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Podûkování

Zvlá‰È dûkuji Caroline, Fredovi, Debfie, Tafie a Co-
rin: prvním fanou‰kÛm Harryho Dresdena. Bez
perverzního pfiání, abyste na mû fivali kvÛli na-
psání kaÏdé dal‰í kapitoly, by se Harry nikdy ne-
dostal do takov˘ch potíÏí. Dále si díky zaslouÏí
Ricia Mainhardtová a A. J. Janschewitz, ohrom-
ní agenti a hodní lidé, a Chris Ely, kter˘ je skrz na-
skrz slu‰n˘ ãlovûk.

Nade v‰e dûkuji svému synovi J. J. ovi, kter˘ vû-
fiil, Ïe taÈka napsal dobrou kníÏku, i kdyÏ si ji ne-
dokázal pfieãíst.

A dûkuju i tobû, Shannon, za tolik vûcí, Ïe je ne-
dokáÏu vyjmenovat. Jsi mÛj andûl. Jednoho dne
se nauãím obrátit ponoÏky navrch tou správnou
stranou, neÏ je odhodím na podlahu loÏnice.



Debbie Chesterové, která mû o psaní nauãila
v‰echno, co jsem skuteãnû potfieboval vûdût.

A mému otci, kter˘ mû nauãil v‰echno, 
co jsem skuteãnû potfieboval vûdût o Ïivotû. 

Chybí‰ mi, táto.



Kapitola první

Sly‰el jsem, Ïe se po‰Èák blíÏí k mé kanceláfii o pÛl
hodiny dfiív neÏ obvykle. Nevydával ten správn˘
zvuk. Jeho kroky byly tûÏ‰í, bezstarostnûj‰í a po-
hvizdoval si. Byl tu nov˘. Hvízdal si celou cestu aÏ
ke dvefiím, tam pfiestal. Rozesmál se.

Pak zaklepal.
Trhl jsem sebou. Po‰ta se vhazuje otvorem ve

dvefiích, pokud není doporuãená. Dostávám veli-
ce omezen˘ v˘bûr doporuãen˘ch zásilek a nikdy
to nejsou dobré zprávy. Zvedl jsem se z kfiesla
a otevfiel dvefie.

Nov˘ po‰Èák, kter˘ vypadal jako basketbalov˘ míã
s rukama, nohama a opálenou ple‰atûjící hlavou, se
pochechtával ‰títku na sklenûn˘ch dvefiích. Mrkl na
mû a ukázal na nûj palcem. „Dûláte si srandu?“

Pfieãetl jsem si ‰títek (lidé ho obãas vymûní)
a zavrtûl jsem hlavou. „Ne, myslím to váÏnû. Dáte
mi, prosím, moji po‰tu?“

„Jo aha. Jako veãírky, vystoupení a tak?“ Kou-
kal za mû, jako kdyby ãekal, Ïe uvidí, jak po jedi-
né místnosti mojí kanceláfie tanãí bíl˘ tygr nebo
moÏná nûjaké skromnû odûné asistentky.

Povzdychl jsem si. Nemûl jsem náladu na to, aby
se mi zase nûkdo posmíval. Natáhl jsem se pro po‰-
tu, kterou drÏel v ruce. „Ne, nic takového. Nedûlám
veãírky.“



Pevnû ji drÏel s hlavou zvûdavû naklonûnou na
stranu. „Tak co? Nûco jako pfiedpovídání budouc-
nosti? Karty, kfii‰Èálové koule a tak?“

„Ne,“ zavrtûl jsem hlavou. „Nejsem médium.“
SnaÏil jsem se mu vytáhnout z ruky po‰tu.

