém domě je coura, která využila mé stařecké slabosti, vloudila se do mé přízně i když
myslela jen na peníze...“
Hlas se mu zlomil.
„Tos zmoudřel dost pozdě,“ bleskla mi hlavou myšlenka. Bylo to neopatrné, ale
kupodivu to ducha nerozčílilo a jen smutně pokračoval: „Ba, máš pravdu. Byl jsem
zaslepený starý blázen! Proto tě prosím, pomoz mi napravit mojí chybu, abych mohl
najít klid...“ nedopověděl a rozplynul se.
Do pokoje vtrhla Doreéová: „Kde je závěť!“
Už to nebyla uhlazená dáma, ale rozběsněná fúrie. Její špičaté nehty se mi zasekly do
tváře a já v tom okamžiku uviděl pod maskou krásné rusovlásky její pravé já. Její
původní rysy se rozlévaly jako vosk a pod ním byla hrůzná kreatura.
Srazila mě na zem. Pádem jsem si vyrazil dech a můj odpor byl minimální. Už jsem se
smířil s tím, že mě rozdrásá, aby ze mě vyrazila místo úkrytu závěti.
V jakési zvrácenosti jsem se bavil představou, jaký bude mít asi vztek, až budu mrtev a
ona si nad mým zplihlým tělem uvědomí, že všechna ta krvavá práce byla k ničemu.
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Přál jsem si, abych vydržel co nejmíň a zaneřádil jí šaty a zařízení.
Při pádu mi vypadl můj amulet, který jsem měl dosud pod košilí. Při pohledu na něj
zaprskala jako kočka a odtáhla se. Hrabal jsem nohama po podlaze v zoufalé snaze
dostat se z jejího dosahu, z čehož vidíte, že moje víra v sílu vlastních kouzel je mizivá.
Následující události mi daly za pravdu.
Zaječela a s novou silou se na mě znovu vrhla. Odkutálel jsem se a vůbec nevnímal
bolest, když jsem se praštil do hlavy. Skrčil jsem nohy a při dalším útoku jí kopl do
břicha. Hekla a odletěla přes celou místnost. S uspokojením jsem zaznamenal tříštění
skla a rachot padajícího nábytku. V hlavě mi sice hučelo, ale už jsem byl na nohách a
několika gesty vyvolal kouzlo neprůchodnosti.
Sledovala mne pohledem vyhládlé šelmy a když narazila na neprůchodnou stěnu,
zmizely jí z tváře i poslední lidské rysy. Ostré dravčí pařáty drásaly vzduch ve snaze
prodrat se ke mě a z hlouby hrdla vycházel zvuk jaký nikdy předtím nikdo neslyšel.
Odněkud z dálky sem dolehlo kohoutí zakokrhání. Napětí povolilo a v dalším
okamžiku došlo k další metamorfóze. Už to zase byla ta chladná kráska s ocelově
šedýma očima, která mě pozorovala jak přes mířidla kulometu.
„Najdu si tě Čárlí Šíne, kdykoliv a kdekoliv. Nemáš šanci mi uniknout, už teď jsi mrtvý
muž. Buď si jist, že budeš umírat pomalu a bolestně,“ a byla pryč.
Teprve nyní jsem si uvědomil, že se skrz záclony derou dovnitř první paprsky světla.
Vypotácel jsem se ven.
III.
V hale jsem ke svému úžasu uviděl Doeérovou spící hlubokým spánkem. Uvažoval
jsem nakolik je tato žena tou bytostí s kterou jsem bojoval. Teď, když tu tak spala
schoulená, vypadala tak bezbranně a bezmocně!
Vešel sluha a já se nechal zavést do koupeny. Pohledem do zrcadla jsem s uspokojením
zjistil, že opravdu vypadám tak zdevastovaně jak se cítím. Není nad to, když vaše pocity
odpovídají realitě!
Pokusil jsem se napravit alespoň ty nejhorší škody, ale moc velký úspěch jsem neměl.
Když jsem se vrátil, už byla vzhůru a na stole před ní voněla káva. Kývnutím mne
pozvala. Usrkl jsem a bylo to jako když do mě proudí nový život.
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„Promiňte, že jsem tak tvrdě usnula,“ začala, „nemohla jsem si nevšimnout, že váš zjev
je poněkud poničen. Co se vlastně dělo?“
Trvalo mi jen vteřinu než jsem se rozhodl pro zcenzurovanou verzi: „Duch vašeho muže
se zjevil a myslím, že byl ochoten i mluvit o závěti, ale pak se do toho vložil nějaký
démon a duch se ztratil.“
No uznejte, že jsem vlastně ani tak moc nelhal.
Vstala, stoupla si mezi mě a okno, tak aby vynikla její krásná postava. Pohladila mě po
tváři a její hlas byl jako med: „Šárlí, to vaše zaměstnání je někdy dost nebezpečné, že?“
„Poslyšte myslím, že nejlepší bude dnes v noci pokus zopakovat,“ vyhnul jsem se
odpovědi.
„Tak dobře, ty můj hrdino!“ lehce mne políbila na rty a odšustila pryč.
Bylo to příliš hezké, než aby to mohla být pravda, ale ještě dlouho jsem cítil na svých
rtech otisk jejích vlahých rtů...
IV.
Není nad to, když má někdo silné a mocné ochránce a tak jsem nakreslil magický znak a
po předepsaném obřadu se vydal na cestu...
První krok, kolem mě duní dělostřelba, krčím se za barikádou mezi posledními obránci
Berlína. Další krok, jsem v davu a vidím v otevřeném lincolnu presidentovu tvář plnou
krve. Dav ječí, ale to už jsem uprostřed cirku a tam nahoře sedí císař Caligula. Ještě než
mě může gladiátor zasáhnout, jsem už dávno v atelieru a pozoruji Salvatora Dalího jak
maluje své šílené a zároveň geniální kompozice.
Poslední krok a stojím uprostřed vysokých menhirů a tu postavu v černém plášti moc
dobře znám. Je to můj otec Merlin.
Není to míněno v genelaogickém smyslu slova, i když kdo ví.
„Jaký máš problém synu?“
„Jak víš, že mám problém?“ namítám.
„Přicházíš za mnou i někdy jindy?“ vrací mi otázku.
Má pravdu, ale přesto oponuji: „Trávili jsme spolu dost času, když jsi mne učil.“
„A ty jsi byl nepozorný žák, jinak by jsi za mnou nemusel běhat. Už tehdy jsem ti říkal,
abys hleděl do sebe, do své duše. Naučil jsem tě všechno co znám sám a máš dost síly.
Nepotřebuješ mé rady, ani mou pomoc.“
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Poslouchal jsem jeho memorování na půl ucha: „Ale otče, budu –li potřebovat,
pomůžeš mi?“
Odpovědí je mi smích.
„Je nejvyšší čas, aby jsi se vrátil, ty můj malověrný synu. Cožpak jsem tě někdy
odmítl?“
Otočí se, mávne pláštěm a všechno mizí.
Probouzím se zcela propocený. Hodiny mi připomínají, že den už znatelně pokročil.
Připravil jsem si gáblík a pak zalez do vany. Probudil jsem se až pozdě odpoledne. Voda
už byla úplně ledová. Musel jsem spát pěkně tvrdě, měl jsem husí kůži jak štaprdlata a
nemohl jsem se zahřát. Jektal jsem a ruce se mi klepaly tak, že jsem nebyl schopen si
nalít alkohol do sklenky. Zuby mi cvakaly o sklo, když jsem pil dlouhými doušky.
Teprve třetí lok mi přinesl uklidnění a třes přestal.
Ještě dlouho jsem seděl a přemýšlel co udělám. Už se stmívalo a já měl jen naději, že to
snad nějak dopadne. Jako jedinou posilu jsem si sebou vzal malou skládací kuši. Byla
stará, ale spolehlivá a fungovala i tam, kde ostatní zbraně selhávaly.
Iolan byla pro mě záhadou. Nakolik byla ta zběsilá fúrie částí této mulidimenzioální
bytosti? Nejprve byla chladně kalkulujícím robotem, pak zuřivým démonem a nakonec
něžná víla, takže: kolik má ještě podob? A nakonec: jestliže mě napadne znova v
podobě démona a podaří se mi ubránit, poškodí to i ostatní části těch dalších Iolan?
Otázek bylo spousta, ale odpověď na žádnou z nich nebyla uspokojující.
Tak přešel den k večeru a já stál znova před zkoumavým pohledem jejích šedých očí.
Tentokrát jsem nekompromisně trval na tom, že chci být sám a ona kupodivu
nenaléhala. Možná mě to mělo varovat, jenže v tu chvíli jsem na to nepomyslel.
Plukovníkův duch se přihlásil opět po půlnoci. Tentokrát beze všech divadelních efektů.
Prostě tu v jednom momentě nebyl a v dalším stál přede mnou.
„Pojď,“ řekl bez úvodu a natáhl ke mě ruku. Nesměl jsem zaváhat. Uchopil jsem to nic,
podlaha se otevřela a v ní byl čtvercový otvor kamsi. Deset schodů dolů, odpočívadlo,
deset schodů doprava, odpočívadlo a tak dál pořád dolů.
Sestoupili jsem několik pater, když se nad námi ozval rachot tříštěného dřeva. Podíval
jsem se vzhůru. Šachtou padaly trosky schodů a shora se ozval ječivý ženský hlas:
„Sbohem Čárlí Šíne, ty podělanej blázne!“
V.
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Když mne minuly poslední padající třísky, risknul jsem pohled vzhůru. O patro výš
schodiště končilo. Neměl jsem čas obhlížet víc situaci, protože jsem cítil, jak mě duch
táhne dál, jenže ne daleko. O patro níž naše cesta končila. Těžký trám prorazil velký,
více než metrový otvor. Za ním se pak vytvořila neprostupná barikáda trosek, které
beznadějně zatarasily cestu dál.
„Kde to vlastně jsme?“ Obrátil jsem se z dotazem k svému nehmotnému průvodci i
když jsem odpověď tušil.
„Nikde.“
No to jsem z toho zmoudřel!
„Jak to nikde?“ dotíral jsem.
„Jsme v prostoru mezi světy. Není tu ani sever ani jih, dolů ani nahoru."
Pochopitelně měl pravdu, ale moje nohy byly jiného mínění.
Vzpomněl jsem si na její výkřik. Takže měla pravdu? Je konec?
V tu chvíli mě napadlo, že se ti dva spolu spolčili, aby mě sem do Nicoty dostali. Duch
četl mé myšlenky a rozptýlil mé pochyby: „ Neboj se, není konec. Na něco zapomněla.
Ten kdo je Nikde, může v podstatě kamkoliv. Všude kolem nás je cesta někam.“
„To znamená, že existuje i svět ve kterém jsi ty reálný a já duch?“
Bylo to to nejšílenější a nejnepravděpodobnější na co jsem přišel.
„Ano a právě na takové místo doufám dojdeme. Je to jednoduché, jsi přece mág.
Představ si moji pracovnu!“
Věděl jsem co mám dělat. Podal jsem mu svou kuši, zavřel oči, opřel se o stěnu, ta
povolila a stáli jsme znova v plukovníkově pracovně. Po schodišti tu ovšem nebylo ani
stopy. Jak taky jinak!
Doreé se okamžitě vydal ke knihovně. Odklopil jednu část. Za ní v malém výklenku
ležela bílá obálka. Lačně se k ní vrhnul, roztrhal jí na malé kousky, ty hodil do
popelníku a zapálil. S úlevou vydechl: „První část je hotová, teď se musíme ještě
postarat o Iolanu.“ založil do kuše šipku a vyrazil. Nezbylo než jít za ním. Ne daleko.
Rozrazila dveře a beze slova na mne začala střílet. Pistole v její ručce sebou škubala jak
šílené zvíře. Čekal jsem bolest a smrt, ale nic se nedělo. Podívala se nevěřícně na
zbraň.Teprve tehdy jsem si uvědomil, že nemám hmotné tělo. Být duchem má i své
výhody napadlo mne a začal jsem se smát.
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Do prsou se jí zarazila šipka z mé kuše. Iolan vzplanula, jakoby byla politá benzínem.
Hořela jasným plamenem. Pokožka se sloupávala jako papír a odhalovala tkáň a kostru.
Pozoroval jsem to děsivé divadlo, které skončilo stejně rychle, jako začalo.
„Konečně mám svou pomstu a svůj klid…,“ zašeptal Doreé, upustil kuš a zmizel.
„Chci zpět své hmotné tělo!“ zaječel jsem. Nic se nedělo.
Z toho jasně vyplývá, že duchové jsou stejně nevděční jako lidé, v momentě, kdy vás
nepotřebují, nechají vás v průšvihu.
Zoufale jsem přemýšlel, jak se odtud dostanu.
Pak se stěna pohnula, a ustoupila stranou. Za ní byla mlžná krajina, kterou přicházela
postava, která mi byla velmi povědomá. Poznal jsem ho teprve, když byl až téměř u mě.
Vzal mne kolem ramen a řekl: „Pojď synu! Už tu není nic na práci. Byla to jejich
soukromá válka a už skončila.“ a šli jsme.
Unaveni dlouhou cestou, sedli jsme si pod vzrostlý dub, pili jiskřivě čiré víno, povídali
o všem a o ničem a pak jsem po dlouhé době zcela spokojen usnul.
Probudil jsem se ve svém bytě. Ležel jsem schoulen ve svém oblíbeném křesílku. Začal
jsem o tom přemýšlet a došel k závěru, že to pro mne mohlo skončit mnohem hůř, ale i
líp. Už jsem se chtěl zvednout, abych si uklohnil něco do žaludku, když jsem si na něco
vzpomněl. Otočil jsem pohled vzhůru a řekl: „Díky taťko!“
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Autor : ©Karel Shinen
Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: XHUMOZOVÉ - SYNOVÉ BELIAHU (Čárlí Šín, 3.)

Jak tak přede mnou seděla na krajíčku křesla, v nebesky modrých očích slzy, vypadla
naprosto bezbranně. Nervózně mačkala kapesníček a pořád jen opakovala: „Prosím,
musíte mi pomoct. Nemůžete mě odmítnout.“.
I.
Předtím vytáhla z peněženky několik zmuchlaných
bankovek. Bylo to žalostně málo, ale nad tím co tu
předváděla, by se i kámen ustrnul, a tak jsem kývnul a
povídám: „Tak dobrá, uklidněte se a zopakujte mi to
ještě jednou.“
„Mám už několik dní pořád pocit, že mě někdo
sleduje, ale když se otočím, nikoho nevidím, nebo
vlastně ano, jenže je to jen takové téměř
nepostřehnutelné mihnutí, jak někdo mizí za rohem,
nebo se schovává za stánek. Jen jednou jsem viděla
podivně zkřivenou tvář, která mě pozorovala přes
zamlžené sklo kavárny, kam jsem si zašla na svačinu.
I doma mám nepříjemný pocit, že jsem sledována.“
„Nezjistila jste poškození zámků? Neměla jste v
poslední době poruchu telefonu? Nedostala jste nějaký
dárek od neznámé osoby?“
Odpovědí mi bylo jen záporné vrtění hlavou.
„Vy si teď určitě myslíte, že trpím stihomamem, ale já si nevymýšlím, je to pravda.“
Rozplakala se.
I kdybych si to myslel, nedokázal bych jí odmítnout.
„Ne, pokusím se pro vás udělat maximum, ale zatím vám můžu poskytnout jedinou
ochranu.“
Vstal jsem, přešel ke skříni. V šuplatech byl neuvěřitelný binec, a tak jsem musel
prohrabat tři nebo čtyři, než jsem našel amulet ochrany.
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Tedy, že bych tomu moc věřil, to ne, ale aspoň ona bude klidnější.
S téměř nábožnou úctou si ho přetáhla přes hlavu a talisman, provázen mým pohledem,
sklouzl do krásného údolí mezi jejími ňadry. Bylo to víc smyslné, než kdyby byla nahá.
Vstala, odcupitala a nechala mě tam samotného s mými hříšnými myšlenkami.
II.
Nejlepší slídiči jsou skřeti. Dovedou se pohybovat rychleji než je nedokonalé lidské oko
schopno postřehnout. Nejznámější putyka, kde se slejzaj, má honosný název „U
Lucifuga“, ale je to bídná špeluňka.
Vrazil jsem dovnitř. Roger seděl u baru a srkal nějakou břečku. Drapsnul jsem ho pod
krkem a zařval: „Už tě mám, ty ksindlíku malej! Už mi nezdrhneš. Teď si tě podám!“
Zároveň jsem druhou rukou sáhnul pod kabát a vytáhl obrovitou pistoli.
„Kdo se hne, ten to schytá!“
Bylo to gesto na efekt, věděl jsem, že by pro něj nikdo nehnul ani malíčkem i kdybych
je prosil na kolenou. Cukal se jako polapený motýl, když jsem ho vlekl ven.
Sotva jsme byli za rohem zachrčel: „Už mě můžeš pustit.“
Tak jsem ho tedy pustil a povídám: „Nepřidusil jsem tě moc?“
Byl už trochu namodralej, ale hrdinně prohlásil: „Ne, ani ne. Co po mě chceš?“
„Kdo z vás teď dělá očko?“
Možná Juan, Boz a asi deset dalších. O jakej konkrétní kšeft se má jednat?“
„ Sledovačka mladý holky.“
"Jo, tohle! Tak to dělá Rizzy, Tom a Selma. Naverboval je takovej vysokej hubenej
aristokratickej zjev. Zlomenej nos, ksicht jak vosk, ale upír to nebyl.“
Strčil jsem mu pětku a zeptal se: „Mám ti dát trochu do držky?“
„Ne díky, na pár dnů se vypařím,“ a odbelhal se pryč.
III.
Když člověk potřebuje sehnat informace, je nejlepší vyrazit přímo ke zdroji a tak jsem o
slabou půlhodinku později procházel bočním vchodem do redakce místního plátku Star.
Vládl tu nepopsatelný zmatek. Nikdy jsem nepochopil, jak v takových podmínkách
může vůbec něco vzniknout i když to má tak pochybnou kvalitu, jako tyhle noviny.
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Vyškrábal jsem se až do podkroví, kde měl Ray Clear svůj kutloch. Dlužil mi sice
nějakou laskavost, ale zato jsem mnohokrát využil archiv jeho počítače i jeho
fenomenální paměť. Bylo to rychlejší a příjemnější, než čučet do křišťálové koule,
protože jsem u něj dostal vždycky šálek báječnýho kafe. Bylo černý jako moje svědomí
a hořký jako můj osud!
Vůbec, čím delší dobu dělám magii, tím menší chuť mám k jejímu používání.
A tak jsem u něj seděl, lil do sebe to kafe, probíral se jeho archívem a klábosil o
novinkách. Tyhle chvíle, kdy můžu být úplně uvolněný a klidný jsou pro mě vzácné a
inspirují mě k nápadům o kterých bych řek, že jsou geniální, kdybych nebyl tak
skromnej.
Asi tak půl hodiny jsem cvakal myší a už jsem se díval do tváře člověka, který
odpovídal popisu, který mi dal Roger.
Ťuknul jsem do obrazovky a zeptal se: „Co je zač tenhle Floid Retler?"
„Je to zbohatlickej frajírek, kterej teď dělá kariéru v New Ultima Thule. To je ten
spolek, co hlásá, že příchod krále Hrůzy je nové vtělení Spasitele. Co s ním je?“
„Bude mít problémy.“
„Nech ho na pokoji, je to velké zvíře.“
Věděl samozřejmě, že mě to ani nenapadne.
„Dík za upozornění, dám ti vědět, aby jsi měl sólokapra.“
Celá záležitost tím dostávala jasné obrysy. Ultima Thule, to je černá magie a ta znamená
lidské oběti. Dovedete si představit vhodnější obět, než je krásná mladá a bezbranná
dívka? A kdy jindy by byl vhodnější čas, než o Valpulřinu noc? Moje klientka byla tedy
v nebezpečí, protože 30. 4. bylo dnes.
Jinou otázkou v té chvíli nepodstatnou byl účel takové oběti. Den už pokročil a já
nesměl promarnit ani vteřinu. Nebyl čas vrátit se domů a připravit se, nebo si vzít nějaké
zbraně, musel jsem vyrazit hned a doufat, že se mi to nějak podaří zvládnout.
Věděl jsem, že se tahle sebranka ze sekty Thule mívá sraz ve starém nepoužívaném
hangáru na malém letišti za městem. Vzal jsem si drožku. Indián co měl chrup jak noty
na buben, mě odvezl na místo a slíbil, že na mě počká.
Na parkovišti stálo asi deset aut. Narychlo jsem si v hlavě sestavil několik kouzel, ale
byla tu učiněná fušeřina, protože na nic jinýho nebyl čas. Dveře byly pootevřené, tak
jsem do nich strčil a nakoukl dovnitř. Do smrti nezapomenu na pohled, který se mi
naskytl. Těla se tu válela v podivných pózách, jakoby snad ani neměla kosti.
Vzduch byl plný nasládlého pachu krve a smrti. Jenže jakmile jsem vstoupil dovnitř,
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hned jsem viděl, že tu něco nesedí. Mrtvoly byly sice hrůzně zřízené, ale nikde žádná
krev. Asi třetím nebo čtvrtým mužem byl Floid Retler. Nahnul jsem se nad něj a viděl:
vnitřní orgány odebrány malými čistě provedenými řezy, ani kapka krve.
Bylo to totéž, jakoby tu nechali svou vizitku. To byl práce těch šedivejch šmejdů
Xhumuzů – přivandrovalců z vesmíru, kteří bezohledně unášejí lidi, dělají na nich
pokusy, jen aby obnovili svůj poničený genofond. Každý způsob a prostředky, je jim
dobrý. Kdysi působili skrytě, ale teď už je jim to jedno. Tady moje stopa končila.
Zatrpkle jsem si pomyslel, že přicházet pozdě na místo činu je můj osud, ale na druhou
stranu jsem nepochyboval o tom, jak bych dopadl, kdybych mě tu zastihli.
Taxikář na mě kupodivu čekal.
„Copak páni nejsou doma?“
„Jo, svým způsobem už jsou pryč.“
Nechal jsem si zastavit u telefonní budky a dal echo Ronu Vangardovi. Ačkoliv to je
polda, je to docela slušnej chlap. Další hovor byl do Staru. Ray bude mít svého
sólokapra. Ozval se mi sice nevrle, ale sotva jsem mu sdělil fakta, ihned ožil: „Díky,
kámo, nečekal jsem, že svůj slib vůbec někdy splníš. Máš to u mne!“
Z toho vidíte jaký mají mojí přátelé o mě mínění, totiž to nejhorší.
Na další jízdu taxíkem už jsem neměl a tak jsem vyrazil pěšky.
IV.
Když jsem došel k jejímu domu, tuhly mi nohy únavou a v plicích mi hvízdalo. Nejsem
totiž už žádný mladík, abych zvládal podobnou námahu. Z posledních sil jsem se
vyškrábal nahoru a zazvonil.
Otevřela se špehýrka a v ní se objevilo nedůvěřivé oko. Vzápětí zarachotily zámky a
řetězy a ona se mi s úlevným výkřikem vrhla do náruče. Jak dlouho už jsem neobjímal
ženu!
Jenže teď na to nebyl čas, protože noc se blížila. Vtáhl jsem jí dovnitř a poprosil jí, aby
zase zamkla. Ten kdo přijde, použije sice téměř jistě magickou bránu, ale to přece
neznamená, že necháme otevřené dveře a nad ně dáme nápis: Vítáme vás! Takhle měla
alespoň větší pocit bezpečí.
Ne na dlouho. Stěna pokoje pukla a v oslnivém výbuchu se rozsypala. Skrz prach
dovnitř vstoupila obrovitá postava bojovníka. Mohutné bicepsy se mu mastně leskly, na
zápěstích kožené zpevňovače pobité hřeby a na sobě slipy z leopardí kůže.
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Tihle siláci jsou prostě nepoučitelní, pomyslel jsem si.
„Jsem Klingon a přišel jsem si pro tuto pannu - patří Xhumozům, Synům Belialu. Vydej
mi jí, nebo o ní se mnou bojuj, máš –li odvahu...“
...a blbý, přidal jsem si v duchu.
Bodejť bych Klingona neznal! Námezdní zabíječ, nafrněný, sebevědomý a plný
testosteronu, že mu div nestříkal ušima ven. Sral mě.
„Tak, jó, ty nádivo, dem na to!“
Trochu se zarazil, protože to asi nečekal, ale přesto pitomě pokračoval: „Ty jsi asi
neslyšel. Jsem Klingon – největší z bojovníků a tohle (poklepal na pochvu) je můj meč
Krvavá smrt! Kde máš zbraň ty, he?“
„Je to trapný, ale zrovna teď jsem si uvědomil, že jsem ho zapomněl doma, když jsem si
dělal manikúru.“
Vůbec neměl smysl pro humor. Sáhl někam dozadu a vytáhl rezatý meč plný zubů a
hodil mi ho. Věděl jsem, že na mě zaútočí v momentě, kdy se pro něj sehnu.
Měl jsem pravdu. Jakmile jsem po něm sáhnul, vrhnul se na mě. Jeho ránu jsem vykryl,
ale byla vedena s tak obrovskou silou, že mi meč vypadl z ruky. Pln sebevědomí a
spokojenosti se zachechtal, zapózoval a napřáhl k úderu, který mě měl rozetnout ve dví.
Náhle hekl, oči se mu rozostřily, sesul se k zemi a chroptěl: „Ó, jak nečestné!“
Za ním se jako duch zjevila moje klientka. Na můj nechápavý pohled pokrčila rameny a
povídá téměř omluvně: „No co, kopla jsem ho do koulí.“
Sebral jsem svůj meč, přitiskl jsem mu ho na krční tepnu a povídám: „Hele Kindsrani,
kdybych tě s tím píchnul tak dostaneš otravu krve. Buď rád, že tě s tím nevykastruju.“
„Já poražen? Nikdy!“
Pokusil se zvednout, tak jsem ho praštil naplocho mečem po hlavě a jako přídavek
dostal kopanec do ledvin. Nedal si říct a tak jsem to musel ještě třikrát zopakovat.
Dívka vykřikla, aby upoutala mojí pozornost. Podíval jsem se tím směrem. Za zdí,
kterou se sem ten moula vboural, byla planina a po ní se blížil tmavý bod. Chvíli mi
trvalo, než jsem si uvědomil co to je. Po pláni sem na nás plným tryskem jela tak stovka
černých rytířů v oceli.
„A do prdele, průser. Rychle mi pomoz! Kouzlo drží jen jeho přítomnost.“
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Popadl jsem tělo Klingona za nohy a táhl ho k otvoru. Ještě dneska, když si vzpomenu
jak ta hora sádla byla těžká, tak mě rozbolej ruce. Už jsme slyšeli dusot koní a viděli i
hroudy hlíny odletující od jejich kopyt, když se nám povedlo překulit ho přes hranu zdi.
Ta se znovu obnovila, přesně tak jako když pustíte film pozpátku.
Nevím kam ti jezdci dojeli, ale muselo to bejt pro ně tutově překvápko.
Tak teď jsem hrdinně zachránil dívku svého srdce a ona mě bude obdivovat a milovat,
myslel jsem si. A taky, že jó! Vrhla se na mě a povídá: „ Byls moc príma dědo. To bych
od takovýho starce nečekala.“
A bylo to.
S magií i ženskejma je to stejný, většinou se od nich dočkáte něčeho úplně jinýho, než
tušíte. Jediný co mě na tom těšilo, bylo to, že se mi podařilo překazit plány těm všivejm
Xhumozům. Bylo pro ně typické, že využili ty fanatiky z New Ultima Thule, kteří by si
bez nich nevykouzlili ani nudli u nosu, a v momentě, kdy měli pocit, že to mají v kapse,
je zmasakrovali.
V.
Bylo to sice malé vítězství, jenže já jsem skromnej a spokojím se s málem i když jsem
musel počítat s tím, že se mi budou chtít nějak odvděčit, ale to už je maličkost a já věřil,
že to nějak zmáknu.
Když jsem se učil, vtloukal mi můj mistr do hlavy, že se pro mě má ochranné kouzlo
stát součástí mého života, tak jako dýchání.
Později jsem mu za to vzdal mnohokrát svůj dík, protože mi to nejednou zachránilo
život.
Bylo to asi šest dnů po výše popsaných událostech, když jsem se v noci probudil. Na
své vnitřní mentální rovině jsem cítil, jak se někdo dere skrz mojí ochranu. Nebyla to
žádné jemně upředené kouzlo, ale jen a jen hrubá síla. Otevřel jsem oči a nikterak mě
nepřekvapilo, když jsem za oknem uviděl , jak se tam vznáší létající talíř. Dva šediváci
zrovna sestupovali po paprsku světla. Při té razanci jsem neměl mnoho času na
zorganizování obrany, ale já jsem si nic připravovat nemusel, protože jsem něco
podobného čekal. Důmyslná kouzla často selžou na složitosti a tak právě v
jednoduchosti je síla. Vytáhl jsem z pod polštáře stříbrný kotouč a vrhl ho. Mířil jsem
přesně. Přeťal dráhu paprsku v jeho dolní třetině. Světlo zmizelo a já s uspokojením
zaznamenal dvoje šplouchnutí dole ve splaškách, kterým říkáme řeka. Pokud se v tom
nerozpustí, bude jim přinejmenším několik týdnů hezky špatně.
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Talíř se rozhoupal a trhavým letem se pokoušel nabrat výšku. Vzal sebou několik antén
z protějšího baráku, ale nakonec se mu to podařilo a zmizet. Od té doby mám od
Xhumozů pokoj až do dneška.
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Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: AMYRIL aneb Ještě jednou Cárlí Šín (Čárlí Šín, 4.)

