
 „Luisi, miláčku… Naučíš mě střílet?“ hledím na něj psíma očima, ale nevím, jestli 

podlehne. Chvíli si mě měří pohledem, nakonec: „Zajdi za Jopsephem, ať ti dá 

Winchesterovku a jdi před vchod.“ Těším se, každý v tomhle baráku má zbraň, jen já nic, 

takže pokud mi bude přát štěstí, něco se přiučím. Otevírám dveře, procházím obrovským 

obývákem. „Pepe, máš mi dát Winchesterovku.“ „Nedám.“ „Vzkazuje ti to Luis.“ Rozvaluje se 

na sedačce, jen na mě s úsměvem kouká: „Nedám, co když si zlomíš nehtík?“ Směje se jeho 

typicky hrubým hlasem. Neodpovídám, jen na něj s očekáváním civím. „Pojď semnou.“ 

Jdeme do sklepa, kde je tolik arzenálu, že by i vojsko závidělo. 

 Pepe vytahuje dlouhou zbraň. Podává mi ji, ale ještě mě chytá za loket: „Chceš umět 

střílet? To je pro velký kluky.“ Na debilní hlášku, debilní odpověď: „Nechápu, jak to teda 

můžeš umět.“ Dostávám ho, na což reaguje mlsným pohledem na mou postavu. Otáčím 

hlavu i zbytek těla k odchodu, jenže mě znovu zastavuje: „Princezno?“ „Hm?“ „Nechceš 

náboje?“  Šikly by se, že ano. Zřejmě to bez nich nepůjde. 

 Po získání i poslední důležité věci konečně vycházím ze sklepa. „Proč ti to tak trvalo?“ 

„Kde půjdeme?“ „Dozadu do střelnice.“  

 Nasazuji klapky na uši, Luis se staví za mě a učí. Po pěti minutách, kdy stejně míjím 

cíl, to nevydržím a sázím mu vášnivý francouzák. „Luisi?“ Přestávám, otáčím hlavu na 

Dannyho, stejně jako můj snoubenec. Mlčím. „Je tu Sali.“ „Danny, vezmi Nathali do 

obchodu.“ Vděčně líbnu miláčka na líčko, protože Edgar Sali, je slizké prase, které šéfuje 

mafii stejně, jako Luis. S tím rozdílem, že Edgar je větší hovado, slizák, hajzl a plno dalších 

škaredých pojmenování. Luis a Edgar jsou bratranci, ale krutě rozhádaní.  

 Odkládám všechny pomůcky ke střelbě a jdu s klidem k autu. Zjišťuji nemilou událost. 

„Danny, nemám kreditku, prosím vydrž.“ Běžím v lodičkách k zadnímu vchodu. Tam stojí 

Jopseph s doutníkem. „Pepe, nevítáš Saliho?“ „Nemám na něj nervy, ale vidím, že ty ses 

k němu rozběhla.“ Měří si mě tvrdě pohledem. Nepopírám, je drsně podezřívavý a vše 

podtrhává jeho holá hlava, černé skoro japonské oči a výrazné zlé obočí. „Přestaň s tím, 

zapomněla jsem si kreditku.“ „Pohlídám si tě.“ Vyvracím oči, ale stejně mě nepřestává 

sledovat. Kašlu ho, vbíhám do patra, beru kabelku, sbíhám mramorové schody a zpět ven. 

Nasedám do Cadilacu. 

 Procházím masáží, kadeřnicí, kosmetičkou, obchody. Po úmorných cestách po 

salónech se konečně navracím domů. Danny čeká za těmi tónovanými skly, takže nasedám a 

jde se. Moment… „Danny, kam to jedeš?“ Neodpovídá. Něco mi tu nesedí, ten zátylek 

nepatří Dannymu. Najednou zastavujeme a z jiného auta vystupuje asi pět lidí. Ajaj! To je jak 

z nějakého akčního filmu. Kruci! Vybíhám druhou stranou z auta a zdrhám, jak nejdál to jde!  

 Bez ohlížení pádím dál, jenže i přede mnou zastavuje auto. Smykem zastavuji. Běžím 

od té zídky vlevo, takže běžím přes silnici, ale něco mě bodá do levého stehna… 

 Otevírám oči, chvíli mám motáka, jako po požití alkoholu, ale obrazy začínám 

konečně zaostřovat. Někdo mě chytá za krk: „Od minulé návštěvy ses moc nezměnila.“ „Shnij 

v pekle, Sali!“ „Óóó. Pěkně tě naočkovali, ale po týdnu v mojí posteli budeš zpívat podle 



mého.“ Chytá mě za prso, jazyk mi cpe do pusy, jenže mu dávám facku a vybíhám pryč. 

Hroutím se na zem! „Co to je?!“ Edgar si ke mně dřepá, má samolibý výraz: „Ještě chvíli 

potrvá, než se to uspávadlo vytratí.“ Je slizký. 

 Někdo mu volá, jde vzít telefon tak, abych nic neslyšela. Já sedím na zemi, ale ani se 

nestačím rozhlídnout a už mě táhne pryč další chlap. Do nějakého pokoje, kde je tak 

obrovská postel, že to až nahání hrůzu. Nepochybně to musí být pokoj toho perverzáka. 