Pofiád ji drÏel. „Tak co jste?“
„Co je napsáno na dvefiích?“
„Stojí tam ‚Harry Dresden. âarodûj‘.“
„Tak to jsem já,“ potvrdil jsem.
„Opravdick˘ ãarodûj?“ zeptal se s ‰irok˘m

úsmûvem, jako bych mu prozradil nûco ohromnû
vtipného. „Kouzla a lektvary? Démoni a zafiíká-
vání? Vychytralost a popudlivost?“

„AÏ taková netykavka nejsem.“ Vytrhl jsem mu
po‰tu z ruky a v˘znamnû pohlédl na jeho podloÏ-
ku. „Mám vám to nûkde podepsat?“

·irok˘ úsmûv z tváfie nového po‰Èáka zmizel
a vystfiídal ho zamraãen˘ pohled. Podal mi desky,
abych mohl podepsat pfievzetí zásilky (dal‰í upo-
mínka od domácího), a prohlásil: „Vy jste cvok.
Tak je to.“ Vzal si ode mû desky a pozdravil:
„Pûkn˘ den, pane.“

Díval jsem se, jak odchází.
„To je typické,“ zabruãel jsem si pro sebe a za-

vfiel dvefie.
Jmenuji se Harry Blackstone Copperfield Dres-

den. Kouzlete si s tím na své vlastní riziko. Jsem
ãarodûj. Mám kanceláfi v jedné z ne úplnû nejlep-
‰ích ãtvrtí v Chicagu. Pokud vím, jsem jedin˘ ve-
fiejnû praktikující profesionální ãarodûj v zemi.
Najdete mne ve Zlat˘ch stránkách v rubrice „âaro-
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dûjové.“ Vûfite tomu nebo ne, jsem tam jedin˘.
MÛj inzerát zní takhle:

HARRY DRESDEN – âARODùJ

Nacházení ztracen˘ch vûcí. Paranormální pátrání.
Porady a konzultace. Ceny rozumné.

NEDùLÁM
nápoje lásky, prokletí na vûky, veãírky 

ani jiné zábavné akce.

Divili byste se, kolik lidí mi zavolá jenom proto,
aby se zeptali, jestli to myslím váÏnû. Ale na dru-
hou stranu, kdybyste vidûli to, co jsem vidûl já,
a kdybyste vûdûli jen polovinu toho, co já vím,
Ïasli byste nad tím, jak se nûkdo mÛÏe domnívat,
Ïe to váÏnû nemyslím.

Konec dvacátého století a úsvit nového milénia
byly svûdky nûãeho jako opûtovného oÏivení
obecného povûdomí o paranormálních jevech.
Média, duchové, upífii – jak je libo. Lidé je pofiád
nebrali váÏnû, ale v‰echny ty vûci, které nám Vû-
da slibovala, se prostû neodehrály. Nemoci stále
je‰tû pfiedstavovaly problém. Hladovûní stále je‰-
tû pfiedstavovalo problém. Násilí, zloãinnost a vál-
ky stále je‰tû pfiedstavovaly problém. Navzdory
ve‰kerému technologickému pokroku se vûci pro-
stû nezmûnily tak, jak v‰ichni ãekali, Ïe se zmûní.

Vûda, nejvût‰í náboÏenství dvacátého století, dí-
ky zábûrÛm vybuchujících raketoplánÛ, cracko-
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v˘ch dûtí a generací spokojen˘ch AmeriãanÛ, ktefií
dovolili, aby jejich potomky vychovávala televize,
jaksi ztratila lesk. Lidé nûco hledali – a myslím,
Ïe ani nevûdûli co. Ale tfiebaÏe byli zase ochotni
otevfiít své oãi svûtu magie a tajemství, kter˘ je uÏ
dlouhou dobu provází, pofiád si mysleli, Ïe to mu-
sí b˘t nûjak˘ vtip.

V kaÏdém pfiípadû poslední mûsíc se zakázky
nijak nehrnuly. Vlastnû se nehrnuly spí‰ pár mû-
sícÛ. Nájem za únor jsem zaplatil aÏ desátého
bfiezna a vypadalo to, Ïe tenhle mûsíc bude trvat
je‰tû déle, neÏ nûco trhnu.