Amyril byla ideálním příkladem toho, jak lidé dokáží zkazit i ty nejčistší bytosti, jako
jsou elfové.

Poté, co z nebe sestoupil velký král hrůzy, přestaly
fungoval roboty i počítače a technická civilizace v tom
smyslu, jak jsme jí dříve znali, skončila. Na Zemi se
zato objevili víly, trpaslíci, skřítci a další pohádkové
bytosti.
Jestli jsme si zpočátku mysleli, že budou mít ty
vlastnosti, které jsme jim ve své naivitě přisoudili, byl
to hloupý omyl. Z Amyril se stala nymfomanka, která
pořádala gang- bangové orgie takového rozsahu, že
proslulá Mesallina byla proti ní v podstatě jeptiška.

nebezpečí.“

Její syn, obrovitý poručík Ron Vangart, teď seděl proti
mně a sklenička s jablečným džusem vypadala v jeho
obrovitých dlaních titěrně. Díval se na mě pohledem
štěněte, kterému šlápli na ocas a už alespoň po páté
opakoval: „Vím naprosto jistě, že matce hrozí

Vytáhl z kapsy zápisník, zahloubal se do něj a pokračoval: „ Poprvé jí minulý týden v
pondělí málem přejelo auto. Měla štěstí, ale my ten auťák našli druhý den za městem.
Bez značek a ještě ho někdo zapálil, aby zničil jakékoliv stopy. Důkladná práce. Nebyl
to žádný vrak, ale luxusní Morgan, považ!“
Pokýval jsem hlavou, takového auta by se tímto způsobem nikdo jen tak nezbavoval.
Vždyť ho mohli prodat, nebo rozebrat na součástky. To bylo opravdu nezvyklé, ale
namítnul jsem: „Mohla to být náhoda, ne?“
Ron pokýval: „Taky jsem si to říkal, ale pak jí jen o vlásek minula cihla, kterou na ní
někdo hodil. Za pár dnů se v blízkosti strhla přestřelka několika gangů a zase, jaká
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náhoda, většina kulek směřovala k jejímu domu. Ačkoliv to nepřiznala, určitě na ní
někdo zkoušel útočit i pomocí magie. Když jsem s ní o tom mluvil, odbyla to mávnutím
ruky a smála se mi, že mám profesionální úchylku a vidím zločin všude. Čárlí, já
nemůžu zařídit, abychom jí hlídali každou minutu, na to nemáme dost lidí. Musíš mi
pomoct, ty jsi určitě ten správný člověk. Dám, co si řekneš a budu ti do smrti vděčný.“
Ron mi zachránil život a nejednou mi pomohl a já umím být vděčný. Jen jsem se zasmál
a povídám: „To víš, že ti na matinku dohlídnu, kamaráde.“
To jsem netušil, do jaké šlamastiky se tím dostávám. Jenže takhle je to skoro pokaždé,
téměř každý případ začíná nevinně.
Amyril bydlela dole u řeky v malé bílé vilce postavené v jižanském stylu. Dveře mi
otevřela mohutná černoška v pestré zástěře a s drdolem vyčesaným odvážně vzhůru.
„Co tu chcete?“ zeptala se tak nevlídně jak jen to šlo.
„Jmenuji se Čárlí Šín, jsem přítel Rona Vangarda a přišel jsem za paní Amyril,“ a podal
jsem jí vizitku.
„Ááá, Ron, pojďte dál,“ ozvalo se za jejími zády.
Moje vizitka putovala kamsi za služku, ale ona sama se ani nehnula. Kdybych se chtěl
dostat dovnitř, musel bych se skrz ní probít sbíječkou. Teprve po delší chvilce
neochotně uhnula. Vešel jsem dovnitř provázen jejím nevraživým pohledem.
Amyril byla pořád nádherná i když jí mohlo být kolem padesátky. Stále ještě měla
hezkou štíhlou postavu a drobné vrásky kolem očí jí na kráse neubraly. Seděl jsem proti
ní ve stínu obrovitého slunečníku, srkal ledový čaj a pozoroval jak si hraje s mojí
navštívenkou.
„Tak můj drobeček Ron má o mě starost?“
Musel jsem se usmát. Drobeček Ron má poctivých sedm stop a přes metrák
vytrénovaných svalů.
„Bojí se o vás. Myslí si, že ty nehody nebyly náhodné. Tvrdí, že jste se stala i terčem
magických útoků. Byl by moc rád, kdyby jste mi dovolila, abych na vás dával tak trochu
pozor. Můžu se tu porozhlídnout?“ Rád s lidmi jednám na rovinu.
Znovu se podívala se na papír.
„Magie?“ pokračovala dál, „Myslíte, že bych si nedovedla poradit sama?“
Místo odpovědi se jí v dlaních objevil velký rudý květ. Pozvedla ruce a vyhodila ho do
výše. Tam se změnil v ohnivou kouli. Pohnula prstem a koule zasyčela v blízkém
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bazénku. Nedal jsem na sobě nic znát, ale udělalo to na mě slušný dojem. Tohle nebyl
trik, dělám magii už nějaký pátek a tak podvod poznám. Její velké zelené oči se do mě
zavrtaly a já měl pocit, že mi pronikly až do mozku. Pak vstala, aby dala najevo, že
audience je u konce. Už jsem se taky sbíral, abych si dal odchod, ale ona se otočila a
šelmovsky se na mě usmála: „Už dlouho mě žádní muži nenavštěvují.“
„Jste stále nádherná!“ vydechl jsem spontánně.
Věnovala mi další pohled, který mě provrtával jako laser. Na moment se zamyslela a
pak povídá: „Vidím do vás Čárlí Šíne, vaše duše je okoralá, ale poctivá, máte čisté srdce
a upřímné myšlenky. Tak dobrá, nabídnete mi rámě?“
Aniž čekala na odpověď, zavěsila se do mě.
„Myslíte si, že tu najdete nějakou bombu nebo štěnici?“
„Nebo švába, abych ho mohl zašlápnout.“
„Začínáte se mi líbit, pojďte.“
Vyšli jsme a služka šla pět kroků za námi jako stín. Zatímco před domem byla zahrádka
upravená s až téměř pedantickou pečlivostí, vzadu připomínala na první pohled džungli.
Amyril nádherně voněla a ačkoliv její oblečení nebylo nijak vyzývavé, působila
neobyčejně eroticky. Měl jsem jí plnou hlavu a snad právě tahle skutečnost způsobila,
že jsem byl tak tupý. Tedy alespoň dnes tak svoji hloupost omlouvám.
„Jestlipak víte, jak jsem to tady pojmenovala? Je to Orientální les.“
Malý moment čekala, co já na to. Když viděla, že nereaguji, jakoby pohasla. Procházeli
jsme mlčky pod rozložitými platany. Ona posmutnělá, já zamyšleně zjišťoval, že ten
chaos je jen zdánlivý a že se tu naopak dá vytušit skrytý pevný řád. Kameny, jakoby
náhodně rozházené tvořily pěšinky a všechny potůčky se stékaly uprostřed, kde
vytvořily velké jezero. Okolo něj byly vysázeny nádherné vrby.
Když jsme ho obešli, Amyril zastavila a zeptala se: „Nenapadá vás nic při pohledu na to
jezero?“ Zíral jsem na hladinu a žádný nápad se nedostavoval. Odvedla mě do
nedalekého altánku.
Sedla si a znova mě pobídla: „Pozorujte to jezero!“ Poslechl jsem a bedlivě se díval na
tu scenérii. „ Co vidíte?“ slyšel jsem její hebký, ale naléhavý hlas, „Řekněte mi, co
vidíte!“
„Vodu, stromy, keře, skálu naproti, loďky na jezeře a… a už nevím.“
Vstala ještě smutnější než předtím.
„Zklamal jste mě pane Šíne, vkládala jsem do vás větší naděje. Věnujete se příliš
vnějšímu vzhledu a nepátráte po podstatě. Půjdeme?“
Smutně jsem sklopil hlavu:„Je mi to líto!“
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Její aura, předtím téměř rozžhavená, byla teď chladný jako led.
Přišel jsem domů a znovu si v duchu přehrával děj celého odpoledne. Věděl jsem, že
jsem v jejích očích selhal, protože jsem přehlédl něco velmi důležitého, ale pořád jsem
nemohl přijít na to, co. Cítil jsem, že mám řešení na dosah ruky, moje myšlenky se však
stále pohybovaly v bludném kruhu. Nakonec jsem únavou usnul. Ve snu jsem pozoroval
Leonarda da Vinci, jak maluje Monu Lisu, malý mžik a já stál na úsvitu věků a viděl
Lva nazvaného později Sfinga omývaného vlnami oceánu. V dalším okamžiku jsem
slyšel ryk bitvy. Kolem mne se hnal do útoku Artuš a jeho rytíři. Někdo mi položil ruku
na rameno: „Jsem rád, že jsi mě přišel navštívit synu.“
Merlin! Říkal mi synu, protože byl mým učitelem a duchovním otcem. I když při jeho
známém sexuálním apetitu, to bylo možná myšleno i jinak.
„Prosím pomoz svému hloupému učedníkovi.“
„Již mnohokrát jsem ti říkal, že už není nic, co bych tě měl ještě učit. Určitě znáš řešení
svého problému, jen si musíš víc věřit.“
„Jsem jako slepec, který umírá na poušti žízní a na dosah ruky má láhev vody.“
„Přikládáš příliš důležitosti vnější formě a unikají ti zřejmé samozřejmosti.“
„To mi Amyril říkala taky.“
„Amyril?“
Vyprávěl jsem mu celý příběh.
„Nejsi již mým učedníkem a tak tě nemohu vést, jen ti poradit. Amyril je důležitá,
možná je tou nejdůležitější bytostí, který žije v současnosti na světě. Nesmíš selhat!“
„Ale když já neznám řešení….“
Sen se rozplynul. Ležel jsem v posteli, vytřeštěně zíral do tmy a pokoušel se znova
usnout, ale marně. Pozoroval jsem hru stínů na stropě, až se mi posléze slily v postavy
dvou rytířů sedících na jednom koni. Pak jsem upadl do mdlobného spánku.
Když jsem se probudil, bylo slunce už vysoko na obloze. Uvařil jsem si silné kafe a vrhl
se do knihovny. Netrvalo to dlouho a našel jsem hledané. Dva rytíři na koni, to byl znak
templářů. Jejich historii jsem znal, ale začal jsem systematicky znova. Řád založil jeden
z nejučenějších lidí té doby mnich Bernard. Základ tvořil Hugo z Paynsu a dalších devět
rytířů. Po příjezdu do Jeruzaléma se ubytovali v místech, kde býval Šalamounův chrám
a začali s archeologickými vykopávkami. Nikdo neví, co tam našli. Když král Filip
Sličný řád zničil, nic z jejich písemností a zlata se nenašlo. Beze stop zmizela i jejich
bájná modla Bafomet. Jedním z možných míst, kde by mohl být uložen je i Orientální
les…
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Když jsem dočet až sem, osvítil mě záblesk poznání a začal jsem si nadávat, že jsem si
na to nevzpomněl dřív, když se o tom Amyril zmínila.
Najednou jsem měl pocit, že se děje něco hodně špatného. Nechal jsem knihy rozházené
a vyrazil. Moje stará kraksna vyjímečně nestávkovala, její chod byl sice hodně
dýchavičný, ale bylo to stále rychlejší než jít pěšky. Když jsem přijížděl k známé vilce,
už z dálky jsem viděl, že je opravdu zle. Kovaná brána byla roztříštěná a vyvrácené
veřeje připomínaly rozlámaná křídla anděla.
Přišlápl jsem plyn a prosvištěl dovnitř. Růže a tulipány byly v širokém pásu polámány.
Do rohu domu byl napasován velký tahač. Vylítnul jsem z auta jako blesk. Na podlaze
ve velké hale ležela služka v kaluži krve. Chvatně jsem k ní poklekl a hned jsem věděl,
že tahle žena už to má za sebou. Je paradoxní jaké bizarní myšlenky člověku prolétnou
hlavou. Mě v tu chvíli napadlo, že dům je tichý jak hřbitov a že je to příhodné místo pro
mrtvolu. Taky jsem si uvědomil, že zbraň jsem nechal v autě, ale už se mi nechtělo
vracet. Hlavně najít Amyril!
Zamířil jsem k jezeru. Můj instinkt mě nezklamal. Už z dálky jsem viděl pohyb kolem
altánku. Když jsem přišel blíž, viděl jsem skupinu skřetů a hobitů. Uprostřed, přivázaná
ke sloupu byla Amyril. Její šaty byly roztržené a štíhlé bílé tělo prohnuté jako luk, měla
samou ránu.
Hlava byla prázdná, ale v duši se shromažďoval šílený temný vztek. Cítil jsem, jak ve
mně narůstá děsivá zloba.
Kouzlo, které jsem pak vyřkl je prostě odfouklo. Potácivě jsem vstoupil dovnitř. Úplně
mě to vyždímalo. Její nádherná, prudce oddychující hruď mě zbavila nejtíživější
starosti. Vytáhl jsem nožík a odřízl ji. Klesla mi do náruče. Zkontroloval jsem jí rány,
ale byly jen povrchní. Mučitelé zřejmě chtěli, aby co nejvíc trpěla, ale přitom příliš
nekrvácela.
Trochu jsem se jí pokusil zahalit, ale šaty byly tak rozedrané, že se to moc nedařilo.
Vzal jsem jí do náruče a nesl domů. Rád bych napsal, že byla lehká jak pírko, ale nebyla
by to pravda. Pravda je ta, že se pěkně pronesla a než jsem došel dovnitř a položil jí do
křesla, měl jsem pocit, že mám nohy z gumy. Její ruce si mě přitáhly. Ten polibek stál
za to. Byl tou nejsladší odměnou, ale vše má konec.
„Kde najdu lékárnu? Ošetřím vám rány.“
„Tobě.“ opravila mě. Zběžně se prohlédla: „ Jsou to jen povrchní rány, brzy se zahojí,
ale kde je Berta?“
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„Tvoje služka? Je mi líto, je mrtvá. Vím přišel jsem pozdě, ale už tě nikdy neopustím,
slibuji.“ Rozplakala se a znova mě objala.
Byli jsme tak zaměstnáni líbáním, že jsme nevnímali blížící se zvuk sirén. Teprve
skřípění brzd na příjezdové cestě nás od sebe oddělilo.
„Jdu se upravit, abych mohla přijmout návštěvu.“
O několik okamžiků už se dům hemžil spoustou lidí. Mě si vzal do parády Ron Vangart
osobně. Připomínal přetopený kotel a vypadalo to tak, že po mě skočí a zaškrtí mě.
Vyklopil jsem mu všechno, co se stalo. Tedy skoro všechno. Moc nevychladl.
„Nehneš se od ní rozumíš?!“
Tak to jsem mu mohl s čistým svědomím slíbit.
„ Ty parchante všivá, jestli jí ještě někdo zkřiví jediný vlásek, tak si tě dám k obědu!“
„Není to jen moje vina“ bránil jsem se, „kdyby tvoje matka nebyla tak záhadná…“
V myšlenkách mi bleskla vzpomínka na můj sen. Amyril to byla Sfinga, i ona mluvila v
hádankách a náznacích. Byla i Mona Lisa, žena všech žen, nejkrásnější,
nejobdivovanější a jedinečná. Přestal jsem Rona poslouchat. Když zjistil, že na jeho
nadávky nereaguji, přestal křičet a kupodivu starostlivě se zeptal: „ Čárlí, není ti něco?
Jsi v pořádku?“
Využil jsem toho, že se zklidnil a navrhl: „Měli by jsme se jít podívat k matince, co ty
na to?“
Zatímco venku ještě pálilo slunce, v její ložnici bylo milosrdné šero. Doktor, který si
právě balil nářadíčko se na nás tázavě podíval. Než jsme stačili něco říct, převzala
Amyril iniciativu: „V pořádku, to je můj syn a přítel.“
Ležela pečlivě obvázaná a její pleť bělostí téměř splývala s prostěradlem. Sotva se
doktor odporoučel, usadil jsem se co nejpohodlněji na kraj postele, vzal Amyril za ruku
a řekl: „Není teď vhodná chvíle, abychom si popovídali?“
Ochable přikývla. Vangart si kecnul do křesla, které pod jeho vahou jen zapraštělo a
Amyril začala tiše vyprávět: „Určitě víte, že příchod velkého krále hrůzy byl
předpovězen už v Apokalypse svatého Jana. Během století byly činěny pokusy toto
proroctví odvrátit. Učený mnich Bernard po dlouhém pátrání zjistil, kde je ukryta Archa
úmluvy. Jím založený řád dostal úkol ji najít, přivézt do Francie a přechovávat. Byla v
ní podle bible ukryta božská moc. Bernard myslel, že v případě potřeby by jedině ona
mohla zvrátit nepříznivý vývoj…
„Předpokládám, že je někde tady,“ vskočil jí do vyprávění Vangart.
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„ Ano, po smrti posledního templáře, jsem strážkyní já.“
„ A proč jsi ji nepoužila hned, když sestoupil král hrůzy?“
„ Zkusila jsem to…“ Znělo to hodně trpce.
„A…?“
„Nic!“
„Možná je to proto, že dokud lidé nepoznají zlo, nedokáží si vážit dobra. Než bůh
vyvedl Židy z Egypta, tak taky museli trpět v otroctví. Představovala jsem si, že vytáhnu
archu, zlo se lekne a všechno bude jako dřív, ale tak přímé a jednoduché to není. Nic
není dopředu dáno, předpovězená budoucnost není jistá, je jen tou nejpravděpodobnější
alternativou. A nikdy nic už nebude tak jak dřív. Události, které se staly, nelze odestát…
„ Hele mami,“ přerušil jí znova Vangart, „ Víš, že já jsem v postatě jednoduchý člověk.
Řekne se mi, jdi a zmáčkni támhletoho chlapa a já jdu a zmasíruju ho. Co kdybys nám
tady přestala přednášet a řekla nám prostě, co se dá dělat.“
Něžně se na něj usmála: „ Tvoje přímost mě vždycky dojímá!“
„ A co ty můj kouzelníku?“
Ron zaznamenal to tykání a věnoval mi pohled, který říkal: „Počkej až budeme sami!“
„ No v každém případě se nějak profláklo, že archa je tady a druhá strana jí přikládá
nějakou důležitost, proto ta snaha tě zlikvidovat a dostat se k ní. Několikrát jsi měla
štěstí a tak zkusili tvrdší metody a málem uspěli. Nemůžu a nechci čekat, jestli se jim to
povede příště, zemřel bych žalem. Není čas na přípravy, odříkání formulí a ceremonii
vysoké magie, není čas čekat na vhodnou konstelaci hvězd a shromažďování eloihmů.
Musíme nějak reagovat hned teď a zapomenout na všechno to magické haraburdí. Až
skončíme, můžu je odříkat dodatečně, když bude zájem. A hvězdy? Však ony už se do
nějaké konstelace doplazí a teprve výsledek ukáže, komu byla příznivá. Takže proč ne
hned teď? Už od dob Hanibala je známo, že nejlepší taktikou je lest. Myslí si, že je
archa nebezpečná, tak proč jim to přesvědčení brát, ne? Budeme dělat jako že jí chceme
použít. Jdeme na to?“
Rozvážný a pomalý Merlin by se nestačil divit, a asi by ani nesouhlasil, ale ve mně teď
byli šturmující rytíři z mého snu.
„Tak dobře, nechte mě chvilku samotnou, abych se mohla vhodněji obléct. Přeci
nepůjdu k arše v županu.“
Vyšli jsme. Byli jsme trojka k pohledání: Drobná štíhlá elfka v letních krémových
šatech a slamáku, obrovitý poručík policie a postarší a už hodně opotřebovaný čaroděj.
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Jak jsme si to tak štrádovali Orientálním lesem, tak jsem se rozhlížel, jestli odněkud
nepřiletí nějaký ten drak, démon nebo podobná havěť, aby nás spálila nebo roztrhala,
ale nedělo se nic. Asi jsme tak bezvýznamní, že nestojíme nikomu ani zato, aby za námi
vyslal jedinou temnou bytost, myslel jsem si.
Najednou Amyril povídá: „ Hele co myslíš, kolik je pravdy na tom, že jsem šla s
každým chlapem, co se namanul?“
Zalapal jsem po dechu. Něco takového jsem zrovna v tomhle okamžiku nečekal: „ No,
já…“ začal jsem rozpačitě, „…popravdě slyšel jsem všelicos, ale teď, když jsem tě
poznal, tak nevím…“
Viditelně se jí moje rozpaky líbily: „ Nemyslíš, že taková pověst je tím nejlepším
prostředkem, aby si tě nikdo nevšiml, respektive, aby mě lidi ignorovali? Občas si to
sice přihasil nějaký nadrženec, ale když jsem mu pohrozila, že ho usouložím k smrti, tak
každej zdrhnul.“ Zasmála se při té vzpomínce. Přitiskla se ke mně ještě blíž a pošeptala
mi: „Ve skutečnosti musí být strážkyně archy panna, to jsi nevěděl mágu?“ Užasle jsem
se na ní podíval: „ Ne! A co Ron?“
„ Někdo mi ho v peřince položil před dveře.“
„ A proč mi to říkáš tady a teď?“
„ Já nevím, zdálo se mi to jako vhodná příležitost,“ a vida můj tázavý pohled, dodala, „
třeba už nikdy žádná jiná nebude.“
„Nechte toho cukrování!“
„Rone, dej si pohov, nebo tě proměním v čolka!“ zpražila ho Amyril.
To už jsme byli v altánku.
„Podívejte na to jezero,“ vybídla nás. Čučel jsem na něj a znova jsem si připadal jako
blb, protože jsem nic zvláštního neviděl.
„Aha,“ povídá vedle mě Ron, „ Samé přítoky, ale žádný odtok, takže tu musí být nějaké
podzemí.“
A to o sobě říká, že není chytrý! Náhodou mu to myslí skvěle a já tupec jsem si toho
nevšiml.
Amyril přistoupila k malému stolečku uprostřed a posunula perletí vykládané části tak,
že vytvořily kříž. Hladina začala klesat. Zhruba tak metr pod hladinou se objevilo černé
ústí velké jeskyně. Opatrně jsme k němu po ještě kluzké cestě sešli. Vyvolal jsem
kouzlo osvětlení. Tisíce kapek vody se blyštělo jak démanty. Po několik krocích jsme
došli k ozdobným dveřím. Amyril k nim přistoupila, položila na ně ruce, jeden z
ornamentů se zasunul a dveře se otevřely.
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Na nízkém soklu tam stála ONA. Krása nesmírná, až se tajil dech. Vypadala přesně tak,
jak jí popisovaly staré prameny: celá ze zlata se dvěma držadly po stranách. Na víku
byli dva cherubové s roztaženými křídly. Nevím jak dlouho bych tam omámen tou
nádherou stál, kdyby se neozval vždy praktický Ron: „ Hele Čárlí, čapni jí za ty klacky
a vynesem jí ven.“
Ačkoliv nebyla moc velká, měl jsem pocit, že váží metrák a než jsme jí dostali nahoru
na trávník, byl jsem pěkně zpocený. Venku byla ještě úžasnější, protože jak se na
denním světle leskla, vypadalo to jakoby metala blesky.
„…se kouknem dovnitř.“ zavrčel Vangart a než jsem ho stačil varovat, aby se archy
nedotýkal, protože může být nebezpečná, odsunul víko.
Nestalo se nic.
Sebral jsem veškerou svoji odvahu a nakoukl dovnitř. Byl tam jen prázdný prostor
vyložený zlatem. Nevím, kde se to ve mně vzalo, jako bych to ani nebyl já. Jakoby
někdo jiný mluvil mými ústy, jsem se slyšel jak říkám: „ Bože, už jsme trpěli dost,
prosím pomoz nám.“
Cítil jsem, že se dostávám do strnulého transu. Snad jen díky němu jsem v dalších
okamžicích nezešílel. Nad archou se začal tvořit temný mrak a z něj začali vystupovat:
Conan, Rambo, James Bond, Vinnetou a Old Shaterhand, vyřítili se mušketýři s
tasenými kordy následováni prasátkem Porky. Han Solo, sedm statečných, R2D2,
kapitán Kirk, mr. Spock, Superman a další a další. Postavy skutečné, vymyšlené, kladní
hrdinové z filmů hraných i kreslených.
Vedle sebe jsem uslyšel divný zvuk. Otočil jsem se. V trávě ležel Merlin a dusil se
smíchy při pohledu na tuláka Chaplina, Friga s kamennou tváří a neohrabaného 3PO.
Nechyběl ani Zorro, Idiana Jones a prsatá Lara Croft.
Jestli si myslíte, že došlo k nějaké gigantické bitvě, tak jste na omylu. Nastup sil Dobra
byl tak překvapivý a drtivý, že asi v podstatě k žádným bojům nedošlo.
Slunce se posunulo k západu a jeho rudé paprsky objaly archu. Ta změnila svou
podstatu v čirou energii a zmizela.
„Pomoz mi synu,“ hekal Merlin. Podal jsem mu ruku. Když vstal, přiblížil svá ústa k
mému uchu a špitnul: „Jestlipak víš, kdo je ona?“
Odpověděl jsem tázavým pohledem. Posunkem ukázal na jezero.
„Dáma z je…“
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„Pssst!“ přerušil mě a spiklenecky mrkl.
Jestliže ona je dáma z jezera, kdo jsem ksakru vlastně já? Lancelot? Parsifal?
Ron Vangart si upravil uniformu a jakoby to co se stalo bylo běžné, povídá: „ Vypadá
to, že vedem 1:0. Jen jestli jsme toho dobra do světa nevypustili až moc, aby s tím
nebyly problémy.“
„ Jen nevíme jestli těch 1:0 není v poločase,“ já na to.
„ Je to 1:0 v jednom z mnoha poločasů,“ upřesnil Merlin. Přistoupil ke mně: „Sbohem
synu, už mě nebudeš potřebovat. Konečně jsi přišel na to, že nezáleží na zaklínadlech,
kouzelných hůlkách ani čemkoliv jiném. Důležitý jsi ty sám, tvá síla vychází z
odhodlání, sebedůvěry a víry ve výsledek.“
Amyril byla k smrti unavená a vyčerpaná. Jestliže normálně byla bílá, teď jsem měl
pocit, že je úplně průsvitná. Objala mě kolem pasu. Ron Vangart ke mně přistoupil s
jasnou hrozbou v očích.
„Hele, budeš si muset zvyknout.“ řekla hezky zostra. A Ron už zase vypadal jako psík,
který udělal loužičku na koberci a teď za to dostává vyhubováno.
„Ostatně, tady Čárlí slíbil, že už mě nikdy neopustí, že jo?“
Manipulovala s námi jako když se po pokoji stěhuje kredenc, ale nějak mi to nevadilo a
tak jsem se jen naoko bránil: „Byl to slib udělaný v dobrém úmyslu pomoci postižené
osobě a jako takový nemá žádnou právnickou hodnotu.“
„Ty, ty, ty, to na mě nezkoušej“ hrozila mi prstíkem, „že já přeci jen omdlím a budeš mě
muset odnést.“
„ A co moje magická živnost?“ nadhodil jsem zkusmo.
„ A koho by jsi honil, když zlo dostalo výprask, co? Zapomeň na to, teď jsi jen můj! Jde
se domů. Pánové! Nabídnete mi rámě?“
A tak jsme vyšli. Ženská logika je prostě neprůstřelná.
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Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: PRVNÍ PŘÍPAD ČÁRLÍHO ŠÍNA (Čárlí Šín, 5.)