Jedin˘ k‰eft jsem mûl minul˘ t˘den, kdy jsem
jel do Bransonu v Missouri prozkoumat dÛm nû-
jakého country zpûváka, kde mûlo údajnû stra‰it.
Nestra‰ilo. Klient nebyl s mojí odpovûdí spokoje-
n˘, a je‰tû nespokojenûj‰í byl, kdyÏ jsem mu na-
znaãil, Ïe by mohl pfiestat s uÏíváním omamn˘ch
látek, zkusit trochu cviãit a nûkdy se vyspat, a pak
Ïe uvidí, jestli to nepomÛÏe víc neÏ nûjak˘ exor-
cismus. Dostal jsem cestovní v˘daje a hodinovou
mzdu a odjíÏdûl jsem s pocitem, Ïe jsem udûlal
ãestnou, správnou a nev˘hodnou vûc. Pozdûji
jsem se doslechl, Ïe si najal nûjakého pokoutního
spiritistu, kter˘ pfii‰el a pfiedvedl mu obfiad se spou-
stou kadidla a ãern˘ch svíãek. To jsou ale lidi.

Doãetl jsem kníÏku v mûkké vazbû a odhodil ji
do krabice VY¤ÍZENO. V lepenkové krabici vedle
mého stolu uÏ leÏela hromádka pfieãten˘ch a od-
loÏen˘ch paperbackÛ, se zoh˘ban˘mi hfibety a po-
maãkan˘mi stránkami. S kníÏkami zacházím
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úplnû stra‰nû. ProhlíÏel jsem si sloupec nepfieãte-
n˘ch kníÏek a vzhledem k tomu, Ïe jsem vlastnû
nemûl co na práci, jsem se rozhodoval, do které
dal‰í se pustím, kdyÏ zazvonil telefon.

Koukal jsem na nûj trochu nevrle. âarodûjové
ze v‰eho nejrad‰i hloubají. Po tfietím zazvonûní
jsem usoudil, Ïe uÏ to nebude vypadat pfiíli‰ ne-
doãkavû, zvedl jsem sluchátko a pfiedstavil se:
„Dresden.“

„Ó. Je to, ehm, Harry Dresden? Ten, é, ãaro-
dûj?“ Její tón byl omluvn˘, jako by mûla hrozn˘
strach, Ïe mû urazí.

Ne, napadlo mû: „Tady Harry Dresden, ten, é,
marod, hej! âarodûj Harry je o dvefie dál.“

V˘sadou ãarodûjÛ je nabruãenost. Ta v‰ak není
v˘sadou poradcÛ na volné noze, ktefií jsou poza-
du s placením nájmu, takÏe místo abych fiekl nû-
co ‰tiplavého, odpovûdûl jsem té Ïenû do telefo-
nu: „Ano, madam. Co pro vás mÛÏu udûlat?“

„Já, ehm,“ váhala. „Nejsem si jistá. Nûco jsem
ztratila a myslela jsem si, Ïe byste mi moÏná mohl
pomoct.“

„Hledání ztracen˘ch pfiedmûtÛ je moje specia-
lita,“ prohlásil jsem. „Co bych mûl najít?“

Nervóznû se odmlãela. „Mého manÏela.“ Mûla
tro‰ku chraplav˘ hlas jako roztleskávaãka, která má
za sebou dlouh˘ turnaj, ale byla v nûm sly‰et do-
stateãná tíha let, abych mohl fiíct, Ïe je dospûlá.

Zvedl jsem oboãí. „Paní, já nejsem odborník na
hledání pohfie‰ovan˘ch osob. Spojila jste se s po-
licií nebo s nûjak˘m soukrom˘m detektivem?“
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„Ne,“ ohradila se honem. „Ne, to nemÛÏu. Teda
nesmím. Jemine, je to v‰echno tak komplikované.
NemÛÏu se o tom bavit po telefonu. PromiÀte, Ïe
jsem vás pfiipravila o ãas, pane Dresdene.“

„Poãkejte okamÏik,“ fiekl jsem rychle. „Nezlob-
te se, ale nepfiedstavila jste se mi.“

Zase ta nervózní pauza, jako by se dívala do na-
psan˘ch poznámek, co má odpovûdût. „¤íkejte mi
Monika.“

Lidé, ktefií o ãarodûjích nûco vûdí, nám neradi
fiíkají své pravé jméno. Jsou pfiesvûdãeni, Ïe kdyÏ
ho ãarodûjovi dají, vyslovené sv˘mi vlastními rty,
mÛÏe to pouÏít proti nim. Mám-li b˘t upfiímn˘,
mají pravdu.

Musel jsem b˘t tak slu‰n˘ a tak ne‰kodn˘, jak
to jen dokáÏu. Mohla zavûsit jenom z nerozhod-
nosti a já jsem tu práci potfieboval. Nejspí‰ bych
jejího manÏílka objevil, kdybych na tom zapra-
coval.

„Tak fajn, Moniko,“ navázal jsem tím nejpfií-
jemnûj‰ím a nejlaskavûj‰ím tónem, jak˘ jsem
svedl. „Jestli svou situaci povaÏujete za tak chou-
lostivou, tfieba byste mohla pfiijít do mé kancelá-
fie a promluvit si o tom. Jestli se ukáÏe, Ïe bych
vám mohl nejlépe pomoci já, pak to udûlám, a po-
kud ne, mohl bych vás odkázat na nûkoho, kdo
by vám umûl pomoci lépe.“ Skfiípal jsem zuby
a pfiedstíral, Ïe se smûju. „Zdarma.“

Slovíãko „zdarma“ ji muselo pfiesvûdãit. Sou-
hlasila, Ïe hned pfiijde za mnou do kanceláfie, slí-
bila, Ïe tam bude asi za hodinu. To znamenalo,
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Ïe pfiijde asi v pÛl tfietí. Spousta ãasu zajít si na
obûd a pak se pfied schÛzkou s ní vrátit do kance-
láfie.

Telefon zazvonil okamÏitû, jak jsem ho poloÏil,
aÏ jsem sebou trhl. Zíral jsem na nûj. NedÛvûfiuju
elektronice. Cokoli, co bylo vyrobeno pozdûji neÏ
ve ãtyfiicát˘ch letech, je mi podezfielé – a ani mû
to zfiejmû nemá ve zvlá‰tní oblibû. Klidnû si mÛ-
Ïete vybrat: auta, rádia, telefony, televize, videa –
nic z toho mi moc dobfie nefunguje. Dokonce ne-
mám rád ani propisovaãky.

Zvedl jsem telefon se stejn˘m fale‰n˘m opti-
mismem, kter˘ jsem si nasadil pro Moniku, po-
hfie‰ující manÏela. „Tady Dresden, co pro vás mÛ-
Ïu udûlat?“

„Harry, potfiebuji tû za deset minut u Madiso-
nu. MÛÏe‰?“ Hlas na druhém konci linky byl ta-
ké Ïensk˘, ale klidn˘, energick˘ a vûcn˘.

„No ne, poruãík Murphyová,“ vyhrkl jsem sa-
charinov˘m hlasem, „já jsem taky rád, Ïe ses
ozvala. Po takové dobû. Jo, mají se moc fajn.
A tvoje rodina?“

„Nech si to, Harry. Mám tady pár mrtvol a po-
tfiebuji, aby ses tu porozhlédl.“

OkamÏitû jsem vystfiízlivûl. Karrin Murphyová
byla náãelníkem oddûlení Zvlá‰tního vy‰etfiování
pro celé Chicago, tedy de facto povûfienec policej-
ního prezidenta pro vy‰etfiování ve‰ker˘ch zloãi-
nÛ oznaãovan˘ch za neobvyklé. Útoky upírÛ, ple-
nící trollové nebo dûti unesené jezinkami se moc
dobfie nehodí do policejních zpráv – ale pfiitom

Harry Dresden / kniha první 15



jsou lidé napadáni, dûti mizí a majetek je po‰kozo-
ván nebo niãen. A nûkdo se na to musí podívat.

V Chicagu a jeho okolí je tím ãlovûkem Karrin
Murphyová. Já jsem byl její chodící pfiíruãka nad-
pfiirozena a placen˘ konzultant policejního od-
dûlení. Ale dvû mrtvoly? Dva lidé, ktefií zemfieli
neznám˘m zpÛsobem? Nûco takového jsem pro
ni je‰tû nedûlal.