Představoval jsem si svého duchovního otce, kouzelníka Merlina, jako ctihodného kmeta
( tvrdí, že je mu pár tisíc let), a tak, když jsem ho poprvé uviděl, měl jsem z toho šok.
Vypadal jen o něco málo starší než jsem dnes já, na sobě měl kožený motorkářský oblek,
se spoustou cvočků a řetězů, a na hlavě z bílých vlasů obrovské afro. Když jsem se ho
odvážil na to zeptat, řekl, že čas v blízkosti opravdu velkých těles ubíhá pomaleji.
Netušil jsem, že mi starověký druid bude citovat speciální teorii relativity!

Taky si všichni mysleli, že ho ta čarodějka dostala.
Jen se smál a dal mi první radu: „ Když si nepřítel
myslí, že jsi již poražen, v té chvíli, kdy se již opájí
vítězstvím, je nejslabší. Nikdy nepřipusť, aby tvé
vítězství bylo provázeno emocemi. Ostatně až budeš
starší, poznáš, že každá výhra je vlastně smutná.“
Často jsme tak sedávali pod obrovitým dubem, jedli
pečená kuřata, přikusovali k tomu ještě teplý chléb a
debatovali o věcech magii zdánlivě velmi vzdálených.
Teprve s lety jsem po mnoha trpkých zkušenostech
poznal, že vše souvisí se vším, ale k tomuto poznání
musí dojít každý sám. Když mě ze svého učení
propouštěl, jen se usmíval mé dychtivosti.
A tak jsem seděl ve své zbrusu nové kanceláři,
písmenka na ceduli venku ještě nestačila zaschnout, můj psací stůl nebyl polit kávou a
chlastem. Měl jsem na sobě ty nejlepší šaty, vázanku se širokým uzlem, který byl tehdy
zrovinka v módě a čekal na svůj první případ. V registračce za mnou se kupily šanony,
které měly u zákazníků navodit představu spousty úspěšně vyřešených případů, jenže
žádní nepřicházeli. Pár dnů jsem tam tak trčel, pak moje sebevědomí postupně
splaskávalo jak balón, až se vytratilo docela.
Vyrazil jsem ven a zapadl do hospody na rohu. Malá, dnes už neexistující lidovka, kam
chodili dělňásci v montérkách na oběd a pivo. Bylo tam pěkně zakouřeno, čpěl tu pot
Page 1 of 17

zpocených těl a šmíru, ale všechno přebíjela vůně přepálené cibulky.
Už od dveří jsem viděl, že v jednom boxu sedí Ron Vangard, syn elfí kurtizány Amyril.
Přehlídnout nešel, má dobře sedm stop a poctivý metrák svalů a šlach. Ron je
dobračisko, ale vedle něj sedící seržant Hajn je prevít, a tak už jsem si chtěl dát čelem
vzad, když mě zblejsknul a začal na mě zuřivě mávat. Nedalo se nic dělat, zarejdoval
jsem k nim a posadil se. Hajn začal sladce, což nevěstilo nic dobrého:
„ Heleme se, kdopak to sem přišel? Vidíš to Rone? Náš mladej čaroděj sestoupil z nebes
a přišel mezi lid. Zrovinka jako na zavolanou. Teď jsme tady s Ronem o tobě mluvili, že
jó Rone…“
Obr se zrovna cpal sendvičem a tak jen plnými ústy něco zahuhlal a horlivě přikyvoval.
Ostatně Hajn ani na nějakou odpověď od něj nečekal a pokračoval dál: „ Je to tak slabá
hodinka, volala nám nějaká stará pošahaná bába z periférie, že prý se jí ztratil kocour, že
jó Rone?“
„Jó kouzelnej kocour…“ zabasoval Vangard.
„Jasně! Kouzelnej kocour. A tak jsme si říkali, že to je přesně ten spravnej kšeft pro
takový mlíčný mládě, jako si ty.“
Náramně se při tom bavil a říkal to přesně tím tonem, který mě měl vyprovokovat, ale
někde hluboko ve mně cosi zaklaplo a já si řekl, že mu just radost neudělám. Vytáhl jsem
blok a s klidem jsem kontroval: „Jistě. To beru. Dáte mi adresu?“ a s potěšením jsem
viděl, jak mu zaklapala sanice naprázdno. Trvalo to vteřinku, ale stálo to zato. Pak se
vzpamatoval, mrknul na Rona a povídá: „ Olivová třináct. Co takhle nám dát panáka, že
jsme ti přihráli tak báječný případ?“
Poručil jsem jim tuplovanýho burbona, hodil na stůl bankovku a dekoval se.
Tehdy jsem byl ještě mladík a tak jsem tam dorazil za slabou půlhodinku. Číslo třináct
byl ohavná barabizna, ale tady na periférii každý dům vypadal jako těsně před demolicí.
Polorozbořená střecha, vyspravená plechovými reklamními tabulemi a okna šedivá.
Jenže když jsem vešel dovnitř, bylo tam čisťounko a vonělo to tam bylinkami. U krbu
tam seděla stará babka s nějakou obrovskou černou koulí na klíně.
„Bude si mladej pán přát nějaký nápoj lásky pro slečínku?“ zaskuhrala.
„Hmmm…, ani ne. Já přišel kůli tomu kocourovi, co se vám ztratil.“
„Ááá, ty jsi ten mladý čaroděj, Merlinův učeň,“ řekla už normálním hlasem. Když viděla
můj udivený výraz, dodala omluvně: „ On si jeden musí držet image. Lidi čekají
rozpadající se dům, skřehotající bábu s bradavicí ...“ a zároveň si sundala umělý nos s
obrovskou bradavicí na špici. Pod ním měla malý rozkošný pršáček. „…ani nevíš jak mi
to překáží.“
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„On už se mi Luciper vrátil, zase se někde coural,“ pokračovala babka jedním dechem.
Jakoby věděl, že se o něm mluví, černé klubko se rozvinulo, uprostřed se otevřely dvě
žluté oči, kocour se protáhl a mohutně si zívl.
„Myslela jsem, že je po něm, někdo se ho v poslední době pokusil opakovaně zabít.
Nevím proč? Komu by vadil krásný malý kocourek?“
No, já znám alespoň dva tucty lidí, kteří, když si šlehnou hérák nebo R-céčko, tak jim
vadí všechno, co se vyskytuje v jejich okolí.
Seděl jsem tam, pil nádherně vonící lipový čaj a měl alespoň na chvíli pocit, že vše je tak
jako dřív, než sestoupil na zem velký Král hrůzy a civilizace v tom smyslu, jak jsme ji
znali dřív, přestala existovat.
Ani jsem si toho nevšiml a najednou jsem měl kocoura na klíně a bezmyšlenkovitě jsem
ho drbal za ušima. Odcházel jsem s pocitem, že ti dva vykutálení policajti se mi místo
problémů postarali o pěkné a klidně strávené odpoledne.
Druhý den jsem se ráno probouzel víc unaven, než když jsem šel spát.
Donutil jsem se dovléct do koupeny, navléknout na sebe šaty a vydat se do kanceláře.
První, co jsem uviděl byl černý kocour. Rázoval před dveřmi mé kanceláře, jako voják
na vartě. Sotva mě uviděl, přiběhl ke mně s ocasem vytrčeným vzhůru jak anténa a začal
zuřivě mňoukat. Jeho pohled jasně říkal: „To je dost, že jdeš, čekám tu na tebe už pěkně
dlouho.“
Vzal jsem ho do náručí. Z jeho srsti byla cítil spálenina. Synapse v mém mozku se
spojily, únava byla pryč a já s kocourem v náručí vyrazil za roh, kde parkovala moje
kára. Hodil jsem ho dovnitř, skočil za volant a vyrazil.
Olivová ulice byla plná. Kromě požárníků a policistů tu byl i pěkně srocený dav. Lidi
prostě cizí neštěstí nikdy nepřestane přitahovat jak můru světlo lampy. Ani jsem se
nemusel nějak moc tlačit abych viděl, co se stalo. Z domku číslo třináct zbyly jen
obvodové zdi.
„Hele, Luciper! Tys to přežil?“ ozvalo se za mnou radostně.
Otočil jsem se. Mohlo mu být tak padesát, ale postavu měl desetiletého dítěte. Ačkoliv
bylo léto, byl navlečen do spousty těch nejrůznějších hadrů, které posháněl kdoví kde. I
na malých tlustých pacičkách měl navlečeny rukavice bez prstů. Jeho rudý nos protkaný
modravými žilkami jasně vypovídal o tom, že pokud se mu podaří sehnat nějaké peníze,
proleje je hrdlem.
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„Zdravíčko!“ já na něj. Ignoroval mě a věnoval se kocourovi:
„Pojď ke mně.“
„Tak moment, kdopak vy račte bejt? Ten kocour je totiž teď můj klient a já hájim jeho
zájmy.“
Vykulil vodnaté oči: „Klijent jó?“
Ačkoliv jsem to já sám ještě před půlminutou netušil, prohlásil jsem jistě: „Jasně! Přišel
ke mně a požádal mě o pomoc v nouzi, což jsem nemohl nevyslyšet.“
„Já jsem…mno, na tom nezáleží. Říkají mi Krysák Ben a žiju tady kolem…“ máchl
ručkou, „Luciper je můj přítel.“
Položil jsem kocoura a natáhl k němu ruku. Chvíli na ni nevěřícně zíral, teprve mnohem
později jsem pochopil proč. Většina lidí i tady na periférii se ho štítila. Pak mi ji však
popadl, silně ji stiskl a nadšeně hlaholil: „Jó, takže kámoši, jó! Jasnačka! Dobrýýýý!“
Vzápětí se však odtáhl: „Vy jste její přítel?“
„No ani ne?“
„Tak zákazník? Nabízela vám taky nápoj lásky? Jestli jo, tak jak to, že jste ještě naživu?“
Moc otázek najednou. To že jsem se s ním bavil, ho pořádně rozpumpovalo.
Pak ulicí projel černý lincoln s kouřovými skly. Okénko sjelo a já uviděl bledou krásnou
ženu s rty rudými jak maliny. Spěšně si prohlédla situaci, koutky úst se na malý moment
pohnuly v úsměvu, co spíš připomínal blesk. Vzápětí okénko vylétlo vzhůru a auto s
kvílením pneumatik vyrazilo.
Už tehdy mě mohlo napadnout, že tady není něco v pořádku, ale mé IQ mělo hodnotu
letních veder v Grónsku.
Dovlekl jsem se ke dveřím své kanceláře a už jsem bral za kliku, když mě za rameno
drapsala obrovitá tlapa. Otočila mě a do čela se mi zabodl prst tloušťkou podobný hlavni
kulometu.
„TY!“ zahřměl hlas, který zdvihá i polomrtvé vojáky do útoku. Začala mi měknout
kolena a zavzpomínal jsem, jestli mám zaplacenou poslední splátku na urnu.
V šeru chodby se rýsovala ženská postava gargantuovských rozměrů. Lehce mě postrčila
skrz dveře, které, jak jsem si letmo všiml, vypadly z pantů.V květovaných šatech na které
krejčí spotřeboval množství látky, které by bohatě stačilo na oplachtění čajového clipru,
se nademnou tyčila jako hora.
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„Potřebuji pomoct,“ temný knírek pod nosem se jí rozčilením chvěl.V duchu mě
napadlo, že je to blbost. Ženská, která by se sólo mohla postavit sněhové lavině, pomoc
nepotřebuje, ale přít se sní bylo v té chvíli životu nebezpečné.
„Moje přítelkyně se ztratila a ty jí najdeš.“ rozhodla s konečnou platností.
„Nechci to zadarmo!“ pokračovala, sáhla do kapsy šatů, vytáhla umudlanou desítku a
plácla s ní o stůl. Ustoupil jsem takticky za něj. Za touto provizorní obranou linii jsem se
cítil přeci jen trochu bezpečněji.
„Jakpak se ta vaše přítelkyně jmenuje a kde bydlí?“
„Mary de Thébé a má krámek na rohu Světlé ulice. Prodává bylinky, amulety,
esoterickou literaturu, taky ovládá věštění budoucnosti z karet a koule a vyvolávání
duchů. Zrovna nedávno mi slíbila, že mi přivolá mého nebohého manžela, ale když jsem
přišla na seanci, Mary nikde. Neobjevila se ani včera ani dnes.“
Já tedy být duchem jejího manžela, tak utluču každého, kdo by se mě pokusil vyvolat,
ale navenek jsem se jen přiblble usmíval a snaživě kýval.
„Když mi ji najdeš, tak tě čarodějnickej pozvu na večeři. Svíčky, intimní hudba, červené
víno…nemusíme skončit u jídla!“ usmála se koketně, ale mě to připomínalo škleb
totemového démona.
Než skončit v posteli s něčím takovým, to bych raděj požádal o
orální sex starého mrzutého lva.
Když se odvalila, sáhl jsem do své oblíbené přihrádky. Byla v ní láhev režné whisky. Její
konzumace sice vyžaduje plechové vnitřnosti, ale zato má okamžitý účinek. Naléval
jsem si do plastikového pohárku třetí várku a teplo se mi příjemně rozlévalo po těle.
Zachmuřeně jsem zíral na desítku na kraji stolu. Pak jsem vstal a řekl si, že je čas si ji
zasloužit.
Krámek s jedinou šedivou výlohou jsem našel bez problémů. Opatrně jsem strčil do
dveří. Nebylo zamčeno. Malá šerá místnost byla napěchována magickým haraburdím.
Vedle knih s všeslibnými názvy jako : Mágem snadno a rychle za tři měsíce v deseti
lekcích., se táhly řady flakónků. Všude se povalovaly vonné tyčinky, pentagramy,
stříbrní draci, zdravotní čínské koule, polodrahokamy, růžence, sady tarotových karet,
vycpané žáby a ještěrky, haldy kouzelných hůlek a magických nožů se zaručeně pravými
elfskými runami.
Vlastně jsem ani nemyslel, že bych tam něco našel. Jen jsem tam tak coural a díval se.
Vzadu byl malý kumbálek oddělaný od krámku těžkým sametovým závěsem. Za ním
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stála dvě křesílka, kulatý stolek s lepenkou na které byla napsána písmena a číslice.
Malá skřínka obsahovala několik balíčků karet, podle tradice zabalených do černé látky a
křišťálovou kouli. Už jsem jí chtěl uzavřít, když jsem si všiml v rohu malé páčky.
Nebylo možno ji nezmáčknout. Soklík, na kterém skříňka stála, se otevřel a tam v tajném
prostoru jako miminko v peřince, si hověl magnetofon. Vyndal jsem kazetu, zasunul jí
do kapsy a přešel ke stolku. Tak, jak jsem předpokládal, vedla k němu pod kobercem
tenká hadička s balónkem na konci, který umožňuje pohyb stolku i když má operatér obě
ruce nahoře. Je to starý trik, už Houdini při něm nachytal madam Blavatskou. Měl z toho
málem smrt, protože ho přítomné dámy téměř zlynčovaly.
Šmátral jsem dál pod deskou, ale mikrofon jsem našel až po chvíli v ústech Budhy
postaveného vedle křesla pro zákazníky.
Řekl jsem si, že je čas dát si odchod. Stál jsem uprostřed místnosti, když se ozval třesk
skla. Výloha se rozpadla a dovnitř vlétl tmavý předmět s hořícím koncem. Dopadl na
tlustý koberec a kutálel se do rohu. Nebyl čas na přemýšlení, zda mě někdo sledoval a
rozhodl se odměnit mou zvědavost tím, že si mě opeče. Popadl jsem nejbližší kus látky a
vrhl se k plameni, abych ho udusil. To už ale vzduchem svištěla další láhev. Tentokrát
narazila do sloupu, rozbila se a hořlavina uvnitř se rozlila po okolí. Oheň jakoby na
chvilku zaváhal, ale vzápětí se rozhořel plnou silou. Věděl jsem, že když vyběhnu ven,
budu snadným terčem a odstřelí mě jako psa. A tak jsem se vrhl na druhou stranu. Můj
instinkt mě nezklamal. Úzké točité schodiště vedlo kamsi vzhůru. Bez zaváhání jsem bral
schody po dvou.
Byt nahoře byl na rozdíl od krámku vzorně uklizen a nebyly tu žádné známky, že tu bylí
magicky pracující osoba. Proběhl jsem kuchyňkou za kterou byla bíle vykachličkovaná
koupelna. Malé okno vedlo na úzký dvorek. Vedle přeplněných popelnic se válely velké
igelitové pytle nacpané odpadky,což bylo přesně to, co jsem potřeboval. Nebylo to
ostatně moc vysoko a pytle ztlumily můj skok. Vyhrabal jsem se ven a už jsem se chystal
k odchodu, když jsem si všiml, že z haldy čouhá lidská ruka. Podíval jsem se pozorněji a
hned jsem věděl kam se poděla madam de Thébé a že už žádného ducha nevyvolá.
Nebyl na ní hezký pohled. Někdo jí uškrtil strunou z klavíru a pak ještě asi pro jistotu
probodl kuchyňským dranžírákem.
Z několika stran jsem slyšel vytí sirén. Opatrně jsem vykoukl z temného průjezdu. Celé
čelo domu z kterého jsem před chvíli unikl bylo v plamenech. Právě když se na rohu
objevilo první hasičské auto, naproti se od chodníku odlepilo obrovité černé auto a
majestátně, jako žralok odplouvalo směrem k centru.
Vydal jsem se také pryč.
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Doma jsem si pásku poslechl. Mary de Thébé byla sice tak chytrá, že na začátku každé
seance do řeči nenápadně zapletla jméno a bydliště klientky, ale hovory samotné byly
nezajímavé. Samá tahle neopětovaní láska, nepochopení, nové city na obzoru a podobné
kydy. Až se mi z toho udělalo zle. Potřeboval jsem si spravit chuť a tak jsem vyrazil ven.
Tak dobré a silné kafe, jako dělali v tom bistru naproti mé kanceláři jsem už později
nikdy nikde nepil. Seděl jsem zasmušile a zíral na jeho temnou hladinu, když se
nademnou zjevil Ron Vangart. Sedl si proti mně a na talíři si nesl dva maxi-hotdogy.
Zálibně si je prohlížel a přitom jen tak mimochodem prohodil: „Tak co tě trápí Čárlí?“
Nebyl v tom ani stín posměchu a tak jsem mu to tam nad hrnkem černé kávy vyklopil.
Jen to o té kazetě jsem si nechal pro sebe.
Se zjevným sebezapřením položil jídlo, vyšel ven a vrátil se s tenkou složkou papírů.
Přesunul je ke mně a zas se věnoval svým sendvičům. Podíval jsem se do desek.
Pouťový fakír -zabitý při představení. Falešná cikánka, která vykládala osud z dlaně –
náhodou do její maringotky najel špatně zabrzděný silniční válec. Druhořadý kouzelník z
cirkusu, kterého rozdrásal lev, který předtím nikoho nenapadl. List za listem jsem si
prohlížel tu galerii. Tázavě jsem vzhlédl. Ron se trochu provinile usmál a s plnou pusou
povídá: „ To víš, zločinnost je teď tak velká, že jí jen evidujeme, objasněnost je tak sedm
procent.“
„No a proč mi to ukazuješ?“
„Merlin mi říkal, že prej jseš nadějnej materiál.“
Vůbec jsem se nedivil, že ho Merlin zná. Znal se s kdekým. Jednou mi vyprávěl o tom,
jak on, Rebelais a Nostradamus chodili vytloukat hospody. Jindy se jen tak mezi řečí
zmínil, že Michelangelo byl sice docela ucházející sochař, ale jinak to byl buran a
hrubián. O Matě Hari tvrdil, že to nebyla žádná krasavice ani milovnice, ale docela
obyčejná štětka….
Zavřel jsem složku a postrčil ji zpět před Rona. Díval se na mě zpytavě.
„Nedává to žádný smysl.“
Věděl jsem, že to není pravda, ale přesvědčoval jsem sám sebe.
Ron svou obrovitou tlapou zdrapil desky, bez rozloučení vstal, u pultu si vzal další porci
jídla a vyšel ven.
Když jsem někdy Merlina hledal, musel jsem projít několik paraelních dimenzí, ale
tentokrát na mě čekal v mé kanceláři. Na sobě hadry od Versaceho. Nohy obuté do ručně
šitých bot z krokodýlí kůže měl hozené na mém pracovním stole a zálibně si prohlížel
nejnovější číslo Penthouse.
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„Koukám, že ti živnost vzkvétá,“ prohodil a palcem ukázal na řadu prázdných šanonů.
Provokatér!
Přešel jsem to mlčením. Posadil jsem se naproti němu a zíral na špičky jeho bot. To
zapůsobilo. Spustil: „Mluvil jsi s Ronem?“
„Jo.“
„Co si o tom myslíš?“
„Jsou to jen malé rybky, nechápu, kdo může mít zájem na jejich smrti.“
„Kdežto ty jsi velký kouzelník a mág, co?“ útočil na mě. I když už mě propustil z učení,
stále se ke mně choval mentorsky a vedl mě.
„Přemýšlej trochu,“ začal pomalu, „Co by jsi udělal, kdybys chtěl získat tu část magické
moci, kterou používá někdo jiný?“
„Je možné ho vyzvat na magický souboj, nebo ho prostě zlikvidovat a jeho moc přejde
na mě, ale proč ten někdo nelikviduje mocné čaroděje?“
„Asi proto, že mají silnou obranu a pro slabého soupeře….“
„Chceš tím říct, že ty vraždy má na svědomí někdo, kdo nevlastní téměř žádnou
magickou moc a tak ji sbírá pomalinku po drobečkách?“
Bylo mi, jakoby se nade mnou náhle otevřela jasná obloha. Jak já mohl být tak slepý a
hloupý!
Merlin viděl mé rozpaky, shodil nohy ze stolu, bravurně obloukem poslal časopis přesně
do koše a přistoupil ke mně: „Pamatuj! Dobrý čaroděj se od toho špatného pozná tak, že
právě v časové tísni je schopen podat ty nejlepší výkony.“
Na to jsem neměl odpověď.
Vytáhl odněkud tlustý doutník, škrtl sirkou o podrážku, požitkářsky zabafal a vyslal ke
mně mračouna kouře spolu s otázkou: „A víš jak ještě se pozná dobrý čaroděj od
špatného?“
Obojí do mě narazilo silou beranidla. Nečekal odpověď.
„Ten špatnej je po smrti.“
Ani jsem si neuvědomil, že zatím noc přešla do kalného rána. Najednou na mě dolehla
únava toho dlouhého dne. Sedl jsem si do křesla a ihned usnul.
Ještě v polospánku jsem ucítil nebezpečí a mrsknul sebou pod stůl. Koutkem oka jsem
zahlédl ve dveřích obrovitou temnou postavu svírající v rukou Thomson 400 jako
dětskou hračku.
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Vzápětí se místnost naplnila rachotem a hejno kulek se zamnou zarylo do skříně.
Kancelář byla v okamžiku plná prachu z rozstřílené omítky smíšeného s kouřem od
hlavně.
Další vějířovitá dávka šla již níž a já děkoval své rozhazovačnosti, že jsem si pořídil stůl
z pravého dubu.
Chlap udělal krok do místnosti, ale to už jsem měl připraveno kouzlo. Samopal mu vylétl
z ruky, zavadil o hranu stolu, bláznivě se roztočil a skončil za mými zády v baru, kde
nadělal příšernou paseku mezi láhvemi alkoholu.
Byl to profík, nevyvedlo ho to z míry, jen zachrčel a jeho ruka hadovitým pohybem sjela
pro pistoli do podpažního pouzdra.
Ačkoliv byl setsakra rychlej, moje další kouzlo ho zastihlo v půli pohybu. Tělo ho
přestalo poslouchat, mohutný luger mu padl k nohám a on sám se poroučel k zemi
vzápětí.
Do kanceláře nakoukl Merlin. Ukázal doutníkem na dílo zkázy a povídá: „Jen tě nechám
chvíli samotného a hned takhle dovádíš.“
„Právě jsme si vyměňovali názory. Nelíbilo se mu zařízení mé kanceláře a rozhodl se ho
změnit trochu avantgardním způsobem, ale jsem tradicionalista.“
Podíval se na zhroucenou postavu: „Dobrý,Čárlí, dobrý! No nic, nebudu vás rušit, když
se tak dobře bavíte.“
Přešel jsem k chlápkovi zhroucenému na zemi. Sledoval mě nenávistným pohledem.
Prošacoval jsem ho. Další zbraň neměl, jen klíčky od auta a pouzdro s doklady. Přešel
jsem za něj, tak aby neviděl co dělám. Řidičák na jméno Mac Namara, pár kreditek a dvě
stě babek. Nic moc, ale zabavil jsem mu je na opravu škod. Nakonec z miniaturní
kapsičky vypadl malý, několikrát přeložený lístek. Rozbalil jsem ho. Bylo tam telefonní
číslo.
Stačil mi jediný pohled abych si ho zapamatoval.
Lístek jsem vrátil a obešel ho. Stále na mě ještě zlobně koukal a cukal sebou jak se
snažil vymanit z kouzla. Nahnul jsem se nad něj: „Víš, že bych tě teď měl zabít?“
Jen vztekle zasyčel.
Přisedl jsem si a začal: „….Nebo je tu další možnost. Mám tam dole takovou malou
světničku se spoustou ostrých nástrojů. Odtáhnu tě tam a budu celé týdny sytit svého
boha tvou bolestí a tvým strachem, zatímco zrůdy z podsvětí budou pít tvou krev. Budu
tě udržovat při životě, abychom si to hezky užívali. A až mě omrzíš, přinesu si tenký
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dlouhý kůl. Zavedu ti ho do análu a pak dál podle páteře, abych ti nepotrhal vnitřnosti a
tys mi náhodou nevykrvácel. Budeš cítit každý jeho kousíček.“
Pozoroval jsem jak postupně bledne až do šeda. Usmál jsem se na něj a povídám: „Víš ty
co? Takhle by mě to nebavilo, to by bylo pro mě moc jednoduché! Já tě teď pustím a
dám ti malý náskok. Půl hodiny? NE! Řekněme dvě hodiny, abys měl alespoň malou
šanci.
A nemysli si, že někdy přestanu: Půjdu za tebou pořád a zaútočím ve chvíli, kdy to budeš
nejméně čekat.“
Pak jsem ho uvolnil z kouzla. Vstal na nejistých nohou a vrávoral pryč. Myslím, že
pokud nezemřel, je na útěku dodnes a budí ho každý podezřelý šramot.
Zapečetil jsem ještě místnost kouzlem a zhroutil se do křesla. Dostavil se zpětný efekt.
Když čaroděj utká velké kouzlo, stojí ho to vždy spoustu energie a já jsem si teď
připadal, jako když jsem běžel maratón s rozzuřeným nosorožcem za zády.
Když jsem se jen trochu vzpamatoval, vyťukal jsem telefonní číslo z lístku.
Po druhém zazvonění se ozval hlas, který mohl patřit jen snaživé služebné: „Tady
rezidence Priscily Prescotové. Co si přejete?“
„Mc Namara. Věci se nevyvíjejí tak jak bylo dohodnuto.“
Služebná zakryla mluvítko a s někým v místnosti rozmlouvala. Pak řekla: „To je omyl
pane, žádného Mc Namaru neznáme.“
Priscila účinkovala v béčkových erotických filmech, ale pak náhle dostala nabídku na
roli Evy v kasovním trháku „Ráj“, který i v naší době šokoval tím, že zde hlavní
hrdinka většinu filmu pobývá na plátně nahá a miluje se s Adamem.
Další nabídky a zálohy na honoráře se jí začaly jen hrnout. Prachy utrácela tak rychle jak
jen stačila. Nejdražší róby, šperky a vozy byly pro ni nicotnou položkou. Koupila si
obrovský pozemek na pobřeží, kde nechala zrenovovat vilu po plukovníkovi
Haushoferovi.
Její fotky byly na prvních stránkách všech časopisů a fotografové se mohli přetrhnout,
aby ulovili nějaký pikantní snímek, ale Priscila proměnila své sídlo v nedobytnou
pevnost.
Přesto se za nějaký čas v místním bulvárním plátku Strong objevily fotky z jejího
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soukromí. Slavné Caligulovy orgie byly proti tomu, co se u ní dělo, besídkou řeholní
školky. Vzápětí si Priscila Strong koupila a byl klid.
Když jsem si to takhle srovnal v hlavě, tak bylo nabíledni, že mimo postelového
přesvědčování používá magii.
Jestli Priscila sbírala její střípky už déle než rok, mohla se stát silnější víc než tušila, ale
to se dalo zjistit jen tak, že se k ní vypravím. Ovšem použít k tomu magii bylo
vyloučené, ale věděl jsem si hned rady. Krátce poté, co Priscila koupila Strong, vylétl
odtamtud špičkový novinář a fotograf Jeff Harp.
Teď bydlel na periférii v malém karavanu a přivydělával si tím, že šmejdil po městě a
dohazoval svým kolegům tipy na reportáže a dodával fotky. Asi mu to vynášelo docela
slušnej peníz. Protože na střeše měl mohutnou satelitní anténu.
Zastavil jsem svojí káru v prachu cesty. Toulavý rezatý psík se líně zvedl, přišel očichal
mě a zvedl prosebný upřený pohled. Roztál jsem, zašmátral v kapse a vylovil zbytek
bagety, podal mu jí a pohladil ho. Očuchal to, pohrdlivě nakrčil čumák, odběhl k autu,
zvedl nožičku a pomočil mi pneumatiku.
Zabušil jsem na dveře.
„Táhni! Nejsem doma!“ ozval se zevnitř Jeffův chraplák.
Změnil jsem hlas: „Tady Priscila Prescotová, právě jsem k tobě vzplála láskou. Pojď
ukojit mou touhu medvídku!“
„Kerej blbec!“ odtušil hlas zevnitř. Dveře málem vypadly a v otvoru se objevila jeho
hlava obrostlá dlouhými ryšavými vlasy a vousy, které trčely na všechny strany jako
prales antén. Namířil na mě námořní kolt vzor 47, který by klidně mohl pocházet z
majetku Jessiho Jamese.
„Co ty seš zač?“
„Čárlí Šín, učil jsem se u Merlina,“ a strčil jsem mu před obličej navštívenku. Mrkl se na
ni a povídá: „Magie za prachy? Dík, nepotřebuji.“
„A informace?“ zeptal jsem se bleskově dřív než se mi dveře zabouchly před nosem.
Znovu se pomalu otevřely.
„Informace? A o čem?“
„O kom,“opravil jsem ho, „o Priscile Prescotové.“
„Jak víš, že na ní dělám mladej?“
„Umím si dát dvě a dvě dohromady.“
„Tak pojď dál.“
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Uvnitř to bylo spartánsky zařízeno, ale v rohu trůnil IBM, který jsem odhadl na tu
nejvyšší kvalitu.
„Fííí! To je krásná mašinka.“
„Ještě jsem jí trochu vylepšil, výrobce by se divil,“ a zachechtal se, ale znělo to, jakoby
tahal chrchel až z paty.
„Hele, dáš si irský kafe?“, nečekal na odpověď a už mával flaškou whisky. Uvařil dva
smrťáky a do každé přilil pintu Honzy Provazochodce. Sedl si do chatrného
kempinkového křesílka, které pod jeho váhou zapraštělo, ukázal mi na druhé: „Sedni si a
spusť Merlinův učedníku.“ Byla to tak trochu urážka, Merlin už mě uznal za
plnohodnotného čaroděje, ale přešel jsem to a vyklopil mu vše, co jsem zatím prožil.
Jak mé vyprávění pokračovalo, stoupal i jeho zájem. Když jsem skončil, povídá: „Kolem
celého pozemku je plot pod proudem a je tam elektronické zabezpečení, které zaznamená
i mravence. Já jsem se tam tehdy dostal po vodě. Najal jsem si malej kutr, vyplul s ním
dál na moře a pak za soumraku zpátky na gumovým člunku. Když jsem se přiblížil na
dohled, navlík si neopren, připjal dvě kyslíkový bomby, nechal jsem člun jeho osudu a
hurá pod vodu. Vylezl jsem mezi balvany, přiblížil se k vile, nafotil všechno, co jsem
chtěl a tradá zpátky do vody, to už jsem to takovou oklikou nebral.“
„Voda není zrovna můj živel,“ ošíval jsem se.
„Však ono by to tamtudy teď už nešlo. Já se v redakci pochlubil a Priscila hned nechala
instalovat další elektroniku na pobřeží.“
„Takže je to nedobytná tvrz?“ zeptal jsem se pochmurně.
„Každá tvrz má své slabé místo,“ usmál se záhadně.
„A jaké?“ zeptal jsem se s novou nadějí.
„Mám podmínku. Půjdu s tebou mladej.“
Neviděl jsem důvod, proč to nepřijmout. Je –li možnost přesunout část rizika na někoho
jiného, byl bych blázen, kdybych to neudělal. Obzvlášť je-li to takový chlapík jako Jeff
Harp.
Nejradši by vyrazil hned, ale já jsem se potřeboval připravit a tak jsem se žertem
vymluvil, že si doma potřebuji přepudrovat nos a sepsat poslední vůli. A domluvil se s
ním na druhý den.
Šel jsem do svého bytu, který jsem měl dvě patra nad kanceláří. Odpečetil jsem dveře,
zamkl, vyšťoural z lednice večeři a už za chvíli jsem se rozvaloval v křesle a cpal se.
Ozvalo se uctivé zakašlání, zjevil se strážný duch a podával hlášení: „Měl jsem tu
návštěvu.“
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„Ale?“
„Vysoký štíhlý chlapík,“ začal duch vyprávět. „Nejdřív jsem mu nakapal ektoplazmu do
hlavně pistole, pak jsem pomocí energie Zero utrhl stropní světlo a hodil mu ho na
hlavu. A nakonec jsem mu vlezl do hlavy a vyvolal představu negra, který se ho chystá
vykastrovat motorovou pilou..“ duch udělal dramatickou přestávku,…. „Myslím, že
překonal všechny rekordy v běhu po schodech,“ vystřelil pointu a dusil se smíchy. Celý
se rozzářil štěstím, když jsem ho pochválil a vrněl jak kocour, co se přecpal smetanou.
Dodalo mi to jen další důvod k tomu, abych si to s Priscilou vyřídil jednou provždy,
tyhle návštěvy vazounů s kapsami plnými vraždítek už mě unavovaly.
Začal jsem s magickou přípravou.
Mnoho kouzelníků si věřilo natolik, že si připravili jen jeden magický útok, který měl
protivníka zdrtit silou buldozeru. Mělo to tu chybu, že když se ten druhý dokázal ubránit
a měl třebas malinkatou rezervu, stačilo pak drobné kouzlo a byl vítěz. Začalo se tedy
spíše prosazovat to, že si každý připravil několik menších útoků, ale Merlin to ještě
vylepšil a já se rozhodl jeho metodu použít.
Finta spočívala v tom, že kouzelník obětoval trošku magie na pár kouzel, které ale
odvedly protivníkovu pozornost a rozvrátily jeho koncentraci. A tak jsem si na druhý
den místo mocné magie do kapes vzal rekvizity Malého Boska.
Druhý den ráno už jsem za svítání stál před Jeffovým karavanem. Vylezl ven stylově
oděn v koženém zálesáckém oděvu s třásněmi a s lanem obtočeným kolem těla za pasem
měl svůj obrovitý kolt a tak vypadal spíš jako pistolník z dob divokého Západu.
Vyjeli jsme po patnácté směrem k pobřeží, silnice byly prázdná a tak jsem si užíval
rychlou jízdu, ale po několika mílích mi Jeff nařídil, abych zpomalil.
Důvod jsem pochopil po několika minutách, když mi ukázal na starou cestu, vinoucí se
do hor. Nepoužívala se nejspíš už dlouhé roky, byla prašná a plná výmolů. Jeli jsem po
ní několik mil a pak se stočila k pobřeží. Klesala prudce po srázu v mnoha serpentinách a
když jsem se kouknul na tu hloubku pod sebou, nebylo mi právě dobře po těle. Slunce už
do nás začalo pěkně pražit a tak jsme si oba oddychli, když jsem konečně dorazili dolů
do úzkého údolíčka, kde rostly vysoké duby a byl tu trochu stín. Zato cesta byla ještě
horší ,výmolům se nedalo vyhnout, a tak i když jsem jel ještě pomaleji, házelo to s námi
jak na rozbouřeném moři.
Pak se stěny srazily a údolíčko se změnilo v úzký kaňon na konci uzavřený. Stál tu
starý již dávno nepoužívaný srub bez dveří a oken. Zastavil jsem a udiveně se na Jeffa
podíval. Neříkal nic, vystoupil a pokynul mi, abych šel za ním.
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Po několika krocích pyšně rozhrnul křoví, ukázal na vstup do jeskyně a vysvětloval:
„Kdysi než byla postavena Adamsova přehrada, tudy tekl potok, pak sem přišel jeden
prospektor a hledal nugety. Teď žije v karavanu vedle mě.“
Rozsvítil baterku a pak už jsme sestupovali strmým komínem kamsi do hlubiny. Šachta
měla velké množství odboček, ale Jeff tudy nejspíš nešel poprvé a měl tu své orientační
body, protože ani jednou nezaváhal. Trvalo to dost dlouho a vypadalo to jako cesta do
podsvětí, a měl jsem z toho tísnivý pocti, ale posléze se za jednou zatáčkou před námi
objevilo světlo. Chodba ústila do strže plné balvanů a dole pod námi byl Priscilin dům
jak na dlani.
„Myslíš, že tady není žádné detekční zařízení?“
„Tady? Podívej, padá tu kamení každou chvilku, měli by poplach stokrát denně.“
„Je divné, že o tom neví.“
„A kdo by se sem drápal a riskoval, že se ta kamenná lavina dá do pohybu?“ odpověděl
otázkou.
„Kolik ona vůbec má těch hlídacích goril?“
„Pět.“
„Jeden je už nějakou dobu na útěku, druhej má pravděpodobně ještě teď pěkněj maglajz
v hlavě, tak tam budou tři.“
Podíval se na mě s úctou: „Tedy na to, že se takovej cucák se už dovedeš docela činit.“
Sedl si, z batůžku vyndal dvě obrovité bagety a nabídl mi. Pak jsem si zapálili silné
kubánské cigarety a čekali na setmění.
Sestupovali jsme dolů za pomocí lana po těch balvanech tak, abychom nenadělali hluk.
Bylo velmi těžké a šlo to pomalounku, ale pak jsme konečně stáli dole a mezi námi a
domem Priscily Prescotové bylo jen několik keřů.
Přikrčeni jsme tedy přebíhali od jednoho k druhému, aby nám poskytl pochybnou záštitu,
ale dům byl podivně tichý a temný. Svítilo jen pár oken kuchyně a místností pro
služebnictvo. Zdálo se mi to podivné a už jsem se začínal bát, že jsme očekáváni a že
jsme vlezli do připravené pasti.
Teprve pak jsem uviděl, že vedle vily je přistavěn velký zahradní domek, osvětlený
mihotavým světlem svíček a pochopil, proč je dnes Priscila sama: má schůzku se svým
guru!
Znamená to tedy souboj jednoho začínajícího kouzelníka proti dvěma, z nichž jeden je
mistr. Měl jsem špatné vyhlídky a životní pojistku by se mnou v tu chvíli uzavřel jen
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blázen.
„Poslyš,“ řekl jsem Jeffovi, „ona a její mistr jsou támhle v tom domku, to je moje práce.
Ty prosím tě zalehni někde tady a tvým úkolem bude, aby nás nikdo nevyrušoval. Jen
hlídej, ať už se tam děje cokoliv.“
Obcházel jsem domek a pokoušel se nahlédnout dovnitř abych věděl, kdo je můj nepřítel,
ale ať jsem se díval jakkoliv pozorně, viděl jsem jen Priscilu. Stála nahá uprostřed
magického kruhu, oči široce otevřeny, jako v hypnóze se dívala kamsi dolů před sebe a
rukama si hladila prsa. Byl na ní opravdu hezký pohled, ale tyhle emoce jsem teď musel
potlačit.
Přešel jsem ke dveřím a ani jsem nezkoušel jestli je otevřeno. Pevně jsem se postavil a
kopl prudce směrem ke klice. Dveře se rozlétly a já teprve teď viděl na co se to Priscila
dívala. Kolem jejích nohou se ovíjel obrovitý had Levithaim, pozorně se jí díval do
obličeje a jeho rozeklaný jazyk spokojeně kmital, protože jeho druhý konec mizel v jejím
klíně a kopuloval s ní.
Správně bych ho měl oficiálně vyzvat na souboj a počkat až se připraví, takové byly
zvyklosti, ale já se rozhodl kašlat na etiketu.
Hodil jsem bouchací kuličku. V jejím záblesku vše na vteřinku znehybnělo. Využil
jsem momentu překvapení a vyslal své první kouzlo, ale to už jsem měl v ruce vrhací
hvězdici. Prosvištěla kolem Prisciliny hlavy a zabodla se hadovi přímo do otevřené
tlamy. Kdybych se chtěl trefit, tak se mi to tak dobře nepovede!
Správně by mág s druhým mágem měl bojovat jen magií, ale Merlin mi kolikrát říkal,
že vítěze se nikdo nedovolí zeptat, jak vyhrál a poražený už mluvit nemůže, takže jsou v
podstatě povoleny jakékoliv prostředky.
Udělal jsem ten nejdelší skok ve svém dosavadním životě, odstrčil ženu, která se
zhroutila jako loutka a krátký tesák jsem zabodl zespoda do plazovy hlavy. Jeho síla byla
ale stále ještě obrovská. Začal mě obtáčet a já měl pocit, že jsem spadl do obrovitého
lisu, ale chmurně jsem se díval do jeho nenávistí svítících žlutých oči a otáčel ostří v
ráně, aby byla co největší. Po ruce se mi řinula jeho chladná krev. Už jsem měl mžitky
před očima a tak jsem z posledních sil zarazil čepel ještě hloub. Konečně oheň v jeho
očích přestal žhnout, svaly jeho těla povolily a já stále ještě v jeho objetí se s ním zřítil k
zemi.
Koutkem oka jsem zahlédl, jak se Priscila pomalu zvedla, šílená vztekem popadla těžký
svícen. Pokoušel jsem se zoufale vymanit ze sevření mrtvoly, ale byla rychlejší. S
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vítězoslavným jekotem se ke mně vrhla a rozpřáhla se.
Zarachotil výstřel.
Uprostřed prsou jí vykvetla rudá růže. Podívala se na ní, jakoby tomu nevěřila, pustila
svícen a pokusila se obrátit, ale vzápětí se sesula k zemi mrtvá. Za ní stál Jeff s ještě
kouřícím starožitným koltem, zubil se na mě a povídá: „ Starej Jeff umí příjít v pravej
čas jako kavalérie ve starejch westernech co?“
Konečně se mi podařilo se osvobodit. Ještě trochu jsem se motal. Jeff mi podal ruku.
„Díky kámo, přišel jsi akorát.“
„Jo, ale teď by jsem měli vypadnout dřív než někdo začne bejt zvědavej co se tu děje.“
„Myslím, že když věděli, že tu má tohohle,“ a ukázal jsem na mrtvého hada, „ tak se sem
nikdo neodvážil. Bude to trvat hodně dlouho, než seberou odvahu se podívat, kde je
jejich paní.“
Podpíral mě, protože jsem se ještě trochu potácel a co nejrychleji jsme spěchali ke
skalám.
Nebudu ze sebe dělat hrdinu. Jeff po laně vylezl, já se přivázal a on mě nahoru vytáhl
jako kotě. Teprve v jeho karavanu, když jsme si dali pořádného lomcováka jsem přišel
úplně k sobě a začali to, co se stalo probírat.
„Co to tam bylo za slepejše?“
„Levithaim, had svůdce. Jeden z nejstarších démónů podsvětí. Jen nechápu jako to, že se
mi podařilo porazit ho tak snadno.“
„Třeba to bylo tím, že zrovna laškoval s naší přítelkyní Priscilou?“ navrhl Jeff.
„Třeba…“ odpověděl jsem, ale přesvědčen jsem o tom nebyl.
„Dostala, co jí patřilo,“ mínil Heft a dodal, „mrcha!“
„Vrátíš se teď do Strongu?“
Ne, takhle na volné noze jsem svobodnější, už bych za reedaktorskej stůl nesed.“ nalil si
dalšího panáka a tu noc nebyl poslední.
Zbývá ještě dodat, že Jeff Harp svůj slib nedodržel a do Strongu se vrátil.
Pravdu o svém vítězství jsem se dozvěděl až mnohem později, když jsme na to s
Merlinem přivedli řeč.
„Víš proč se ti Priscilu a Levithama podařilo tak lehce zmáknout? „ zeptal se mě tehdy
jen tak mezi dvěma chody.
„Taky jsem na to často myslel.“ přiznal jsem.
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„Podívej, když někdo bude sbírat v prachu malá zrnka magie, tak bude mít pořád jen
hromadu malých zrnek, ale ne velký balvan. Levithaim byl nádiva a břídil a ta jeho žačka
taky. Přijdou ještě těžší soupeři.“
…. A měl pravdu!
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Autor : ©Karel Shinen
Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: PŘÍPAD ZTRACENÉHO ZLATA. (Čárlí Šín, 6.)

Jmenuji se Čárlí Šín a kdysi jsem býval varietním kouzelníkem, který během přestávky
tahal nějaké ty králíky z klobouku nebo ukázal pár karetních triků, zatímco návštěvníci
odbíhali ulevit svému močovému měchýři nebo si šlehnout další dávku, aby byli zpět,
než zazní další naříkavé tóny saxofonu a přijde na scénu k tyči další dívka.