„Kde jsi?“ zeptal jsem se.
„V hotelu Madison na Desáté, sedmé patro.“
„To je od mé kanceláfie jenom ãtvrt hodiny pû‰-

ky,“ fiekl jsem.
„TakÏe tu za patnáct minut mÛÏe‰ b˘t. V˘bornû.“
„Ehm,“ zaãal jsem s pohledem na hodiny. Mo-

nika Bezejmenná tu bude asi za tfii ãtvrtû hodiny.
„Mám nûco jako schÛzku.“

„Dresdene, já tady mám nûco jako párek mrt-
vol bez jak˘chkoli stop nebo podezfiel˘ch a vraha,
kter˘ si chodí na svobodû. Tvoje schÛzka mÛÏe
poãkat.“

Vybuchl jsem vzteky. Obãas se mi to stává. „To
tedy nemÛÏe,“ prohlásil jsem. „Ale fieknu ti, jak to
udûlám. Dojdu tam, porozhlédnu se kolem a vrá-
tím se sem, vãas, abych ji stihl.“

„UÏ jsi obûdval?“ zeptala se.
„CoÏe?“
Zopakovala svoji otázku.
„Ne,“ odpovûdûl jsem.
„Tak to nedûlej.“ Odmlãela se, a kdyÏ znovu

promluvila, byl v jejích slovech znateln˘ nazele-
nal˘ odstín. „Je to o‰klivé.“

Jim Butcher / Boufiková fronta16



„Jak moc o‰klivé má‰ pfiesnû na mysli, Murph?“
Její hlas znûÏnûl a to mû vydûsilo víc neÏ

v‰echny moÏné pfiedstavy nejrÛznûj‰ích podob
krvavé nebo násilné smrti. Murphyová byla
opravdu tvrdá holka, a navíc py‰ná na to, Ïe ni-
kdy nedá najevo slabost. „Je to zlé, Harry. Prosím
tû, nikde se nezdrÏuj. Zvlá‰tní oddûlení se nemÛ-
Ïe doãkat, aÏ se do toho pustí, a já vím, Ïe se ti
nelíbí, kdyÏ se nûkdo jen dotkne místa ãinu, neÏ
se tam rozhlédne‰.“

„UÏ bûÏím,“ uji‰Èoval jsem ji a pfiitom jsem vstá-
val a oblékal si kabát.

„Sedmé patro,“ pfiipomnûla mi. „Uvidíme se na
místû.“

„Tak fajn.“
Zhasl jsem v kanceláfii svûtla, vy‰el ze dvefií

a zamraãenû je za sebou zamkl. Nebyl jsem si ji-
st˘, jak dlouhou dobu mi zabere prohlídka místa
ãinu s Murphyovou. Ale nechtûl jsem zme‰kat
rozhovor s Monikou Na-Nic-Se-Neptejte. A tak
jsem dvefie zase odemkl, na‰el kousek papíru
a napínáãek a napsal:

Pfiijdu hned. Na schÛzku ve 14:30 tu budu. Dresden.
Pak jsem sebûhl se schodÛ. V˘tah pouÏívám

málokdy, i kdyÏ mám kanceláfi v pátém poscho-
dí. Jak uÏ jsem fiekl, ke strojÛm nemám dÛvûru.
VÏdycky mû nechají na holiãkách, kdyÏ je potfie-
buju.

A kromû toho: kdybych byl nûkdo, kdo v tom-
hle mûstû zabíjí lidi po dvou s pouÏitím kouzel, dal
bych si bacha, abych odstranil z cesty jediného
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praktikujícího ãarodûje, kterého má policie na v˘-
platní listinû. Pfiipadalo mi, Ïe na schodi‰ti mám
vût‰í ‰anci neÏ ve stísnûném prostoru v˘tahu.

Îe jsem paranoidní? Snad. Ale jenom to, Ïe jste
paranoidní, neznamená, Ïe se vám nûjak˘ nevi-
diteln˘ démon nechystá ukousnout hlavu.
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