Jenže pak v roce 1999 přišel na svět Velký Král
Hrůzy a s ním se na zemi objevili všechny ty postavy
pohádek, mytologií, fantasy a hororů.
Většina techniky, tak jak jsme ji znali dřív, přestala
fungovat a míst toho tu byla magie. Mě se ujal druid
Merlin a udělal ze mne čaroděje. Možná měl o mé
činnosti jinou představu, ale shovívavě shlížel na to,
jak jsem si najal malou kancelář a začal pomáhat
lidem řešit jejich problémy.
Většinu času jsem trávil tím, že jsem seděl a čekal,
než někdo přijde nebo zavolá. Tak tomu bylo i
tentokrát. Zazvonil telefon a když jsem vychrlil své
jméno, ozval se na druhé straně skřípavý hlas : „Hej
Merlinovic štěně! Posílám pro tebe řidiče, tak koukej
hnout zadkem ať jsi u mě. Mám pro tebe príma kšeftík!“
Chtěl jsem se zeptat o co jde, ale hovor byl již přerušen.
Netrvalo to ani moc dlouho a ozvalo se decentní zaklepání a na mé:
„Dále,“ vstoupil muž, který jakoby vypadl z operety J. Strausse.
Bezvadný frak, motýlka, bělostnou košili s naškrobeným límcem a vysoký cylindr
nablýskaný tak, že jste se v něm mohli vidět. Přehlédl se zjevným odporem mé doupě a
jeho tváří proběhlo vteřinové zděšení, ale pak se již zcela neutrálním hlasem zeptal:
„Pan Šín, předpokládám?“, ale díval se kamsi nahoru.
Podíval jsem se tam taky, ale nikdo tam nebyl a tak jsem kývl: „Ano, vypadá to tak.“
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„Prosím následujte mne.“ a aniž na cokoliv čekal, vyšel ven.
Hodil jsem nohy ze stolu a vydal se za ním.
Před domem stála limuzína dlouhá jako celý můj byt. Otevřel mi dveře a když jsem ho
míjel, povytáhl trochu udiveně obočí a zeptal se: „ Vy nemáte žádné…“ zaváhal, chtěje
asi říci nářadí, ale pak to hladce změnil na… „pomůcky?“
Vůbec jsem netušil, do čeho jdu a nic jsem nevzal a tak jsem odtušil: „Netřeba!“
Vlezl jsem dovnitř, kam by se pohodlně naskládalo i basketbalové mužstvo a vyjeli
jsme. Vůz proplouval hustým provozem jako žralok hejnem mřenek a zakrátko jsme
minuli střed města a po padesáté frčeli na venkov. Jméno toho zapadákova jsem přehlíd,
ale dům u kterého jsme zastavili byl postaven ve staroanglickém stylu, červené cihly
napůl skryté pod zeleným břečťanem, pečlivě posekaný trávník a růže u domu. I vevnitř
to vše připomínalo minulost. Velká hala s dubovým ostěním, lustry plné cingrlátek a
obraz královny Alžběty.
Ani mě tedy nepřekvapilo, když dovnitř vešla mladá žena, která jakoby byla dvojčetem
Gréty Garbo, jen v oblasti hrudníku byla podstatně vyvinutější.
Nescházela ani cigareta nabodnutá na dlouhou špičku a hluboký výstřih vpředu i v zadu
až téměř k pasu. Otáčela hlavou, jako když válečná loď otáčí dělovou věží, zamávala
řasami a obdařila mne průbojným pohledem, který se do mě zavrtal jako nábojnice ráže
45.
Chyběla jen nějaká tklivá melodie Glena Millera.
V snivém zadumání jsem pohlížel na tušené vnady pod tenkou látkou. Vytrhl mě z něj
prudký náraz do boku.
V monstrózním invalidním křesle, ne nepodobném dobývacímu stroji seděla vyhublá
bábrle, šedivé vlasy staženy do drdolu připomínajícím spíš ocelovou přilbu.
„Hele moc mi tu mou Ingrid nevykoukej jo?“¨a aby zdůraznila svůj slovní projev
mávala rukou, v které držela láhev čtyřhvězdičkového koňaku.
Chtěl jsem se jí zeptat, proč mě vlastně zavolala, ale vůbec mě nepustila ke slovu: „Jen
co dorazí strýček Conan a Amberlin, hned se do toho dáme,“ a zamnula si ruce. Zněla
to, jako když šustí suché rákosí. Ingrid, která tam zatím jen stála a noblesně vypouštěla
kouř, na mě ukázala špičkou: „Myslíte paní, že tenhle bude vhodný? Nevypadá moc….
schopně.“
Už mi tak krásná nepřipadala. Bylo to v době, kdy jsem ani já o svých schopnostech
neměl valné mínění a tak jsem zahanben opáčil: „Budu se snažit…“ neznělo to příliš
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přesvědčivě.
„Uvidíme,“ odsekla ironicky, otočila se, napnula, obrazně řečeno, plachty a odplula
kamsi do domu.
Moje nejistota pramenila také z toho, že pokud jsem kdy měl nějaké černé sny tak byly
o tom, že se účastním nějaké té výpravy, kdy si hrdina dá dohromady skupinu:
kouzelník- trpaslík- zloděj a vydá se vstříc osudu, aby zachránil zem před zlem. Teď
jsem měl pocit, že se tu něco takového chystá, ale na zachraňování světa bylo podle mě
už pozdě a jediný způsob jak to napravit by bylo začít úplně znova od začátku.
Na další úvahy na toto téma nebyl čas, protože dveře se rozlétly, jakoby za nimi
vybuchla bomba a dovnitř vklusal obrovitý válečný kůň na kterém ležérně seděl
mohutný oplácaný svalnatec s nebesky modrýma očima a hřívou vlasů v poněkud
kastrolovitém stylu.
„Nazdárek rodinko. Strýček Conan je tu, aby opět zachránil svět. U Croma! Co mám
udělat? Zabít strašlivého netvora z hlubin? Získat magický artefakt mocného mága?
Zabíjet? Vraždit? Plenit? Znásilňovat?“ ptal se s nadějí v hlase.
„Hm, myslím, že nic takového,“ přerušila ho stará paní. Radost v jeho očích vyhasla jak
sfouknutá svíčka.
„ Zachraňovat pannu před osudem horším než smrt?“ zkusil to ještě jednou, ale ten
původní elán a nadšení v tom nebyl.
V tom okamžiku jeho kůň zděšeně vytřeštil oči, když se pod jeho nohama cosi mihlo,
vzepjal se a shodil Conana na zem. Když se situace poněkud zklidnila, stál tam
uprostřed trpaslík v kroužkované zbroji, s vousy až skoro na zem a nechyběla ani těžká
válečná sekera. Zíral na Conana těžce se sbírajícího ze země a zuřivě koulícího očima:
„No co-co! Tak promiň, jak jsem běžel, drnkul jsem tvýmu koňovi o kulky.“
Ale Conan již sahal pro svůj obouruční meč.
„Tak moment kluci,“ vmísila se do toho babka, „ žádné kočkovaní jo? Rozbíjení
nábytku, houpání na lustru, krev na koberci a tak, to si nechte na jindy. Teď vás tu
potřebuji živé a víceméně celé. Pojďte semnou a chovejte se slušně,“ řekla tónem, který
jasně dával najevo, že ona je tu tím, kdo tříská pěstí do stolu, a aniž čekala na odpověď,
rozjela se do vedlejší místnosti, kde zaparkovala v čele stolu. Byla to o omnoho menší
jídelna, která by mohla být i zvána útulnou, kdyby tu nebyla hromada deček, přehozů,
gobelínů, sošek, váz a dalšího harampádí, takže celek spíš připomínal přeplněnou
vetešárnu.
Copan se s nedůvěrou podíval na židli s útlými nožkami tvaru kopýtek a radši zůstal
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stát. To Amberlin se vyšplhal na židli a sotva se usadil, hned se vedle něj objevil sluha
a postavil před něj napěněný tuplák.. Mrňous ho popadl a zhluboka se z něj napil a pak s
pěnou na vousech zabasoval: „ To je matroš.“
Conan se natáhl a do ruky mu také jako zázrakem vplul pohár. To už se odněkud ze tmy
vynořil i Ingrid, vlnila se při tom jako mořský příboj a zaparkovala za bábrlí.
Ta si odkašlala a začala: „ Vy to nevíte, protože s tebou Conane se můj otec Magnus
pohádal kůli tvému divokému způsobu života a s tebou Aberline protože jsi kutal ve
zdejším dole bez jeho svolení, ale on se začal zabývat alchymií. Skupovával všelijaké
spisy, nechal si vzadu postavit pavilon, který nadneseně nazval Alchymistická věž a do
něj natahal spoustu baněk, křivulí, uzavíral se tam, studoval a laboroval.
Považovala jsem to za neškodnou stařeckou zábavu, ale jak jsem zjistila po jeho smrti,
krátce před ní vybral skoro veškerou hotovost a nakupoval rtuť. Ta není běžně legálně k
sehnání, takže támhle trochu, tuhle trochu od překupníků a tudíž dost draze. Jak jistě
víte, používá se rtuť jako základní surovina při alchymististické výrobě zlata, takže…“
nechala to viset ve vzduchu.
„Vězí za tím nějaká lotrovina, jak znám Magnuse, radši se vrátím do dolu. Promiň
Morgano!“ Mínil Amberlin, nečekal na nic, sklouznul ze židle a vydal se pryč.
„Rozdělili bychom se rovným dílem!“ zkusila ho ještě zastavit, ale ani se neotočil.
„Conane?“
Oslovený jen zavrtěl hlavou a beze slov vypochodoval také ven.
Morgana se otočila na mě: „Tak už jsi tu zbyl jen ty Merlinův učni. Jak tě tak pozoruji,
tak bys místo zlata raději ji, což?“ a plácla Ingrid po zadnici, tak jak to dělávají koňští
handlíři, když prodávají kobylku. Ingrid dělala, jakože se jí to netýká a tvářila se
neutrálně.
Hladově jsem na ni civěl a bezmyšlenkovitě souhlasil.
„Dobrá,“ zasmála se drsně, „když najdeš Magnusovo zlato, je všechno moje a ty
dostaneš Ingrid.“
„Jak ale víte, že se mu ho doopravdy povedlo vyrobit?“
Místo odpovědi vytáhla odkudsi podlouhlý žlutý slitek a podala mi ho:
„ Tohle jsem našla na dně jedné nádoby.“
Bylo to to nejčistší zlato, které jsem kdy viděl.
Neznám nikoho, koho by tenhle kov nechal chladným a tak jsem to zkusil i já: „A co
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tahle Ingrid a nějaké to zlato pro ni, aby netrpěla nouzí?“
„Ingrid nic nepotřebuje,“ zasmála se, „ale dobrá. Ingrid a pět procent.“
Mě to v tu chvíli stačilo: „ Dáme se do toho hned?“
„Tak pojď.“
To její křeslo bylo docela žihadlo a tak jsem si musel přichvátnout. Bravurně vybrala
zatáčku a já klusal za ní. Objela dům a tam zastavila. Když jsem ji doběhl, uviděl jsem
asi dvě stě metrů dál stát dům v podobě pagody z jedné strany přilepený ke kopci za
ním.
Vstoupili jsme dovnitř. Téměř celé přízemí zabírala velká pyramida sestavená z
pískovcových kvádrů, jen po obvodě stoupalo schodiště do patra. Morgana zajela do
boku, kde byla zdviž. Nechal jsem jí a vyšel nahoru.
Oproti všeobecným představám o alchymistických laboratořích, zde byl až pedantický
pořádek. Keramické nádoby schopné odolat vysokým tlakům, seřazené jako vojáci,
svědčili o tom, že to majitel myslel vážně a věděl své. Mezitím co jsem se rozhlížel
Morgana přirachotila vedle mne.
„Někdo tu uklízel?“
„Ne, Magnus byl vždy pořádný. Taky vím, že krom malé kuchyně a toalety támhle, tu
nejsou žádné další místnosti, ani tajné chodby.“
„Mohu vidět ty kontejnery?“
„Nevěříš mi snad?“
„Tak bych to neformuloval, jen rád vše vidím na vlastní oči.“
„Vedle vchodu je dřevěná kůlna.“
Seběhl jsem dolů a vyšel ven. Byla to spíš dosti rozměrná stodola, zavřená jen na
petlici. Uvnitř byly naskládány nejen již zmíněné kontejnery, ale i další bedny. B ylo
toho tu plno!
Vrátil jsem se do domu.
„Spokojen?“ zeptala se ironicky Morgana.
Místo odpovědi jsem se zeptal: „Můžete mi říci něco o jeho smrti?“
„Zemřel před dvěma měsíci, ale už dříve si stěžoval na to, že mu není úplně dobře. Pak
mu jednoho rána nesl John snídani a našel ho mrtvého tady v tom křesle. Zavolal mě, a
já pak doktora. Potvrdil to co, jsem už věděla, že Magnus je mrtev. Pohřbili jsme ho do
rodinné hrobky.“
„A co je tohle?“ ukázal jsem na pyramidu.
„Byl posedlý Egyptem, studoval staroegyptské náboženství, věřil, že Twoth byl
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kmotrem všech alchymistů a tak si tu nechal zbudovat i přesnou zmenšenou kopii
Chuchefovy pyramidy. Tvrdil, že mu pomáhá při tvorbě velkého díla, protože
koncentruje pozitivní kosmickou energii. Dovedl o tom žvanit celé hodiny, když našel
posluchače.“
Měla pravdu, všude kolem tu byly na stěnách egyptské motivy a vedle pyramidy stála
socha Twota v životní velikosti. Bodejť by ne! Vždyť je považován za autora
smaragdové desky.
„Nemohl někdo před jeho smrtí nebo i potom to zlato odvézt?“
„Vyloučeno! Jediná příjezdová cesta je kolem mého domu. Musela bych to vidět.“
„Takže Magnus sem nechal přivézt spoustu materiálu a rtuti, nejspíš z něj vyrobil zlato,
které nikdo nemohl odvézt, nejsou tu ani žádné tajné východy, ale zlato tu přesto není,“
shrnul jsem.
„Přesně!“
Bezmyšlenkovitě jsem se probíral listinami na stole. Byl zde i sešit, kam si Magnus
pečlivě zapisoval každý výdej za materiál. Přehlédl jsem položky: baňky, knihy,
rukopisy, pec, písek, ledek, olovo a rtuť. Na každé stránce podtrženo a sečteno. Zaklapl
jsem ho a položil zpět.
„Mohl by mě váš řidič odvézt zpět?“
„Vzdáváš to?“
„Ne jen mám málo informací, zkusím je načerpat jinde.“
Neměl jsem pravdu, tenhle dům obsahoval vše, co jsem k řešení potřeboval.

Nechal jsem se vyklopit před svým oblíbeným barem, vylezl jsem si rozmrzele na
židličku a poručil si panáka. Ještě než ke mně doputoval, dopadla mi na rameno silou
padající skály ruka Rona Vangarta.
„To se tak někdo má, sedí si v baru a chlastá. Mě taky jednoho.“
Byl to můj přítel, který mi občas přihrál nějaký případ. Rozvalil se vedle mě a židlička
pod ním zaúpěla. Zhluboka se nadechl a napil se.
Abych ho přesvědčil, že se jen neválím po barech začal jsem mu vyprávět, čím se právě
zabývám. Ron, ačkoliv vypadal na hloupého nemotoru, byl ve skutečnosti mnohem
chytřejší než většina jeho nadřízených, kteří z toho jen těžili a tak jsme probírali tu
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záhadu a popíjeli.
Nemohla ta auto co přivážely materiál, odvážet to zlato aniž by si toho Morgana
všimla? Mohly, to je jisté, ale stejně by pak zůstala alespoň poslední várka. Mohl to
Magnus sám vynášet a schovávat někde venku? Mohl, ale nějak jsem si neuměl
představit staříka co po nocích lítá sem a tam. Já toho o alchymii moc nevím, ale ta
stodola byla plná materiálu, a i kdybychom přepokládali poměr jedna ku desíti, muselo
by toho být alespoň metrák.
„A co magie,“ navrhl Vangart nakonec, „Ffffffff a zlato bylo tady a je pryč?“
„Ne-ne, to bych poznal, po každé magické operaci zůstává malá zbytková energie. Nic
takového. Je v tom nějaký trik.
Víš, kdysi jsem bývával iluzionistou a podstatou všech triků je, aby lidi viděli to, co
kouzelník chce aby bylo vidět a nevšímali si toho, co se děje doopravdy. Prostě odvedeš
jejich pozornost někam jinam. Proto taky každý správný iluzionista má krásnou
asistentku, která se tam kolem něj motá jen tak nalehko.“
Jak jsem to dořekl, zarazil jsem se a v duchu si vybavil opět ten dům. Ano, tohle bylo
ono!
Vangart vedle mě se chraplavě zasmál. I on znal ty okamžiky, kdy se člověku v mozku
vše složí a on uvidí možné řešení.
Už jsem byl trochu pod párou. Kývl jsem na barmana, zaplatil, otočil se na Vangarta, s
trochu těžkým jazykem řekl: „Omluv mě, jo?“ a vyrazil ven. Svět se malinko houpal a
já věděl, že by bylo nejrozumnější nechat vše na druhý den, ale nemohl jsem jinak.
Chytil jsem taxíka a než jsme dojeli, tak jsem skoro vystřízlivěl.
Otevřít mi přišla opět Ingrid, ale zas se tvářila naprosto neutrálně. Ačkoliv již byla skoro
půlnoc, Morgana byla ještě vzhůru, jakoby nikdy ani nespala. „Nečekala jsem, že tě tu
ještě někdy uvidím.“ Stále ten výsměch.
„Můžu se tam ještě jednou podívat?“ Kývla na souhlas a když jsem odcházel slyšel
jsem za sebou její jízlivý smích.
Opět jsem stál v pagodovitém domku, ale tentokrát jsem ho vnímal jinak, jako jeviště
připravené pro představení. Vypadalo to tu přesně tak, byla tu spousta rekvizit, hezky
pěkně na očích. Ten vzorný pořádek, spousty knih, přístroje a jako vrchol všeho ta
pyramida!
Jakoby tu všechno říkalo: hledej, hledej.
Znal jsem slídily, co se snažili zjistit podstatu triků, ale slídili a neviděli, protože byli
příliš umanutí a čím usilovněji hledali, tím méně mysleli a neviděli.
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Když poznáte podstatu iluzionistických triků, zjistíte, že jsou v podstatě velmi
jednoduché a náhle se vám to zdá banální.
Pár alchymistů jsem znal, ale ti měli laboratořích neuvěřitelný čurbes a taky to tam
děsně páchlo, ale tady? Začmuchal jsem, byly to sice už dva měsíce, ale všechno by tu
mělo být tím pachem nasáklé a ono nic.
Bylo to jako blesk. Vystřelil jsem ven, abych se ujistil o správnosti svého nápadu. Vtrhl
jsem do kůlny k bednám. Jedna, druhá, třetí- všechny plné. A kontejnery? Totéž!
Žádná transmutace, žádné zlato! V tom byla podstata toho triku taky. Vnutil všem
představu, že je to možné, stejně jako vám iluzionista vnutí představu, že je možné
přefinkout pilou ženskou v bedně nebo projít zdí. Kdo kdy viděl nějakou opravdivou
transmutaci! Ten starý lišák počítal s tím, že všichni s vidinou velkého bohatství budou
hledat a nebudou moc přemýšlet.
V duchu jsem viděl starého Magnuse, jak se v záhrobí chechtá při představě, jak to tu
jeho zoufalí pozůstalí převracejí všechno vzhůru nohama, funí námahou při rozebírání
té pyramidy, aby vespod nenašli nic a teprve po dlouhé době dojdou i do kůlny….
Musel jsem se v duchu také smát. Vrátil jsem s v dobré náladě k Morganě.
„Našel jsi zlato?“
„Ano, vím, kde je. Máte ten slitek?“
V očích ji zajiskřilo chtivostí: „Ovšem.“ Poodjela k sekretáři, otevřela jednu zásuvku a
vyndala ten kousek zlata velikosti dlaně.
„To je ono. Je to všechno zlato, co tam kdy bylo.“ A začal jsem vysvětlovat. Lesk v
jejích očích pohasl a jak jsem pokračoval, vystřídalo ho zklamání.
To moje vyprávění nebylo ostatně nijak dlouhé. Když jsem skončil, bylo dlouho ticho a
Morgana jen zamyšleně potahovala z cigarety. Nerušil jsem jí a nechával jsem jí to vše
vstřebat. Posléze rezignovaně pokrčila rameny: „ No co, za tu rtuť a ostatní harampádí
bude taky slušný peníz. Ty ovšem budeš chtít svou odměnu, že?“ a aniž by čekala na
odpověď, odlomila kousek zlata a zbytek hodila zpět do zásuvky. Zavolala: „ Ingrid!“
Přivlála a měla na sobě stále tytéž šaty. Tvářila se netečně, jako vždy.
„Než si jí dovedeš, musím tě na něco upozornit.“ A naznačila dívce, aby se otočila,
„sundej ty hadry.“
Ingrid tu rázem před námi stála nahá, ale já místo abych se kochal krásou jejího
dokonalého těla, jsem jen vytřeštěně zíral na malý čtverhranný otvor na úrovni kříže, ve
kterém byl standardní konektor.
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„Nezapomínej jí pravidelně dobíjet.“
Zalapal jsem po dechu, ale pak jsem se beze slova rozloučení otočil, mimoděk zastrčil
ten kousíček zlata do kapsy a vyšel jsem ven.
Pršelo, ale já šel pěšky a nechal se promáčet.
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Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: ĎÁBEL NEMÁ RÁD KONKURENCI (Čárlí Šín,7.)

Není-li tvůj Bůh Bohem,
pak je to Ďábel.
Pierre de Lasenic

Kapitola I.
Den byl jeden jako druhý. Ráno jsem naklusal do
své kanceláře, pil jedno kafe za druhým a ze
zápisníku škubal listy, muchlal je a trefoval koš v
druhém rohu místnosti. Musím se pochlubit,
dosahoval jsem docela slušných výsledků.
Dveře se rozlétly a dovnitř vrazil mohutný chlap,
tělo samý sval měl natřené olejem tak, že se lesklo
jako zrcadlo. Chlupaté vysoké boty, leopardí slipy,
kovové zpevňovače zápěstí a dlouhý meč pověšený
na zádech.
„Připrav se na smrt, černý mágu!“ zaječel.
Takovejch vypatlanejch blbců v těch dobách lítalo
po světě stovky.
„Tak jo,“ povídám a trefil ho papírovou koulí
doprostřed čela.
Zarazil se: „To bylo nějaké kouzlo?“ ale pak pokračoval, „Udeřila tvá poslední hodina
černokněžníku!“
„Opravdu?“ opáčil jsem a vytáhl přesýpací hodiny.
„Co je zas tohle? Ďábelský vynález? Magický artefakt?“
„Ne přesýpací hodiny. Říkals, že je to má poslední hodinka.Tak si ji chci užít.“
„Nevěřím ti. Chceš mě očarovat, ale já mám zázračný amulet a jsem barbar Derek,
zničil jsem už devět měst.“
„ To je zajímavé, možná bych měl pro tebe príma kšeft na asanačním oddělení. Mohl
bys vyhánět lidi z domů, bourat jim je a ještě za to brát peníze.“
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Nastalo dlouhé ticho. Barbar nakrčil své nízké čelo v usilovném přemýšlení. Posléze se
po delší době zeptal: „ Bude taky plenění a znásilňování?“
„Plenění slíbit mohu a znásilňování nebude potřeba, ženy se ti sami pohrnou do náruče.“
Barbar se rozzářil: „Opravdu?“ a v širokém úsměvu odhalil trosky zažloutlých zubů.
„No jasně!“ ujistil jsem ho pevně, „ jako bych to viděl. Možná budeš mít i několik holek
najednou,“ přisadil jsem si.
„Fakt jo? Hmmmmmm…“ adolence si říkal?“
„Asanace.“
„Ananasance… to si budu pamatovat,“ dumal, už zapoměl proč původně přišel.
Odcházel, ve dveřích zavadil o vysokého štíhlého elegána a zcela proti svému zvyku
místo toho, aby se vecpal do dveří, mu dal přednost.
Tohle byla zas úpln ě jiná sorta. Černé lesklé vlasy, které ale nikdy nepoznaly
brilantinu, pěstěný vous, drahý oblek, kravatu úzkou jako užovka a ručně šité boty z
nilského krokodýla. Usedl, hodil nohu přes nohu, upravil si puky, manžetu rudé košile a
na malíčku se mu blýskl skvostný diamant. V ruce se mu v mžiku objevil již zapálený
drahý doutníček. Labužnicky potáhl a zavrtal do mě hypnotický pohled. Jenže na mě
tohle neplatí, to by spíš zhypnotizoval skříň zamnou.
Tak jsme na sebe chvíli zírali, až on to posléze vzdal.
„Hm…ehm, myslím, že není třeba abych se představoval..“
„ Vy jste…..?“
Přerušil mne rázným gestem ruky.
„No ne, já jen abych měl jistotu.“ blufoval jsem.
„Ah tak, co v jiné podobě?“ Vzduch se zavlnil a na jeho místě seděl pohledný mládenec
ve šviháckém operetním lesnickém oblečku s nezbytným tralaláčkem.
„Hmm“, ocenil jsem to nenadšeně, „tohle už myslím trochu vyšlo z módy.“
„Tak radši něco jiného?“ nabídl a opět se změnil. Tentokrát tu proti mně seděl nechutně
smradlavý chlupatý tvor se zakroucenými rohy, který v rukou zálibně hladil svůj
kravský ocas.
„Hezká kreace,“ ocenil jsem, „Máte ještě něco v zásobě?“
„UH“ , prohlásil a změnil se do původní podoby, „Trocha obdivu by nezaškodila.
Předpokládal jsem, že nejlepší z Merlinových učedníků to ocení.“
„Já bych spíš ocenil, kdyby jste už konečně vybalil, co tu chcete a pak za sebou zavřel
dveře zvenčí.“
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Neurazil se, instituce, ke které náležel, byla zvyklá na to, že je někdo vyhazoval třeba
desetkrát a oni se vraceli i po jedenácté a zdárně předstírali, že přišli poprvé.
„Je mi to trapné přiznávat, že tak mocná organizace, jako ta naše, má problém, ale je to
tak. Když v roce 1999 sestoupil z nebe velký král hrůzy, vypadalo to, že vše bude v
pořádku, ale velmi brzy se ukázalo, že to byla zásadní chyba, protože s ním přišlo na
Zem i velké množství dalších temných bytostí a naše administrativa nebyla schopna je
všechny alespoň monitorovat, natož pak řídit, nehledě k tomu, že mnohé odmítali naši
svrchovanost. Začali se tak brzy tvořit frakce na nás zcela nezávislé s vlastními plány a
členskou základnou. V současné době se některé cítí být již tak silné, že ne sice zcela
otevřeně, ale jasně deklarují svou nezávislost a vlastní koncepci zla.
Problém je v tom, že teoreticky by jsme je měli podpořit, ale fakticky to nelze,
vzhledem k tomu, že je to konkurence, kterou nemáme rádi. Nemůžeme tedy proti nim
nic oficiálně podniknout, to bychom pomáhali silám Dobra, to by dobrému jménu naší
firmy neprospělo. Je to zapeklitá situace…“
„Chápu,“ pokýval jsem, „ musíte si udržovat zlou pověst co?“
„Přesně! Proto jsem tady.Vy jako čaroděj jste uprostřed na půli cesty a jste jednotlivec
na kterého se neupíná téměř žádná pozornost. Mohl by jste pro nás pracovat
nenápadně.“
„Pomáhat velkému zlu potřít menší? To zní…“
„Paradoxně co?! A lákavě,“ a usmál se, ale byl to úsměv žraloka, který se už-už chystá
pozřít oběť. Mé synapse se spojily a kdesi vzadu v mém mozku zablikalo varovné
světélko.
„Pochopitelně budete mít veškerou naší logistickou podporu a výše honoráře není
podstatná,“ vstal na znamení, že rozhovor je u konce a jakoby nečekal, že by mohl být
odmítnut. Smetl neviditelné smítko ze saka a byl pryč. Tyhle snobské způsoby mě
dicinky pobavily.
Zůstal jsem sám jen se svými myšlenkami a převracel ten návrh stále dokola, ale stále
jsem si nebyl jist, co přesně mi na tom vadí. Tak jsem proseděl zbytek dne, přehrával
jsem si to zas a znova a užíral se.
Nakonec jsem to vzdal a šel domů. Na podlahu jsem nakreslil kruh, do něj pentagram a
na jeho vrcholy znaky pěti géniů, vstoupil dovnitř a kruh uzavřel.
Udělal jsem krok a rázem jsem šel v patách Cortezových žoldáků, další krok a viděl
jsem jak slepý mládenec kreslí do písku před Karlem IV. litery ukazující jeho
budoucnost. Další krok a v dáli vidím mohutné věže hradu Avalon a stojím u
posvátného dubu u Merlinovy jeskyně. Vaří cosi v kotlíku, kyne mi abych si sedl a
šibalsky se usmívá.
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Tak jako vždy, ví víc než dává najevo, ale dnes oproti svému zvyku jde přímo k jádru
problému.
„ Takže co říkáš té nabídce?“
„Ano, zdá se to být výhodné, ale je v tom nějaký háček, jen nevím jaký.“
„A co máš v hlavě místo mozku?“ láteří a já vím, že je to jen naoko.
„Už by jsi je přeci mohl znát. Jistě- je to výhodné, ale pro ně. Pomůžeš jim likvidovat
slabé, aby silní byli ještě silnější? Uvědom si, že tyhle vnitřní rozbroje oslabují jak slabé
tak i silné. Caesar v Galii dokázal zvítězit jen proto, že se mu povedlo udržovat
nepřátelství mezi jednotlivými keltskými kmeny.“
„Možná bych to měl odmítnout.“
„To nejde,“ obořil se na mne, „ Jednak by si našli jiného, ještě většího moulu než jsi ty a
jednak by jsi se stal jejich terčem a štvali by tě jak divou zvěř. Tohle je nabídka, kterou
nelze odmítnout.“
Moje nálada klesla na úroveň bodu mrazu, ale Merlin mi podal číši jiskřivého
španělského vína a vysvětloval dál: „ Mají tě za hloupého, tak jim ho předveď ne?!“
To víno bylo zabiják, chutnalo tak sladce, ale druhý den jsem měl hlavu jak spojené
ocelárny. Vyšel jsem se projít, abych se dal trochu dohromady. Najít nějaký ten
čarodějnický spolek nebo sektu provozující kouzelnické rituály či vyvolávající
některého z velkého pantheonu bohů, to by nebyl problém. V každé ulici by jste jich
našli několik.
Nakonec jsem zakotvil ve svém oblíbené hospodě U havrana. Po několika schodech
dolů a pak úzkou uličkou do malého baru, kde neřičela moderní hudba ani tu nebyl
žádný program. Světlo tu bylo tlumené, protože ti kteří se tu scházeli probírali
záležitosti, které světlo nerado.
Pak do lokálu vplula nádherná ženská bytost, která jakoby vypadla z erotických snů
mnoha mužů. Štíhlý pas, oblé boky a krásné poprsí. Doprovázel ji naditý mládenec,
který tvarem připomínal fortelnou kredenc a pravděpodobně měl i podobnou inteligenci.
Kdysi, když byla Lidie ještě malou hvězdičkou, pořídila si, jak bylo tehdy v módě, starý
hrad, ale brzy přišla na to, že ji podvedly, protože se po něm prohánělo nejmíň tucet
duchů.
Než se mi podařilo je vystrnadit, tak jsme se tak trochu sblížili, ale ona pak dostala roli
ve slavném muzikálu a mladý začínající čaroděj už jí byl málo, takže mě překvapilo, že
když mě uviděla, hned se ke mně hnala s radostným výkřikem, vlekouc svou gorilu za
sebou.
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„Tebe bych zrovna potřebovala! Vlastně jsem tě hledala a počítala jsem s tím, že tě
najdu v nějakém takovémhle pajzlu. Prolézáme je už celý večer, viď Maxíčku?“
„Hmm“ kývl Maxíček prkenně. Kdyby nebyl tak obrovitý, vypadal by jako pimprdlový
Škrhola.
Tál jsem pod jejím pohledem jako sníh pod jarním sluníčkem. My muži jsme sice silní,
ale sotva se na nás usměje pohledná žena, stávají se z nás pitomci, kteří zaměňují svá
přání za realitu a ztrácejí zcela soudnost.
Z normálních mužů se stávají rytíři, kteří jsou ochotni trmácet se pro svou dámu přes
půl světa, zatímco ona jim doma nasazuje parohy tak velké, že by s nimi vraty neprošel.
Jdou ochotni vrhnout se do boje proti tlupě nepřátel, na které ona mu ukáže svým
něžným prstíčkem a nechat se s přiblblým úsměvem rozsekat na fašírku. Ani já na tom
nebyl lépe a snaživě jsem kýval a úplně zapomněl, jaký úkol mi dal Mefistoteles.
„Maxíčku, pejsánku, to je ten hodný čaroděj Čárlí Šín o kterém jsem ti toho tolik
vyprávěla,“ a vinula se k němu jako břečťan.
„Ééééé“ pokusil se něco namítnout obr. „Ale ty můj medvídku, ty už se nepamatuješ?“
doprovázela svou řeč mnoha úsměvy, hlazením a vlněním se kolem něj.
„Hmmm,“ řekl opět Max. V duchu jsem konstatoval, že má velmi bohatou slovní
zásobu. Ostatně to nebylo ani zapotřebí, byl jen módním doplňkem Lidie, asi jako
náušnice v uchu.
Nicméně, když jsem si uvědomil, jak s ním manipuluje, ihned mi hladina testosteronu
klesla na normál: „ Co to bude tentokrát?“
„Víš, když jsem kupovala svůj hrad, tak mě to, že jsem tam měla duchy opravdu rušilo,
ale když jsem přišla do společnosti, zjistila jsem, že mít hrad bez ducha je společensky
neúnosné. Nemůžu tam pozvat ani žádnou společnost, když by je o půlnoci nepřišel
pozdravit žádný duch.“ štěbetala sladce.
Jen jsem si povzdychl a pomyslel na to,že poltgajsti jsou naprosto neovladatelní nejsou
to žádná domácí zvířátka s růžovou mašlí na krku, která na požádání podávají pacinku.
„Nemohl by jsi mi je přičarovat zpět?“ ale hned si sama odpověděla „Ovšemže mohl!
Vždyť jsi velký a mocný čaroděj, že jo? Bude to pro tebe hračka.“
Zamávala řasami a vykouzlila ten nejsvůdnější a všeslibující úsměv o síle 100 KW.
Já naopak zahrál totálně zamilovaného a zacukroval: „ Jistě má drahá přítelkyně, víš, že
jsem hotov splnit tvé přání.“ Oba jsme byli spokojeni, jen Maxík se na mě zamračil a
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jeho pohled věštil nebezpečí úrazu, pokud bych se k jeho milované chtěl přiblížit trochu
více. Což jsem nechtěl. Každý z nás byl v té chvíli přesvědčen o tom, že se bude hrát
podle něj, ale netušili jsme, že noty již byly napsány jinak.
Kapitola II.
Nejlepší způsob jak se dostat do problému je vyvolat ducha.
Nejlepší způsob jak se dostat do velkých problémů je vyvolat více duchů. Čárlí Šín

Ačkoliv k evokaci čaroděj nepotřebuje v zásadě nic co by nenašel na místě samotném,
vlekl jsem sebou k Lidíi kufr plný harampádí, jen abych udělal patřičný dojem.
Pohodlná asfaltová silnice končila, jak tradice velela, v malé podhorské vesnici, kde na
mě před místním hostincem již čekal černý kočár tažený čtyřspřežím černých koní s
kočím v černém s vysokým cylindrem.
Jakmile jsem kufr dotáhl do kočáru, kočí práskl bičem a povoz se vydal na cest plnou
výmolů a ostrých zatáček, kde z jedné strany byla příkrá skála a z druhé hluboká rokle.
Hrad nebyl původně moc velký, ale Lidii se podařilo sehnat z výprodeje řadu filmových
efektů a tak zvenčí vypadal impozantně. Všude samé věžičky se spoustou vlajek, zubaté
hradby se ježily děly a v oknech plálo světlo, do dálky se rozléhal hluk ryčné hudby a
hodujících hostů.
Lídie byla někde na natáčení exteriérů a svého Maxe měla ssebou a tak na hradě bylo
jen několik služebných a já měl volné pole působnosti.
Když jsem tam byl poprvé, tak jsem se věnoval spíše půvabům paní domu, než své
prácí, kterou jsem tím pádem odfláknul. Hrad jsem totiž zbavil duchů tím, že jsem jim
všechny přístupy zapečetil a zabránil jim tak se manifestovat. Dalo se tedy snadno
odhadnout, že pokud bych je prostě otevřel, setkal bych se s ne zrovna přátelsky
naladěnou společností.
Rozhodl jsem se tedy postupovat opatrně a otevřít jen jeden vchod. Zavrhl jsem
zbrojnici, protože v ní bylo spousta ostrých předmětů i knihovnu, kde zvláště okované
svazky mohly být nebezpečné.
Pro jistotu jsem si vybral odlehlou místnost zcela prázdnou a nepoužívanou.
Vytvořil jsem si osobní ochranu, našel své původní kouzlo a zrušil ho.
Bývalo zvykem, že se na jednom místě materializoval vždy jen jeden duch a tak jsem
byl překvapen, když se do místnosti začaly hrnout jeden za druhým. V té chvíli jsem byl
vděčen své prozíravosti, že jsem se zabezpečil.
Vedle starověkých bojovníků s dřevěnými kyji, tu byli do železa zakutí rytíři, dámy se
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špičatými klobouky, vysokými parukami nebo v hluboce dekoltovaných šatech.
Vypadlo to se mnou bledě, protože jsem očekával, že se na mne všichni najednou
vrhnou, ale oni mi namísto toho začali děkovat a velebit mě jako zachránce. Jeden přes
druhého se překřikovali.
Malou chvíli jsem to nechápal, ale pak se ozval dunivý hlas odněkud z velké hloubky: „
Cítím přítomnost člověka, kterou jsem necítil již celé eony. HA! Kdož jest ten červ
pozemský? Proč již neleží v prachu u mých nohou a nelíbá lem mých střevíců? A kde
od něj mám obětinu? Pojď se mi kořit, přítomnost nehmotných astrálů mě nedokázala
uspokojit ač se vpravdě tuze snažily!“
S těmihle pradávnými bohy je ten problém, že jsou příliš autokratičtí a sebestřední,
takže nejsou schopni zaznamenat změny a stávají se dětinsky směšnými. Přistoupit na
jejich hru není to nejlepší řešení, ale naopak oponence se může též stát pro dotyčného
fatální.
„Hm, nějak jsem přeslechl tvé jméno.“ manévroval jsem tedy.
Jsouť já velký Amon-Thot,“ zahřměl hlas, teď již mnohem blíž. Situace se stávala
vážnou.
„Promiň, ale nemohu si nějak vzpomenout, že bych o tobě slyšel. Jsi snad jedním ze
Starých bohů žijících v podzemních prostorách?“ „Ano, ale moji poddaní se proti mně
spojili, oslabili mě a uvrhli do bezčasu. Nyní jsem se však osvobodil a hodlám se
navrátit na trůn, který mi právem náleží,“ a jeho hlas rozechvíval okenní tabulky. Na
nádherně upravené zahradě se začala zhmotňovat stvůra, kterou lze jen stěží popsat,
„Ano,“ řval, „chci dosednout na nejvyšší pedistal, kde mi všichni ostatní budou vzdávat
hold a naslouchat mým příkazům, neboť jen já…“
Nedořekl, z čista-jasna se nad hradem zjevil černý mráček a z něho zaječel hlas: „Cože?
Ty nicko!“
Z mraku vyletěl blesk a v jediném oslnivém záblesku změnil Amon- Tota v hromádku
popela.
Zvedl se vítr a za doprovodu maniakálního smíchu ho rozfoukal. Mohutná zeď hradu se
rozpadla, jakoby to byla dětská stavebnice a na hradní zahradu se vřítil válečný vůz
tažený čtyřspřežím černých kanců s hrozivými kly. Na voze stál mohutný muž oblečený
do zbroje, která prezentovala půlroční produkci Manessmanových oceláren. Dlouhý
vous za ním vlál, jednou rukou držel opratě, druhou mával gigantickým mlatem a křičel:
„Chce se semnou někdo popasovat o trůn všech bohů?“
„Co tu děláš ty bečko zvětralého piva?“ odpověděl mu briskně mrak a zároveň z něj
vyšlehl další blesk. Wotan však hbitě nastavil stříbrný štít a blesk se od něj odrazil zpět.
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„HUF!“ ozvalo se a z mraku zbyl jen malý obláček. Wotan se zvrhle zachechtal, hrábl
kamsi do hlubin vozu, vytáhl soudek, pěstí ho narazil, přiložil k ústům a chlemtal
pěnivý mok, jenž mu stékal po vousech ostatně již slepený mnoha geologickými
vrstvami zbytků. Vedle něj se zhmotnila krásná snědá žena dokonalých tvarů, s jen
nepatrnou tělesnou vadou- šesti rukama. Zakotvila na silákovi svůdným pohledem a
zacvrlikala: „Hej, ty jseš ale silnej kluk, ty umíš s každým řácky zatočit viď?“
Wotan se jako zhypnotizovaný díval jak se svůdně vlní a bylo opravdu na co se dívat.
„No jasně,“ prohlásil sebejistě, „Vzal bych tě na malou projížďku. Pak by jsme si mohli
někde zašpásovat co?“ Její čtyři ruce nelenily a ohmatávaly Wotanovy svaly, zatímco
on slintal blahem.
Slunce bylo dosunuto stranou, nebe se otevřelo a objevilo se oko v trojúhelníkovém
otvoru: „ Někdo se tu pokusil zpochybnit mé božské prvenství?“ zeptalo se nedůvěřivě.
„Jehovo, starej se o ten svůj vyvolený národ smrdutejch pastýřů a dej nám pokoj jo?“
„Ty pasáku prsatých valkýr, ty tupá horo svalů, jestlipak víš, že tohle je Kálí, bohyně
žen, které patří všem mužům a její ctnost neváží víc než pírko holubice.?“
„Impotente,“ vyprskla Kálí, „podvodníku, řezníku!“
Dírou v hradbách, kterou se vevalil Wotan vpochodoval pestře ozdobený slon a za ním
osm svalnatých Indů na stříbrném platu neslo nesmírně obézního tvora, který smířlivě
kýval olysalou hlavou a kynul rukama ozdobenýma prsteny.
Události začaly nabírat na rychlosti. Ozval se znova rachot a zeď se probořila na opačné
straně než byl první otvor a dovnitř vplul rákosový člun s desítkou veslařů na každé
straně. Na přídi stál štíhlý muž s hlavou ibise a s rukama založenýma na mohutně
vypracované hrudi. Za ním na původně vzorně upravenou zahradu proudili další a další
bohové a bohyně se svou ekipou. Všichni nejprve hlásali své nejvyšší božství, čímž se
automaticky dostávali do sporu se všemi ostatními.
Nadávky, blesky, prokletí létaly sem a tam. Z nebe padaly žáby, kroupy, krvavé hnáty a
další svinstvo. Zem se pravidelně otevírala, aby některé bohy pohltila a jiné vyvrhla.
Mezi tím pobíhali hrdinové, víly, jednorožci, draci a další havěť. Zmatek byl dokonalý,
všichni bojovali proti všem. Moje jediné štěstí bylo, že jsem to pozoroval z třetího patra
hradní věže a v tom tartasu si mě nikdo nevšiml, zatímco duchové se zamnou krčily v
koutku a kňučely strachy.
Kapitola III
Bůh je Světlo a Tmy v něm žádné není.
II. Pavlova epištola.

Chvíli se zdálo, že to nebude mít konec, protože ti bozi, kteří v boji podlehli, se vzápětí
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reinkrinovali a s novou vervou se pouštěli opět do boje.
Jen Kálí seděla opodál a oproti svému zvyku si jednou rukou upravovala manikúru a
dalšími žonglovala s uťatými hlavami někoho z doprovodu bohů.
Ti trochu inteligentnější tedy začali své soky expedovat v bezvědomí do bezčasu a tak
se počet bojujících přeci jen postupem času zredukoval. Ostrý záblesk a hromová rána
přehlušila všechno a Slunce bylo přitaženo zpět.
„Co se to tu děje?“ ozval se hlas odnikud.
Bohové rázem ustali a začali honem jeden přes druhého vysvětlovat a stěžovat si na
druhé.
Z druhé strany se přivalila Temnota a sladce se zeptala: „Mohu tu být nějak
nápomocen?“
„Ne díky,“ odseklo Světlo kategoricky. Začal se dělat vír, sílil, točil se stále rychleji a
stahoval do svého středy postupně všechny, kteří zbyli na zahradě. Jakmile v něm
zmizel poslední z bohů, úkaz zmizel a Světlo a Tma se vydaly každý jinam. Jen Kálí
zůstala, seděla v rohu a senilně se smála. Zahrada vypadal hrozně.
Tak za tohle mě Lýdie asi nepochválí, myslel jsem si. V nouzi nejvyšší mívám ty
nejlepší nápady. Otočil jsem se k dosud strachem se chvějící skupince duchů a řekl jim s
tváří hráče pokeru:
„ Viděli jste to?“
„Ano, ó velký kouzelníku.“
„Zachránil jsem vás?“
Všichni horlivě přikyvovali.
„Výborně!“ zamnul jsem si ruce, „tak můžeme přistoupit k dohodě.“
Když se Lýdie za tři dny vrátila byla velmi spokojená, když jsem jí představil dva tucty
zpacifikovaných duchů. Její modré oči se rozšířily údivem a se znechucením obhlédla
to, co zůstalo ze zahrady.
„Zkrotit tak velké množství duchů si milá vyžádalo moje velké úsilí. Musel jsem s nimi
těžce a dlouho bojovat,“ vysvětlil jsem hladce.
„Opravdu?“ Muselo to být hrozné!“
„Ano, sotva jsem vyvázl životem,“ básnil jsem.
Jsi můj velký hrdina!“ líbla mě na čelo a Max se ani nezamračil.
Nechal jsem si od ní napsat šek a vydal se na cestu domů. Další den jsem dorazil do
kanceláře ve velmi dobré náladě.
Dveře se rozlétly a dovnitř opět vpadl barbar Derek: „ Ty prolhaný černokněžníku!
Agaro-šance je projekt na zvýšení obilných výnosů.“ a mával taseným mečem
Page 9 of 11

„Ne Dereku, asanace. Já ti to radši napíšu,“ vyhýbaje se svištící čepeli, popadl jsem
tužku a blok. Vyvalil na mě oči a jeho meč zůstal stát uprostřed pohybu: „Ty umíš
psát?“
„Jo.“
„Ale já neumím číst.“ „On už ti to někdo přečte a ukáže ti kam máš jít.“
Derek vážně pokýval hlavou a sklonil meč. Vstoupila další známá postava. Mefistoteles
už nebyl tak elegantní jako minule. Studeně se podíval na Dereka a stroze rozkázal:
„Vodval se bedno steroidů.“
Derek popadl papír a tváře se jako školáček zmizel. „Co to mělo být Šíne?“ začal čert.
Mělo to znít přísně, ale bylo jasné, že je na tom mizerně.
„Chtěli jsme je jen malikato pošimrat a ty jsi převrátil polovinu vesmíru.“
Vytáhl blok a četl: „ Zlikvidováno, deset hlavních bohů, dvacettři menších, patnáct
polobohů a stodvacet členů doprovodu.
Navíc jsme se na místo dostavili až jako druzí a tudíž jsme to byli my, kdo se musel
nabídnout k pomoci, která byla ostatně odmítnuta.Tím jsme se dostali do
podřízeneckého postavení. To je pro tebe špatné Šine, moc špatné!“
Zacvrlikal mobil. Mefisto ho vytáhl a otráveně se ohlásil: „Prosím?“
Vzápětí se narovnal, jakoby právě spolkl pravítko.
„Ano pane! …... Jistě pane! …. Honorář platím ze svého?Ale pane!!!? …….. Jistě,
souhlasím s vámi, je to má vina …… Všichni z plánovacího dolů ke kotlům? ….. !Já
taky? ……! Čert čtvrté kategorie? …. Pane, prosím NÉ! ……….. Nástup už zítra?…
Ano, rozumím. Provedu!“
Mefisto se během hovoru celý propadal sám do sebe a jeho původně snědá pleť byla v
závěru křídově bílá. Vstal a vypotácel se z kanceláře.
Kapitola IV..
Jen jsem si stačil nalít panáka, hodit nohy na stůl a už tu byl Merlin. Přicházel vždy,
když měl pocit, že by mé sebevědomí mohlo poskočit do kladných hodnot a hned mě
začal zpracovávat: „Jako obvykle,že? Sklízíš úspěch tam, kde jsi ani nehnul prstem.
Uvědomuješ si, že jsi jen malou figurkou v něčí hře?“ A víš, že je mi to fuk? Pro mě je
podstatné jen to, že jsem ta figurka, která zůstává naživu.“
„Tentokrát,“ usadil mě a vytáhl odněkud láhev červeného a v papíru zabalené uzené
úhoře.
„Máš pravdu, ono je lepší nepátrat po tom co člověka v budoucnosti čeká. Minulost již
není, budoucnost je nejistá a tak pravdivý je jen tento okamžik, který právě žijeme.!
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Autor : ©Karel Shinen
Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: ŠÍN A POKLAD. (Čárlí Šín, 8.)

Motto: nejlepší je ta magie, kterou nepoužijete.

Bylo kalné ráno a mně se vůbec nechtělo vstávat. Dalo mi velkou práci přesvědčit se,
abych vylez z postele a doklátil se do své kanceláře. Na dveřích mám starý a oprýskaný
štítek:

ČÁRLÍ ŠÍN - MAGIE
A moje tělesná schránka na tom není o moc líp. Hlavně po ránu mám pocit, že jsem
starší než hnědé uhlí.
Už když jsem přicházel, viděl jsem tam na chodbě
nervózně přecházet mladou ženu v černém. Hned
jsem se narovnal a pokusil se vypadat jako naprosto
dokonalý muž. Ten černý kostýmek dělal její
postavu ještě úžasnější a na obličeji měla krajový
závojíček, jaký v třicátých letech ve filmech
nosívaly tajemné osudové dámy.
Předstíral jsem, že nevím, že jde za mnou a začal
odemykat. Prudce se obrátila, chytila mě za ruce a
pološeptem se zeptala: „Vy musíte být pan Šín, že?
Musíte mi pomoct, jsem strašně nešťastná.“
Copak jsem mohl odmítnout, když na mě vrhla
zničující pohled svých černých očí a nahnula se ke
mně tak, že mi nabídla nádherný výhled na svá

poodhalená ňadra?
Hm, no! Popravdě, taky se moje konto, jako obvykle, právě potácelo těsně nad nulou.
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Otevřel jsem tedy dveře a pozval ji dál. Moje kancelář nebyla žádným útulným
budoárem a tak vyděšena trochu couvla, ale pak sebrala veškerou svou odvahu a vešla.
Nabídl jsem jí gestem, aby si sedla a viděl jsem, jak váhá, má-li usednout do náruče té
koženkové obludy. Nakonec s výrazem mučednice vystupující na pranýř usedla. Obešel
jsem stůl, abych si získal odstup, také se usadil a zeptal se:
„ Čím vám může být má maličkost užitečná?“
„ Jsem Eva Petersonová,“ oznámila, jakoby tím říkala vše a měla pravdu. Peterson byl
jedním z těch potrhlých staříků na hrobem, kteří se zamilují do mladé slečny. Jemu bylo
skoro osmdesát a jí pětadvacet a jejich vztah byl vděčným tématem pro bulvár. Jeho syn
Olaf si najal soukromé detektivy, kteří vyšťárali na tuhle ženu spoustu svinstva, protože
ona nebyla žádné nevinné kvítko. Se starým pánem to ale ani pak nehnulo, naopak se se
synem pohádal a Evu si vzal.
Měsíc nato zemřel a ačkoliv se v tom policie pořádně porýpala, nezjistila cizí zavinění.
Tohle všechno mi proběhlo hlavou během chvilinky.
„Můj milovaný manžel mi často říkával, že jsem jeho poklad a že se o mě po své smrti
postará, a má pro mě připraven také poklad, ale když byla otevřena po jeho smrti závěť,
nebyla tam o mě ani jediná zmínka. Jsem na mizině. Musíte mi pomoc ten poklad najít.“
„Hm, no dejme tomu, že to zkusím a opravdu se mi podaří něco najít. Pak budete mít
problém prokázat, že je to přesně to, co vám bylo slíbeno. A to vůbec pomíjím to, že o
existenci nějakého depozita víte jen od něj. Nebo snad máte nějaký skutečný důkaz, že
to nebyl jen slovní slib?“
Vrhla na mě ublížený pohled malého nakopnutého psíka. Vzápětí se ale změnila v
šelmu: „ Nehodlám vůbec nic dokazovat, prostě až to najdete, tak to popadnu a zmizím
někam hodně daleko.“
Olafovi právníci si mě podají za napomáhání ke krádeži, myslel jsem si, tohle je ošidná
věc. Ale na druhou stranu, byl jsem přesvědčen a tom, že žádný poklad neexistuje,
takže mohu bez obav pomoc slíbit.
Řekl jsem jí svou taxu a ona bez váhání vytáhla šekovou knížku a vepsala dvojnásobnou
sumu. Její představa o tom jaké je to „ být na mizině“ měla jinou dimenzi než ta,
kterou mají bezdomovci pod mostem.
Představoval jsem si to v tu chvíli tak, že se tam budu tak hodinku ochomýtat, pak
pokrčím rameny a zajdu do banky deponovat šek.
„Pojedete hned?“ ptala se dychtivě.
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„Ne, musím si ještě připravit nějaké propriety.“
Byla to pustá lež, ale chtěl jsem získat čas na získání dalších informací.
„ Dobrá, ale zítra v deset tu pro vás bude mé auto.“ zvedla se a ladným krokem laně
odkráčela.
Pokud jde o ty informace, můj přítel Horn z bulvárního deníku Stern byl, dalo by se říci,
ne studnicí, ale přímo jejich gejzírem. Někdy to co jsem se o něj dozvěděl, byly jen
plky, ale jindy mezi tím svinstvem ležel i diamant.
Věděl o všem. Když jsem za ním zašel a strčil mu do ruky padesátku, jen na mě
spiklenecky mrknul a povídá: „ Já si teď na dvacet minut musím odskočit, a ne aby ses
mi hrabal v témhle té skříni! Obzvlášť složku 23a nech na pokoji jo?..... a
mimochodem, kopírka je támhle.“
Bylo toho tam docela dost, však z toho také bulvár vytěžil pěkných pár rádobyseznací,
ale když jsem si to pak pročítal ve své kanceláři, nenašel jsem nic nového. Zhnuseně
jsem to odhodil do koše.
Druhý den opravdu přesně v deset před domem na mě čekalo auto.
Místo, kde bydlela se jmenovalo Sluneční pláž. Kdysi to byla nehostinná poušť. Pak
tam někdo nalezl velké podzemní jezero, navrtal studny a během let si tam pár boháčů
koupilo rozsáhlé pozemky a proměnilo poušť v kvetoucí zahradu.
U vchodu pro služebnictvo stál bělovlasý černý sluha v proužkované livreji. Bylo vidět,
že to tu vedou postaru. S úklonou mi sdělil, že madam nemá čas a mám se pustit do
práce. Pomalu jsem obcházel dům a shora slyšel tříštění skla a další zvuky jasně
dokládající, že „ madam“, má právě záchvat zuřivosti.
Dům byl směsicí stylů a vypadal, jakoby někdo vzal tu a tam kousek a tady to pak složil
dohromady. Poflakoval jsem se tam a prováděl zevling, až jsem se postupně dostal k
hlavnímu vchodu právě ve chvíli, kdy u něj zabrzdila velká luxusní limuzína, z ní
vyskákali dva bodyguardi a jeden hned otevíral dveře štíhlému mladíkovi. Jak mě
zmerčil, zamračil se a zakormidloval mým směrem. Ti dva hromotluci ho samozřejmě
následovali. Když ke mně dorazili, začal pěkně zostra: „Co jsi zač?“
Vysvětlil jsem, jak se věci mají.
Sjel mě nevraživým pohledem, jako bych byl smítko na jeho bezvadném obleku: „Podle
poslední vůle mého otce to tu patří mě a ty se koukej sbalit a ať tě tu už nevidím!.... a tu
běhnu vypakuju za chvilku taky.“
Viděl jsem, že ty jeho gorily jsou celý natěšený na to, aby mi daly nakládačku, ale já
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neviděl důvod, proč bych jim k tomu měl dát příležitost: „Děkuji za informaci.
Doprovázet mě nemusíte, východ najdu sám,“ a vydal se k bráně. Obešel jsem dům a
nepřekvapilo mě, že auto už tam na mě nečekalo.
Do města to bylo hodinku chůze a tak jsem šlapal pěšky, sluníčko do mě pálilo a jediné,
na co jsem mohl myslet, bylo studené pivo.
Asi mi tím teplem změkl mozek, protože sotva jsem uhasil žízeň, vkradla se mi do něj
myšlenka, že za ty peníze bych se měl ještě trochu snažit. Samozřejmě jako
nejjednodušší se zdálo být vyvolání ducha starého pána, ale s tímhle já měl špatné
zkušenosti. Vyvolat ducha je totiž sice velmi jednoduché, ale mnohem těžší je, zbavit se
ho. Další nápad už byl mnohem lepší a tak jsem nakreslil kruh, vepsal jména deseti
padlých andělů a vydal se na cestu za svým mistrem.
Merlin stál před svou jeskyní, na rožni se opékalo selátko a on měl jednu ruku
omotanou kolem baculaté blondýnky, zatímco v druhé držel pohár vína.
Měl dobrou náladu a tak se na mě usmíval a nehudroval, že jsem ho vyrušil, jak to
často dělával. Plácl valkýru po masitém zadku a povídá jí: „Gertrudo, běž se projít, my
si tu popovídáme.“
Usedl jsem a začal povídat. Líbezná krajina bájného Avalonu na mě jako vždy působila
přímo zázračně a tak když jsem dovyprávěl, rozváděl jsem své úvahy dál: „Myslím, že
to o pokladu Peterson řekl jen tak, aby si zajistil její klesající přízeň.“
„Ano,“ na to Merlin, „ to je jistě logické, ale zapomínáš, že zamilovaní nemyslí
racionálně.“
„Dobrá, předpokládejme teoreticky, že nějaký ten poklad opravdu existuje. Někde v
domě? Těžko! Musel vědět, že když jí neuvede v závěti, tak ji synáček vystěhuje. A
vůbec, proč ji neuvedl v závěti?“
„Třeba proto, že to má být zkouška lásky,“ prohodil Merlin ledabyle.
„Důkaz lásky po smrti?“
„Jo, přesně. Každý pár má místo, které je úplně obyčejné pro ostatní, ale pro ně ne.
Třeba protože se tam poprvé setkali nebo políbili. Jestli ho měla doopravdy ráda, bude
se na to místo vracet, vzpomínat a…“
„Už jednou jsem měl s duchem problém, když se mu podařilo zavléci mě do bezčasu a
nebýt tebe….!“
Merlin předl jako kocour co právě zbaštil misku sladké smetany- pochvaly miloval:
„Tohle je záležitost srdce, nepleť se do toho.“
Souhlasil jsem s ním, ale moje rozhodnutí mi vydrželo jen dva dny. To když do mé
kanceláře vpadnul mladý Peterson a za ním i jeho doprovod.
„Co ti ta děvka řekla o špercích, které můj hloupý otec někam ulil?“
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Vybrané chování těhle hošíků mě vždicinky dojímalo.
„ Račte se posadit pánové!“ řekl jsem medovým hlasem a usmál se tím nejlíbeznějším
úsměvem, který jsem dokázal vyloudit.
To už ale ty jeho cvičený opice byly u mě, vmáčkli mě do křesla a tvářili se tak, že ze
mě ve chvilce udělají žrádlo pro psy.
Petersen mou nabídku ignoroval. Opřel se o stůl a ječel na mě zblízka:
„ Kde to je?!“
Verze, kterou jsem mu řekl, byla uvěřitelná i přes pochyby které do mě Merlin zasel.
To mu vzalo trochu vítr z plachet a on začal vykládat doprovázeje to bušením pěstí do
mého stolu: „ Ten můj blbej fotr den po svatbě vybral z konta čtrnáct miliónů.
Rozumíš? Čtrnáct miliónů! A vykoupil všechna klenotnictví ve městě. Ale já to najdu i
kdybych měl tu zatracenou barabiznu rozebrat do poslední třísky a hlínu přesít sítkem
na čaj. A ty!“ ukázal na mě prstem, jakoby to byla hlaveň pětačtyřicítky, „jestli tam jen
vstrčíš ten svůj ksicht a budeš chtít čmuchat, tak seš mrtvej, rozumíš?!“
S čistým svědomím jsem mu slíbil, že se jeho domu budu vyhýbat a ani mě nenapadne,
abych tam zabloudil. Moc mě neposlouchal, otočil se, kývl na svůj doprovod a vypadl.
Merlin mi sice říkal, že se do toho nemám plést, ale arogantní chování tohohle fracka
mě přimělo to ignorovat. Opět jsem se rozhodl využít informací svého přítele Horna a
vydal se do redakce.
Ještě než jsem přešel tři bloky, uvědomil jsem si, že mě někdo sleduje. V tu chvíli mi to
ani tak moc nevadilo, ale jen tak abych tomu svému stínu pocuchal nervy, jsem se
přidal do kroku, pak se náhle zastavil a vyrazil opačným směrem. Zastavil se také a
když jsem ho míjel zahlédl jsem jeho vyděšený pohled a mou černou duši to naplnilo
uspokojením. Než jsem došel do Sternu, ještě párkrát jsem ho obdobně pogriloval.
Jak jsem se dozvěděl, Eva se ubytovala nejprve na pár dní v hotelu, ale pak ji do azylu
vzala její dávná přítelkyně.
Když vás sleduje jeden člověk, uniknete mu snadno. Prostě skočíte do prvního taxíku,
který je volný a než ten druhý najde jiný a vysvětlí, co potřebuje, jste už dávno pryč.
Proto se na sledování nasazují alespoň dva, jeden vždy s károu. Mě sledovali tři. Jeden
hubený proplešlý padesátník a druhý trochu mladší s kotletami ala Elvis. Toho třetího v
autě jsem spíš jen tušil. Právě když mě sledoval ten mladší, rozhodl jsem se, že je na
čase mu zmizet. Mohl jsem samozřejmě použít jednoduché pozměňovací kouzlo, ale
nejlepší je ta magie, kterou nepoužijete. Taky by to nebyla zábava.
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Znám v téhle čtvrti každý dům a tak když jsem přicházel k tomu, který jsem si vybral,
nápadně jsem zrychlil a krok a pak tak, aby mě ještě zahlídl, jsem zapadl do průjezdu.
Vešel jsem na malý dvorek na jehož opačném konci byl opět průchod a schoval se za
kontejnery. Pohodlně jsem se tam usadil na krabici od piva a tetelil se blahem, když
jsem slyšel jak tam naklusal můj sledovatel. Zděšeně se zastavil, ale pak si pospíšil na
druhou stranu, vykoukl ven a rozhlížel se. Už věděl, že mě ztratil a tak se pomalu vracel
a hlasitě sakroval. Vytáhl mobil a něco do něj tiše říkal. Pak odešel.
Zapálil jsem si cigaretu a čekal, jestli tam ještě nebudou čmuchat. Byl tam příjemný stín
a ticho a tak jsem si pak ještě chvilku zdřímnul.
Probudil mě takový vychrtlý staroušek, který se mnou cloumal
„Héj! Koukej vstávat a klidit se odsud. Tady néni žádnej Hiltón, rozumíš? A nic na mě
nezkoušej. Já býval boxer.“ a aby dodal svým slovům váhy, začal na místě poskakoval a
sázet jeden direkt za druhým neviditelnému protivníkovi.
„Dobrý, dobrý, šampione,“ uklidňoval jsem ho, když se drobnými poskoky dostal ke
mně blíž a šermoval mi těma svejma špejličkama nebezpečně blízko obličeje.
Pomalu jsem se loudal k řece. Staré pětipatráky tu kdysi postavili pro střední třídu, ale
pozdější majitel to předělal na malé garsonky.
Evina přítelkyně Lilian bydlela hned na kraji a když jsem vešel, viděl jsem typický
dámský budoár. Však to znáte ne? Všude spousty váziček, pidiobrázků, umělých květin,
závěsů a deček.
Eva byla hodně překvapená, když mě viděla. Seděla v miniaturním křesílku, na sobě
měla domácí kalhotový kostým a vypadala ještě lépe, než když jsem jí viděl poprvé.
Vtěsnal jsem se do dalšího proutěného tintítka naproti ní.
„Nečekala jsem, že vás ještě někdy uvidím. To to dopadlo co? Nejradši bych celou
rodinu Petersonů proklela. Jsem já to ale hloupá husa.“
Znělo to docela upřímně. Litovat se fakt holka uměla. Oči měla jako dvě tůně.
Poslouchal jsem ten její příběh a stále víc mě v něm zněly falešné tóny, nebo lépe, něco
jsem postrádal. Zpočátku to byla v jejím podání klasická limonáda. Náhodné setkání, on
úspěšný a vyzrálý muž a ona mladá a nezkušená holčička, procházky po pláži při
západu slunce. Ale pak: „ Byl tak báječný, mohla jsem si koupit kolikery šaty jsem
chtěla a taky u nejdražší kosmetiku a boty, vydržel jsem si je zkoušet celé hodiny Bylo
to báječné. Měla jsem nejmíň dvacatery. Jedli jsem v těch nejlepších restauracích,
číšníci nás obskakovali a všude mramor a stříbrné příbory.“
Pochopil jsem, že můj prvotní dojem byl správný. Nemilovala jeho, ale jeho peníze.
Ozval se ve mně hlas: „ Copak si to tahle sebestředná kráska zaslouží?“
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Nevěděl jsem chvilku jak z té situace ven. Vstal jsem a přešel k oknu. Díval jsem se na
líně tekoucí řeku a pomalu skládal myšlenky: „Omlouvám se, že jsem vás obtěžoval,
myslel jsem, že by bylo vhodné vrátit vám část peněz. Neudělal jsem pro vás mnoho,
vlastně skoro vůbec nic. Přišel jsem vám nabídnout, že vám polovinu svého honoráře
vrátím. Určitě teď nemáte peněz nazbyt.“
Jen mávla svou útlou ručkou a jako odpověď se zdola ozval zvuk klaksonu. Vyskočila
jako srnka: „To je Klaus, omluvte mě, už musím letět,“ a byla pryč. Podíval jsem se tím
směrem. Stál tam veliký luxusní bourák a v něm nějaký muž. Našla si rychle náhradu a
já jsem hlupák, došlo mi.
Vracel jsem se pomalu šourem domů. Cestou jsem zapadl do známého baru a ejhle, u
baru seděl starý černoch, co dělal s u Petersonů. Měl před sebou láhev chlastu z které už
bylo docela dost upito.
„Ahoj. Můžu si přisednout?“
„My se známe?“
„Jo, od Petersonů.“
„Aha. Dělal jsem tam třicet let a teď mě ten cápek prostě vyrazil. Naštěstí mě starý pán
ukládal peníze tak můžu žít docela v klidu.“
„ To asi mladýmu vadilo co?“
„ Měl problém to zkousnout jako tejden starou topinku.“
„To jste byl vy, kdo pomáhal starému pánovi odvézt šperky na tu pláž co?“ vystřelil
jsem naslepo.
Zalapal po dechu a zachrčel: „Jak jste na to přišel vy……vy… Nechte je bejt tam, kde
jsou.“
„Však nejsem nadarmo mág. Vím, že duchové tíhnou ke zlatu a žárlivě ho střeží.
Kdybych si neoprávněně vzal třeba jen jeden gram, moc bych si ho neužil.
Pravděpodobně bych ho ani nestačil prodat a náhodou by mě srazilo auto, nebo by na
mě spadl nějaký stožár nebo lešení. Vím, jak to chodí. Ta holka si z toho nezaslouží ani
prstýnek se sklíčkem. Synáček se mu taky nepoved. Nemusíte mít obavy.“
Stejně mě sjel nenávistným pohledem, popadl nedopitou láhev a odkolébal se na ulici.
Olaf opravdu v domě nejdřív rozebral v horečném hledání všechen nábytek, pak
podlahy, stěny. Když si uvědomil, že to jmění nikdy nenajde a že zničil i to co měl,
zešílel a žije v malém soukromém sanatoriu. Eva se vdala za bohatého makléře, vzápětí
se rozvedla a obrala manžela o vše. Získala ale pověst kudlanky a žádněj chlap už o ní
ani nezavadí prstem. Odstěhovala se a žije někde daleko, ale vím, že i na ní jednoho dne
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dojde řada.
A poklad? Nedávno jsem četl, že na pobřeží, kde byla ta pláž došlo k obrovským
sesuvům půdy, takže je nejspíš pohřben někde hodně hluboko a je mu tam nejlíp.
Merlinovi jsem tenhle příběh nevyprávěl. Řekl by mi, že on to říkal, takže jen mezi
námi jo?
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Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: ČÁRLÍ ŠÍN NA CESTÁCH (Čárlí Š|ín 9.)

Každý poklad vás s velkou pravděpodobností učiní bohatšími….
o mnohá zranění, často neslučitelná s životem.
Profesor Shinen.

I.
Zkuste si představit Salvatora Dalího s těmi jeho
nakroucenými kníry, v brokátovém kabátě, se širákem
na kterém má obrovité pštrosí péro a máte barona
Münchhavena. Hned jak vešel, smekl, provedl s tím
svým kloboukem složité topografické cvičení a vstrčil
mi pod nos zlacenou navštívenku i když den předtím
mi volal jeho sluha a krom toho: tuhle figuru jste si s
nikým fakt nemohli splést. Vstal jsem od svého
otřískaného stolu a předvedl úklonu číslo tři.
Ten operetní oblek byla samozřejmě jen póza a za ní
byl chladný kalkul, který měl hlupáky ukolébat k
nepozornosti. Popotahoval z malé dýmčičky s dlouho
zahnutou troubelí a jak tak rozvláčně mluvil, zkušeným
okem si mě odhadoval. Chvíli jsme tak nezávazně
plkali až se konečně dostal k důvodu proč mě navštívil:
„ Jak víte, prožil jsem za svůj život mnoho dobrodružství…..“
Byla to samozřejmě lež, většinu života podle toho, co jsem o něm slyšel, seděl na zadku
na svém zámku a všechno si to buď vymyslel, nebo si přivlastnil příběhy druhých
přesně jako jeho praděd. „ ……teď už jsem přeci jen trochu starší a podobné akce pro
mě, ač je mi to zatěžko přiznat, už pro mě nejsou a přeci jen potřebuji najít vhodné lidi.“
„Proto jste za mnou přišel? Já mám být jedním z nich?“
„Bych vám byl velmi vděčen, kdyby jste se té výpravy zúčastnil. Slyšel jsem, že jste
muž mnoha schopností.“ „Mojí nejlepší schopností je, neplést se do záležitostí, při
kterých by mohlo dojít k úrazu.“
Ve světle úvah, které mi před chvíli prolétly hlavou, jsem k souhlasu měl daleko, ale
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moje zvědavost byla tak silná, že jsem přesto řekl: „Mohl by jste mi o tom říct něco
víc?“
„Dobrá tedy. Během dlouhý zimních večerů jsem se prohrabával písemnostmi svého
praděda a nalezl tam přepis vyprávění jakéhosi vizigodského druida, kterému Attilova
manželka prozradila tajemství místa, kam byl její muž pohřeben.“
„Nepočítejte semnou, je to příliš riskantní.“
Slyšel jsem, že jste si poradil už s mnohem většími problémy.“
Měl na mysli menší Armagedon, který jsem, ovšem nechtíc, zapříčinil a který způsobil
větší koncentraci bohů a polobohů. Ti se téměř všichni navzájem vyřadili z oběhu a to
moje přičinění spočívalo v tom, že jsem stál v okně hradní věže, doufal, že si mne
nevšimnou a fandil jim.
Baron jako eskamotér vytáhl širokým gestem šekovou knížku, blýskl zlatým perem a
vepsal sumu s mnoha nulami. Přistrčil mi ten papír a zeptal se: „ Ani tohle vás
nepřesvědčí?“ Když jsem se podíval na cifru, moje rozhodnutí se zachvělo v základech.
Vybojoval jsem těžkou bitvu, než jsem řekl: „NE!“
Hrábnul po šeku, teatrálně ho roztrhal a bez pozdravu vyrazil ven.
Ještě dlouho jsem tam seděl, zíral do šera a před očima mi tančila ta cifra. Nakonec jsem
se sebral a šel spát s pocitem, že už je to voda pod mostem. Tak jako už mnohokrát jsem
se mýlil a tenhle případ se mi vrátil jako zákeřný bumerang.
II.
Ačkoliv jsem svá učňovská léta u Merlina skončil už dávno, on i přesto trval na tom,
abych ho občas navštěvoval na konzultace. Protože rád vařil, většinou se naše
konverzace točila kolem jídla a vhodného výběru vín. Ani tentokrát to nebylo jiné a
čekalo mě nádherně propečené a voňavé masíčko. Naložil mi na cínový talíř ten největší
flák a když jsem mu výtvor pochválil, blaženě mhouřil oči, ale pak jen tak mimochodem
prohodil: „Slyšel jsem, že u tebe byl baron Münchhaven.“
„Jo, vyhodil jsem ho…. Ovšem slušně,“ dodal jsem spěšně.
Jen se uštěpačně uchechtl: „ Umím si to představit, umíš být někdy pěkně neotesaný.
Ale začal jsem o tom, protože jsi nebyl jediný, za kým šel. Většinou samozřejmě
nepochodil, i když Attilovo zlato je lákavé. Ti vychytralí čekali, až se najde někdo. kdo
na tu výpravu baronovi kývne.“
Merlin udělal dramatickou pauzu: „ Vzala to Megie.“
Zalapal jsem po dechu. Megie byla nová Merlinova učednice. Hubená zrzavá holka
jasně prozrazující svůj irský původ.
„Vždyť má za sebou sotva dva roky učení, ještě zdaleka není na něco takového
připravená!“
Page 2 of 8

„Zřejmě jí to nijak nevadilo. Ostatně už není mým učedníkem, když se nepřišla poradit
se svým mistrem. Ať si dělá co chce!“ Merlin se uměl pěkně rozčílit, ještě chvíli tak
chodil kolem ohniště, klel a kopal do klacků, až si ukopl palec o jeden záludný kámen.
„Tos udělal schválně co?“ obvinil ho.
Kámen otevřel žluté oči a odpověděl: „ To aby ses konečně uklidnil dědku, kdo tě tu má
poslouchat.“ Merlin se konečně posadil a nenávistně na kámen plivl.
„Tohle už nedělej, mám támhle kámoše.“ Kámen vytáhl pracku a ukázal na opodál
stojící Stonehenge.
Merlin ho ignoroval, vyzul si botu a mnul si hmožděný palec. Dlouho bylo ticho, ale
pak ho vztek už přešel a on se rozpovídal: „ Hele Šíne víš, jak to bude dál? Spoustě
těch, za kterými baron byl, to nedá spát a budou se za nimi plížit jako lasičky a čekat na
svou příležitost. Nikdy jsem tě o nic nežádal ( a Merlinovi to šlo z pusy sakra ztěžka),
ale teď tě prosím, ohlídej jí, ať se jí nic nestane a přiveď mi ji zpátky, je to má dcera.“
Nepřekvapilo mě to, Merlin málokterou jen trochu pohlednou ženskou nechal na pokoji
a když chtěl, uměl být okouzlující. No bodejť by ne, že? Vždyť je to největší kouzelník
všech dob!
III.
Poté co se v roce 1999 podle Nostrdama objevil Velký král hrůzy, svět tak jak byl dřív
přestal existovat. Na zemi se objevili všechny ty vybájené bytosti a na nebi draci. Žádný
pilot se dovolil vzlétnout, pokud nechtěl být ugrilován. Doprava se vrátila na moře. I
tam samozřejmě nyní žili obrovští krakeni a podobná přívětivá havěť, ale pořád ještě
byla šance, že cestu přežijete.
Loď, která se jmenuje Titanic, nemůže vzbuzovat důvěru a tak jsem si pro jistotu
přepočítal záchranné čluny a větší část cesty jsem se zdržoval poblíž toho, který vypadal
nejsolidněji.
Asi by jste si řekli, že pro draky, kterým nedělá problém dohonit supersonickou stíhačku
je loď snadná kořist, ale lidé přišli na to, že všechny tyhle obludy odpuzuje z
neznámých příčin bílé plachtoví a tak Titanic měl místo čtyř komínů stěžně. Draci se tak
na nás dívali sice dychtivým pohledem, ale z uctivé vzdálenosti.
Mám fobii z cestování a o plavbě po moři to platí dvojnásob. Protože se znám už dost
dlouho, nezaplatil jsem si žádné jídlo. Stejně bych ho předal rackům a rybám. Vzal jsem
si jen několik balíčků sucharů a i tak jsem většinu plavby seděl na závětrné straně, díval
se na vlnky na klidném moři, ale v žaludku jsem měl divokou bouři. V těch vzácných
chvílích, kdy mi bylo trochu lépe, sebral jsem odvahu a odplížil se vypít trochu slabého
čaje.
Konečně jsme přistáli, já stál nahoře u zábradlí a pozoroval vystupující. Baronův širák
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ozdobený barevnými péry ani zrzavou hlavu Megie jsem přehlédnout nemohl. V davu
za nimi jsem se domníval, že poznávám i několik dalších známých tváří.
Přišel ke mně stevard a když viděl jak jsem zdevastován, zahákl se a odtáhl mě do
kajuty. Po můstku na pevninu jsem už udatně doklopýtal sám. Zhroutil jsem se na první
bedně co byla k mání a v čiré hrůze jsem si uvědomil, že podobné utrpení mě čeká ještě
na zpáteční cestě. Po nějaké chvíli se mé vnitřnosti usadily a já neomylně našel nejbližší
bar, abych si dal pár panáků. Když jsem konečně vypadnul a začal se poptávat, dozvěděl
jsem se, že na barona a slečnu tu čekala jeho limuzína, která je odvezla neznámo kam.
To byla špatná zpráva, protože v tuhle chvíli měli náskok tak dvě stě kilometrů. Dobrá
zpráva bylo to, že to způsobilo patrně problém nejen mě, ale i většině pronásledovatelů.
Šiklo by se mi teď dobré kouzlo, ale já byl tak slabý,že bych se nezmohl ani na kletbu.
Co bych na jejich místě dělal já, začal jsem přemýšlet. Jistě bych nespokojil s tím, co mi
kdo vypráví a chtěl si opis přečíst sám. Baron ho u sebe určitě neměl a tak jistě jedou k
němu na hrad.
Nádraží bylo kousek a vlak tím směrem odjížděl k mému velkému štěstí za dvacet
minut. V bufetu jsem se po týdnu poprvé najedl a trochu si v kupé zdříml.
Ještě než jsem vyjel, prostudoval jsem si vše, co bylo možné o Attilovi najít. Na rozdíl
od mnoha snílků jsem si uvědomil, že to bylo kočovník a tedy že žádné hlavní město
neměl, takže svatba se konala prostě tam, kde Hunové rozložili tábor. To by
vysvětlovalo, proč se vyprávění o Attilově pohřbu dostalo právě na baronův hrad. Byl
jen pár kilometrů od místa jejich poslední velké bitvy. Do těchto myšlenek mi vkrádal
pocit, že jsem na něco důležitého zapomněl a to nejen já, ale i Merlin, a to už je co říct.
IV.
.
Bylo už k večeru, když mě vlak vyklopil na malé zastávce za kterou nebylo ani město
ba ani jediný dům, jen úzká asfaltka, která si to šněrovala kamsi do hor. Když je člověku
pětadvacet, neuvědomuje si, že „nahoru“ znamená totéž co „do kopce“. Jenže mě už je
dvakrát tolik.
S povzdechem jsem si hodil batoh na záda a začal stoupat po hadovité cestě . Brzo se mi
nedostávalo dechu a musel jsem odpočívat. Byla už skoro tma a kolem se hrozivě tyčily
horské štíty, když jsem uviděl temnější obrysy hradu zářící do šera několika okny.
Pokud by jste hledali vhodnou předlohu pro Draculův nebo Frakenstainův hrad, tak
tenhle by byl naprosto ideální. Masivní hradby a spousta špičatých věží a věžiček.
Vrata byla velká a bytelná. Hledal jsem zvonek nebo něco takového, ale v tom se dveře
samy otevřely, ven vylétla postava a doplachtila do závěje opodál. Vystoupil jsem ze
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stínu. Uprostřed dveří stálo mohutné chlapisko a hned jak mě zmerčilo, s úsměvem
sadisty, který se těší na to, že bude mít koho zmlátit, se s nadějí v hlase zeptal:
„ Taky chcete letět?“
„Ne, díky nemám zájem.“
„Tak čelem vzad a dejte si odchod.“ „Pan baron semnou před časem jednal.“ zkusil
jsem.
„To s ním taky,“ opáčil chlápek a ukázal na postavu zabodnutou ve sněhu.
„Jen jsem se zastavil na čaj.“jsou situace, kdy se snažím být za každou cenu vtipný.
„Vypadněte, zavíráme.“ a zabouchl mi vrata před nosem.
Vyprostil jsem muže ze závěje, trochu ho oprášil a opřel o zeď. Díval se na mě
nepřítomně jedním okem, to druhé měl pěkně zateklé.
„Jak ses dostal dovnitř?“
„Bra-brrrrrra-nka,“ blekotal,“ tam-hle.“ a ukázal nejistou rukou.
Popadl jsem ho a šel naznačeným směrem. Cestu mi ostatně ukazovaly stopy ve sněhu.
Asi po stu krocích jsem uviděl ve zdi malou železnou branku. Pomalu jsem ji otevřel a
vstrčil ho dovnitř. Reakce na sebe nedala dlouho čekat.
Odkudsi zevnitř se ozval naštvaný hlas: „Tak tobě to jednou nestačilo? No
počkej!“ ....!.....!
„Tak a jdeme.“
No, já vím, nebylo to zrovna fér, ale pořád to bylo lepší, když to byl on a ne já.
Napočítal jsem do deseti a opatrně nakoukl dovnitř. Přímo proti vchodu blikala
kamerka. Lézt po kolenou není má oblíbená disciplína, ale jsou chvíle, kdy člověk musí
potlačit svou hrdost.
Nevím, jak dlouho jsem bloudil. I tento hrad měl totiž spoustu úzkých vzájemně se
podobajících chodeb a schodišť.
A tak jsem jako už mnohokrát v životě, přišel v pravý čas, tj. pozdě. Ti dva tam seděli v
malém salonku a nejspíš už vše dojednali, protože baron právě vstal, uklonil se a řekl:
„Odeberu se teď na lože a vy byste také měla jít spát, zítra bude těžký den. Čeká nás
spousta práce.“
Vstala a také odcházela. Zul jsem si boty a šel za ní. V momentě, kdy sahala po klice
svého pokoje, jsem jí se zlomyslností sobě vlastní, poklepal na rameno a zároveň jí
druhou rukou zakryl ústa, aby neječela. Zděšený výraz v jejích očích byl velmi
uspokojivý. Poznala mě a vzápětí se její pohled změnil. Teď mě očima krájela na velmi
tenké plátky.
„Chci si jen promluvit.“
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Uvolnil jsem sevření a ona otevřela a vešla dovnitř. Já za ní.
Teď v osvětleném pokoji jsem viděl, že za ty dva roky se z ní stala hezká dívka, ale
klackovité pohyby jí zůstaly. Hodila sebou do křesla, znova na mě zaměřila svůj
nenávistný pohled a její hlas byl plný zloby: „Přišel jsi mě přemlouvat, abych toho
nechala? Nebo dokonce zachraňovat? Nic z toho nepotřebuju. Zmiz.“
„Vlastně ne, myslím, že by nemělo smysl tě přemlouvat. Přijel jsem jen proto, abych
viděl, jak si tě Podzemní démon, chránící podle pověsti Attilův klid, dá jako sendvič
mezi dvěma mrknutími oka. Viděla jsi někdy, jak to vypadá, když démon dostane do
své moci nějakého čaroděje?“
„Chceš mi nahnat strach? “
Ne, jen bys měla vědět, do čeho jdeš.“
Nenamáhej se, nejsem takovej srabotka jako všichni ti rádoby čarodějové s kterými
baron mluvil. Včetně tebe.“ „Na rozdíl od hrdinů, jsou ale ještě všichni naživu.“
„Pchéééé!“
„ Dobrá tedy, nech mě tady, neprozraď mě a já ti slibuji, že se nebudu plést do tvých
kouzel.“
„Tak jo,“ povzdychla, „ Baron přišel na to, že ta hrobka o které se v rukopise píše, je
přímo pod hradem. Chceme se tam zítra dostat ze sklepů. On tvrdí, že za jednou stěnou
je prázdný prostor a že je to hledaná pohřební krypta. A teď vypadni, zítra začínáme
brzo po snídani a já se chci vyspat.“
Nakoukl jsem vedle. Byl tam prázdný pokoj jen s trochu starého nábytku pokrytého
prachem. Vybral jsem si jedno křeslo, které se tvářilo docela pohodlně, a uhnízdil se. I
když jsem byl unaven, stejně jsem nemohl dlouho usnout.
Už stovky hledačů pokladů bylo přesvědčeno, že zná přesné místo, kde je nějaký ten
poklad ukryt, ale sotva jedno procento je našlo a skutečně se k nim dostalo, přičemž „
dostat se k nim“ ještě neznamená „ odnést si je.“
V.
Když jsem se probudil, bylo plno světla a Megie vedle byla samozřejmě už pryč. Za
bílého dne jsem se přemisťoval pomaleji, ale nikoho jsem neviděl. Všude jen prázdno a
prach. Trvalo mi dlouho, než se mi podařilo tím bludištěm chodeb najít cestu do
podzemí. Radost mi tak udělalo jen to, že jsem jen tak v mezičase našel kuchyni a v ní
dobře zásobenou lednici. Před odchodem jsem v ní udělal spoustu volného místa.
Konečně jsem objevil ty správné dveře a ovanul mě chlad vycházející z podzemí. V
třetím patře jsem zaslechl vzdálené zvuky. Vydal jsem se tím směrem.
Na konci byla zeď proražená a kousek za ní se opravdu průlom rozšiřoval do nějaké
Page 6 of 8

místnosti osvětlené přenosnou lampou.
Stál tam baron, vedle Megie a před nimi na mramorovém podstavci ležela rakev. Hned
jsem poznal, že tohle nemůže být ta Attilova. To bohaté zdobení pocházelo podle mého
odhadu z osmnáctého století.
Obrovitý sluha, kterého jsem včera viděl u brány, k ní právě přistupoval a začal
odsouvat víko. Vzápětí zděšeně couvl, když se zevnitř začala zvedat šedá postava.
Dlouhým štíhlým prstem ukázala na barona: „To jsi ty můj nezdárný pravnuku? Ty
který si rozprodal veškeré rodinné cennosti, takže zbyla jen veteš a peníze jsi rozházel?
Přeci jen se mi povedlo tě sem nalákat, abych tě mohl ztrestat.“
Zároveň se ohnal po sluhovi, který chtěl víko opět přiklopit. Dvoumetrový chlap odletěl
jako odfouknuté pírko ke stěně, do které s tupým žuchnutím narazil. Spadl na zem a
svinul se do bolestivého klubíčka.
V tomhle momentě mi došlo to, co mi stále unikalo. Vždyť tohle byl onen slavný baron
Prášil a všechno byl jen jeden z jeho výmyslů a také vějička na nezdárného potomka.
Megie začala odříkávat kouzlo. Samozřejmě si před tím neudělala obranný kruh, a tak
se její hlas vytratil, když přízrak, který již opustil rakev a rychle rostl, v klidu přistoupil
až těsně k ní a zvědavě si ji prohlížel: „ Panenská čarodějka? Jsi krásná, budeš mou
oblíbenou hračkou, ale nejdřív ty,“ a obrátil se opět k baronovi. Ten tam stál a vibroval
jako struna.
Nevím čím to je, snad aby udržely tradici, nebo opájení se vlastní mocí, ale všichni tihle
záporáci jsou děsně ukecaný a žvaní místo toho, aby konali. Já tak měl čas připravit si
kouzlo. Nebylo sice nic moc, ale každého, kdo by měl chtěl kritizovat vyzívám, aby v
takové situaci zkusil vymyslet lepší.
Vypustil jsem imaginární síť, která se kolem přízraku i barona ovinula, takže v ní byli
lapeni jak dva motýli. Udělal jsem pár kroků, drapsnul Megii za ruku a řekl: Jdeme!“
Byla tak zdrcená, že neodporovala a dala se vést. Teprve když jsme byli venku, tak jí
otrnulo, pustila se a pleskla mě přes ruku: „ Co mě táhneš jako kotě? Umím jít sama. A
vůbec, sliboval jsi, že se do toho nebudeš plést.“ „Slíbil jsem, že se nebudu plést do
tvých kouzel, ale ty jsi žádné nevyřkla.“
Nedala se zmást: „Stejně bych ti nejradši vyškrábala oči, víš to?“ soptila. No celý
Merlin, fakt!
„Radši ne, nemohl bych řídit, a ty by jsi musela pochodovat pěšky.“
„No to je konečně rozumný důvod abych to pro tentokrát odložila na neurčito.“
A po chvíli: „ A co tamti dva?“
„Však oni už se spolu srovnají, až kouzlo pomine.“
Už jsme byli daleko v údolí, když znova promluvila: „Ale popravdě, jsem ráda, že už to
máme za sebou.“
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„Naopak, ta největší hrůza nás teprve čeká.“
„……….?!“
„Cesta po moři domů.“
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Autor : ©Karel Shinen
Název : PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA
Kapitola: Z PŘÍPADŮ ČÁRLÍHO ŠÍNA –FAUSTOVO PROKLETÍ (Čárlí Šín, 10.)

Mnoho mých případů začalo v mé kanceláři. I když tam sedávám celé dny, nikdy jsem se
nedonutil k tomu, abych tu nevlídnou ratejnu nějak zvelebil. Mohl bych se samozřejmě
sebrat a jít o dvě patra výš, kde jsem měl malý byt, ale tam na mě čekala jen samota,
kdežto tady byla naděje, že někdo přijde.
I.
Ale příběh, který vám dnes chci vyprávět, začal ve
Vagonu. Říkalo se tak malému baru o dvě ulice dál. Jak
se to tam jmenovalo kdysi, to už nikdo nevěděl, ani sám
majitel. Byla to dlouhá úzká místnost, kde na jedné
straně byl dlouhý barpult u kterého parkovali ti co
potřebovali neustálý přísun pitiva. Na druhé straně byly
kóje s malinkatými stolečky. Zezadu od kuchyňky sem
pronikala vůně opečené sekané smísená s pachem
záchodků v hrůzyplnou esenci.
Většině hostů to ale bylo jedno, přebili to alkoholem.
V koutku se tam krčil Krysák Ben, ztracená existence,
živící se sběrem a prodejem informací. Drobnými
pacičkami objímal sklenici se svařákem. Dokázal se s ní
takhle mazlit i půl dne. Přisedl jsem si a rovnou se ho
zeptal, jestli už dnes něco jedl. Upřel na mě smutné, ale
dychtivé oči a zavrtěl hlavou: „Ne, ale dnes nemám žádné informace.“
„Nechci ani informace, ani vděčnost,“ namítl jsem. To už nad námi stála Jess, plácla
přede mně taky nepříliš čistou sklenici s pitivem, a já Benovi poručil dvojitou porci
masa.
Ještě jsem se ani pořádně nenapil, když jsem nad sebou uslyšel lahodný baryton: „ No
tohle?! Není to čirou náhodou můj starý kamarád Šín? Tušil jsem, že tě najdu jedině v
nějakém pajzlu v takové společnosti.“ Samozřejmě jsem ho poznal hned.
Mladý lord Mortimer Hartl měl na žebříčku lidí, které nemohu vystát, tutově zajištěné
místo na bedně. Namyšlený arogantní hejsek v drahém obleku s vyšitým monogramem
Oxfordu na kapsičce a pohledem modrých očí, který mu zajišťoval, že se mu ženy sami
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pokládaly do postele v několika geologických vrstvách na sebe.
Hned jak promluvil, bylo jasné, že jeho hlavní vlastnost, urážet druhé, ho neopustila.
Mohl si to dovolit, měl černý pás karate a studoval u proslulého profesora Fausta, který
měl desetihektarový pozemek, třípatrový palác a dvě stě služebných, zatímco Merlin u
kterého jsem býval já, bydlel v jeskyni a vařil si sám nad ohništěm. Ben hrábnul po talíři,
omluvně kývl a nechal mě tam jeho lordstvu napospas. Hartl pečlivě očistil sedátko a pak
se na něj rozvalil. Vycenil na Jess chrup z reklamy: „Lahvičku toho nejlepšího
červenýho, co tu máte zlatíčko!“ Pak se otočil ke mně: „Hel Faust mě požádal, abych tě
našel a pozval do jeho sídla. Není to bžudna, že chce vidět takovýho nýmanda?
V prvním momentě jsem měl chuť odmítnout, ale pak jsem podlehl zvědavosti a tak jsem
souhlasil. Vstal, obdařil mě dalším blahosklonným úsměvem, poplácal po zádech a
ukázal na láhev, kterou právě Jess přinášela: „Věděl jsem, že to přijmeš, ta láhev je na
posilněnou. Tak za týden u Fausta.“
II.
Ačkoliv se to nezdá, tak Merlin je podle mě nejlepší mezi čaroději. Když ho přestalo
bavit dělat sluhu králům, zinscenoval svou smrt a stáhl se do soukromí. Začal se více
věnovat studiu a četbě. Jeho zdánlivě neútulná jeskyně mu ve skutečnosti poskytovala
pohodlné bydlení a skrývala obrovskou knihovnu.
Poslechl si mé vyprávění, ale místo odpovědi mi nabídl talíř báječného srnčího guláše.
Teprve později, když jsme koštovali nový ročník vína, se rozpovídal : „ Byli jsme s
Faustem velcí přátelé a byli jsme si i podobni. Oba tak trochu potrhlí exhibicionisté, co si
potrpěli na efekt, na obdiv obecenstva. Já ale časem pochopil, že je to jen falešné
pozlátko a že to jen oddaluje od podstaty.“
„Tím mi chceš naznačit, že je slabý?“
„Ne, to rozhodně ne. Jen podstatnou část má zaměřenu právě směrem k povrchnímu
efektu.“ Faust sám se v touze po pompéznosti upsal peklu. Vymyslel fígl, kterým se mu
podařilo se z toho vyvléknout, ale o tom ti budu vypravovat někdy jindy. Teď žije sice v
přepychu, ale na dluh. Oni nezapomínají….“
O šest dní později jsem se ve své staré káře blížil k zlacené bráně Faustova sídla. Z malé
strážnice vyšel Lucky Luciano a jeho hoši s Thomsony 400. Lucky s párátkem v koutku
úst si pozorně prohlédl mou pozvánku, pak jen mlčky pokýval hlavou a ukázal mi, abych
jel dál. Na parkovišti stála Hartlova luxusní kára a tak když ke mně přišel sluha v livreji,
skoro jsem se styděl. Nahoře se k nám přidala pokojská se směšně krátkou sukénkou
sotva halící její kulatý zadeček. Zavedla mě do obrovského pokoje, otočila se, poupravila
bělostnou zástěru velikosti kapesníku na vyvinutém poprsí a zeptala se významně: „
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Mohla bych vám být ještě nějak prospěšná?“ Poslal jsem ji pryč a naložil se do vany.
III.
Nevím jak dlouho jsem spal. Probudil mne chlad vody a zvonek u dveří. Drkotajíc zuby
jsem vylezl ven, hodil na sebe župan a otevřel dveře. Pokojská s tváří Marilyn Monroe,
patrně uražená tím, že jsem ji odmítl, mi stroze oznámila, že večeře bude za patnáct
minut a zabouchla mi dveře před nosem.
Jídelna byla bohatě zdobená. Stěny obložené gobelíny a odevšad na nás s vyčítavým
výrazem shlížely zvířecí trofeje. Police a komody přeplné vázami, soškami a dalším
harampádím.
Profesor Faust už seděl v čele. Se svým smolně černým pěstěným fousem vypadal jako
Mefisto, kterého se mu kdysi dávno podařilo ošálit. Občas si pohledem polaskal některou
číšnici motající se kolem, ale všiml jsem si, že hned vždy uhne.
Hartl seděl hned vedle něj, mával na mě vehementně, abych si k němu přisedl. Po večeři
Faust kývl na Hartla: „ Nech nás prosím samotné.“
Lord jen blazeovaně pozdvihl obočí na znamení údivu, ale odporoučel se.
Abych protrhnul trapné ticho,ukázal jsem na prázdné židle okolo stolu a zeptal jsem se :
„Kde máte další?“
„Höwe měl nehodu, když předváděl svou levitaci ve stodvacátém patře mrakodrapu.
Když vystoupil oknem, přestala mu fungovat. Caliostro měl taky nehodu. Manžel
vévodkyně Alexandry je přistihl v nejlepším a postaral se, aby už nikdy podobnou
potřebu neměl. Fullcaneli skončil v pařížském blázinci. Mám pokračovat?“
„Zdá se, že vaši přátele mají vysoké procento nehodovosti, což?“
„To souvisí s tím proč jsem tě pozval.“ řekl chladně a vzápětí změnil téma: „Ty asi nevíš,
jak se mi kdysi podařilo vyhrát nad Mefistem, že?“
„Něco jsem slyšel, ale rád si to poslechnu přímo od vás.“
„Kdysi dávno jsem s ním uzavřel smlouvu. Chtěl jsem to, co spousta mladých mužů.
Hromadu peněz, obdiv a také mnoho žen. Ale brzo jsem zjistil, že bohatství není vše,
obdiv baví jen chvíli, ale pak je na obtíž a povolných žen jsem se zakrátko nasytil. Pak
jsem ale zahlédl Markétku mladou, čistou dívku a zamiloval se. Mefisto souhlasil, že mi
změní smlouvu, když mi ji do deseti dnů nepřivede do lože, smlouva bude neplatná.
Mefisto jí sliboval peníze, zlato, šperky, ale Markétka, tajně do mě také zamilovaná
souhlasila jen za podmínky, že si Mefisto vezme její duši místo mé. Tak sice můj chtíč
dostal, co chtěl, ale zároveň jsem ztratil první ženu, která mě doopravdy milovala. Když
pak na zem sestoupil velký Král Hrůzy, seslal na mne prokletí. Je tu kolem mne spousta
krásek, ale já se jich nemohu dotknout a mí přátelé umírají jeden po druhém. Prožívám
tak peklo na zemi.“
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V duchu jsem si říkal, že konkrétně v případě lorda Hartla bude na světě o jednoho
nafoukaného arogantního mizeru méně.
„Prosím, zbav mě té kletby!“ řekl zlomeným hlasem.
V nějakém romantickém dojáku by tahle etuda určitě slavila úspěch a obecenstvo by
uronilo nejednu slzu. „Je vůbec možné, takové výzvě odolat? Představ si to! Postavit se
samotnému Králi Hrůzy!! Neboj, já zkušený mistr tě povedu.“
Moc tlačil na pilu ten starý lišák.
Otázku, která byla nasnadě, proč je-li tak mocný, si nepomůže sám, jsem ale z opatrnosti
nepoložil a ve vteřině se rozhodl předstírat, že jsem tento zjevný nesmysl přehlédl a jsem
doopravdy takový ťulpas za kterého mě považuje.
„Dobrá,“ řekl jsem napůl jakoby přesvědčen, „budu o tom vážně uvažovat.“
„Výborně!“ vstal, poklepal mi na rameno a dodal: „ Jdi si teď odpočinout a zítra se do
toho dáme.“
IV.
Tentokrát jsem se probudil jen pár minut předtím, než do mého pokoje vtrhla pokojská
opět v miniaturním oblečku, ale tentokrát s tváří Jane Mansfeldové. Před sebou tlačila
vozík přeplněný nejrůznějšími dobrotami. Její úsměv na rozdíl od včerejšího frivolního
Marilyn, byl spíše posmutnělý.
Přistoupil jsem ke stolku: „Jů, toho jídla jsou tady haldy. Nevezmete si semnou?“
Viditelně zrozpačitěla.
„Nerad snídám sám.“ lhal jsem úspěšně. Ve skutečnosti už dlouhá léta snídám sám a
většinou až kolem poledne.
„Do postele mě už zvalo mnoho mužů, ale k snídani? Jsi první!“
Její smích zurčel jako horský potůček. Slunce svítilo do pokoje a vše bylo krásné. Když
jsme dojedli, zeptala se najednou: „ Vyprávěl ti Faust svůj příběh?“
„Ano, ale rád si poslechnu tvé vyprávění už jen proto, že je příjemné sedět tu s tak
krásnou ženou. Předpokládám, že ty máš nejspíš jinou verzi, že? “
„Lichotníku!“ oponovala, ale bylo vidět, že jí to dělá dobře.
„Faustova smlouva byla o tom, že bude získávat výměnou za svou duše jiných mágů.
Vyhledává vhodné typy, uvede je do učení, ale moc kterou získávají je jen zdánlivá. Tu
jim propůjčuje ďábel v pozadí. Oni se jí opájejí, a jsou přesvědčeni, že jsou
nepřemožitelní, a dokonalí, ale je to jen cesta nad propast, do které je pak ďábel, který
jim moc odejme, svrhne. Kochá se utrpením jejich duše, při tom pádu, které pak
prožívají stotisíckrát zas a znova.
Už ti také slíbil, že tě bude učit?“
„V podstatě ano.“
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Usmála se a vstala. Vstal jsem také, pohladil jí po tváři a chtěl jí políbit, ona se mi však v
mžiku před očima změnila v bílou holubici a vylétla ven. Přistoupil jsem k oknu, ale už
byla jen nepatrným bodem na obzoru. Dole, jsem uviděl kolem celého pozemku vysokou
zeď a podél ní se procházeli ozbrojení muži. Ty dva nejblíže byli Calvera a zloduch
Frank celý v černém.
Přemýšlet nad tím odkud se tu vzala bílá holubice, jsem mohl, až se mi podaří nějak
vyřešit aktuálnější problém. Její vyprávění znělo pravdivě.
Odmítnutí Fausovi by nemuselo prospět mému zdraví a na útěk nebylo pomyšlení, stejně
by si mě jeho lidé našli.
Zbytek dopoledne jsem se pokoušel promyslet nějaký plán. Nic jsem nevymyslel a tak
jsem musel, jako již mnohokrát, počkat na vývoj událostí. Jako host jsem si samozřejmě
nemohl vytvořit obranný kruh, ale malé kouzlo na překvápko jsem si přeci jen připravil.
Před polednem se přiklátil Hartl a se zjevnou nechutí mi řekl, že mě Faust čeká u oběda a
on že odjíždí: „Nechápu, co na tobě ten starej paprika má. Asi se do tebe zamiloval, nebo
co. Vykopl mě jako posledního slouhu!“
Pohrdání i vztek by se z něj dal ždímat na džbery.
Faust už seděl v jídelně a vítal mě: „ Tak co, kdy začneme?!“ hlaholil bodře, ale já v jeho
hlase uslyšel potlačovaný spěch a jako spodní proud, kdesi dole i obavy.
„Stále si nejsem jist, jestli to zvládnu.“ vytáčel jsem se a šetřil čas jako brankář týmu co
minutu před koncem vede o branku.
„Slyšel jsem, že jsi muž mnoha schopností, máš skvělé reference.“
„Mojí nejlepší schopností je neplést se do problémů při kterých bych mohl přijít k
úrazu.“
Faust už neodkázal skrýt nedočkavost a připomínal ze všeho nejvíc přetopený kotel: „
Slíbil jsem ti přeci ty moulo, že ti budu pomáhat, tak mě nesmíš zklamat! Nemůžu už
čekat. Dejme se do práce, teď hned! Nebo o tobě mám rozhlásit, že jsi neschopný
šašek?“
„Tak jo, to už o mě říkali jiní, už jsem se naučil s tím žít.“
Můj klid ho rozpaloval do běla: „Ale já už nemám čas. Musíš přijmout tu nabídku, stát se
mým učněm.“ Hlas mu rozčilením přeskakoval a ztrácel sebekontrolu.
„Tak to je mi líto, učněm jsem byl u Merlina a u něj jsem složil i zkoušku.“
Velká rafička se na sloupových hodinách stojících v čele jídelny s klapnutím, které znělo
jako výstřel, posunula na dvanáctku a překryla malou.
Faust vyskočil, drapsnul mě pod krkem a palci začal tlačit na průdušnici. Byl podstatně
větší a těžší a protože jsem seděl, měl nademnou výhodu.
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Začaly se mi dělat mžitky před očima. Vykopl jsem nohy do obrovitého dubového stolu
a vypustil kouzlo. Židle se zvrátila dozadu. Já, který byl na pád připraven, jsem přistál na
boku, ale jeho to překvapilo, musel mě pustit a vlastní vahou přepadl přese mne.
V mžiku jsem se otočil a uštědřil mu tvrdou ránu do obličeje. Vůbec jsem v tu chvíli
nevnímal, co se kolem děje a tak můj nápřah k další ráně zastavil klidný hlas: „Jestli
dovolíte pane Šíne, já už si pana profesora převezmu do naší péče.“
Nademnou tam stála obrovitá nepopsatelná bytost s očima jako dva řezavé uhlíky a s
kravským ocasem. Zašilhal jsem jestli má kopýtko. Měla.
Faust zpola omámen mým direktem se na ni vytřeštěně zadíval a zvedl ruku jakoby v
obraném gestu.: „Proč? Mohl bych ti přivést ještě mnoho duší.“
„To je možné, ale chápej, že si kůli reputaci musíme trvat na dodržování termínů a tys ho
právě prošvihl. Krom toho se už dlouho na tebe těším. Tak pojď, čeká tě spousta
zajímavých zážitků.“
Lehce jako kdyby to byl sáček bonbónů, uchopil Fausta a na odchodu se otočil ke mně: „
Nerad to přiznávám, ale dlužím ti službičku, takže kdybys někdy potřeboval…“ nechal to
nedopovězeno a zmizel.
Oproti dramatickému zániku domu Usherů, ten Faustův mizel tiše jako když bledne stará
kresba, až jsem tam stál sám na zeleném pažitu a kousek opodál pak mé auto.
Coural jsem se k němu. Když už jsem otevíral dvířka, přilétla bílá holubice a změnila se
v Jane Mansfeldovou. Stále ještě na sobě měla ty minišatičky.
„Máš vedle sebe místo pro stopařku?“
„A kam to bude, krásná dámo?“
„Mě je jedno kam, důležité je s kým a nemusíme spěchat.“
Ukázal jsem jí na sedačku, nasedl také a vyjeli jsme. Ještě nikdy mi cesta domů netrvala
tak dlouho……
(konec)
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