Zamyká mě uvnitř, ale ochrnutou nohu mám jen jednu, kulhám k oknu. Proč musí mít každý 

pokoj v patře?! Otevírám okno, pod kterým je balkón, lezu na něj. 

 Odvahu Nathali, odvahu. Lezu po hromosvodu a úspěšně, snad jen kdyby nebylo 

noci, možná bych viděla víc. Sotva vyběhnu do tmy, začne něco nesnesitelně ječet. Okamžitě 

se rozsvítili světla a nějací dva chlapi na mě ječí, abych se nehýbala. Jasně, míří na mě, takže 

stojím a ruce mám trochu zvednuté. Vedou mě opět dovnitř, i když s mým odporem. Jakmile 

mě vidí Sali dole, tiskne kousací panty nadoraz. Jde z něj hrůza. 

  „Jak se dostala dolů?!“ „Asi balkonem.“ Jde ke mně a mám touhu couvat, jenže mě 

drží ti dva za paže. Slizák mě za vlasy táhne ke gauči! Jen to ne. A ti chlapi, pomalu odchází, 

takže s ním zůstávám sama. „Tak mi řekni, jestli tak náhodou nevíš, kdy přijede poklad do 

města.“ „Myslíš, že to vím?“ „Víš to! Luis s tebou mluví o všem, takže mluv!“ Mlčím, ale 

dostávám prudkou facku, otáčím se díky ní celá na bok, a slzí mi oči. Bolí to jak čert! „Mluv!“ 

„Já to nevím!“ Vím. 

 Zvedá mě za paže, třepe semnou, jak šílenec! Jde z něj hrůza. „Mluv!“ „Polib si prdel, 

Sali!“ Ten mi leze krkem! Dostávám pěstí a ležím už na zemi. Mlčím, jenže na mě sedá. Volá 

na někoho: „Chuane! Dones mi notebook a dávku!“ Edgar dostává to, co chce až na… „Ede, 

nemáme tekutou.“ „Tak ji sežeň, potřebuju zavolat Luisovi! A hni se!“ Naklání hlavu, opět 

dělá to, podobné líbání. Bráním se všemi dostupnými prostředky, jenže jediné, co mě 

zachraňuje, je, když zvedá hlavu. „Asi se to nebude líbit tvojemu šamstrovi, že mu ojíždím 

ženskou, že?“ „Chcípneš.“ „Ne, to ty chcípneš, jestli mi neřekneš, kdy dorazí poklad! Budu ti 

trhat ty tvoje nehtíky pěkně popořadě, než nezbyde ani jeden!“ Mlčím, odmítám se s tím 

idiotem bavit. 

  Začíná mě škrtit: „Mluv, kurva!“ Asi mi urve hlavu, jak semnou vztekle třepe. Přichází 

Chuan: „Ede, mám to.“ „To trvalo, zapni počítač a spoj mě s tím sráčem.“ Pokouším se o 

útěk, ale drží mě na místě za krk. Chvíli trvá, než se Luis připojí, ale nakonec… 

 „Sráči, chceš vidět, koho tu mám?“ „Co za ni chceš?“ Vyhrknul okamžitě, ale 

k obrazovce přišel i Jopseph: „Ty zasrané hovado, rozřežu tě na kousky!“ Já: „Luisi, 

nevyjednávej s ním!“ Právě mě seřval Sali, dostala jsem další pěst. Ed: „Hoši, nechám ji 

vcelku, když mi řeknete, kdy dorazí poklad.“ Pepe z obrazovky odešel, takže Luis přemýšlel 

na plné kolo. „A nesnaž se mě obesrat! Nebo chceš vidět, jak ti před očima ojedu tu tvoji 

sladce vonící snoubenku? Jak si s ní užiju, uříznu jí hlavu.“ Luis mlčí!  

 Sali se ke mně nahýbá: „Asi přijdeš o hlavu. To bych si s tebou měl pořádně užít, že?“ 

„Chcípni.“ Odpověď byla jednoznačná, ale to prase mě drží za hlavu a strká mi jazyk do pusy. 



Kopu do prázdna, ruce mi drží ten… Chuan, nebo jak se jmenuje. Taková bezmoc není moc 

příjemná! A možná se málo bojím, než fakt začne vytahovat mučicí nástroje. Jelikož jsem 

nikdy nikoho neviděla zamřít a nikdo neohrožoval mě. Teda jo. Kdysi když jsem se seznámila 

s Luisem, mě fakt důkladně vyslýchal Pepe. Fakt drsná prověrka, než jsem mohla poprvé na 

rande. 

 Ale k věci, Luis se rozhoupal. „Jak chceš. Za tři hodiny v západním přístavu.“ „Jestli 

tam najdu jediného živáčka, nechám krutě popravit tu tvoji kopretinu, zatím bude u mě, jako 

pojistka.“ Sklapnul notebook. „Tak si zatím užijeme, ne? Chuane, přivaž ji k mojí posteli.“ 

„Počítal s mým bezpečím, né že mě ojedeš!“ „Sklapni!“ Nohsled si musel zavolat dalšího, aby 

mě do té ložnice dotáhli. I přes to, že jsem jednoho kousnula, zůstávám zatím sama, 

přivázaná k jedné tyčce postele. Nezkousnu, mít něco slizkého, jako je Sali v sobě, to teda ani 

náhodou! 

  Rychle lomcuji lany, zatím marně, ale zapojuji i zuby. Možná to překoušu. Myslím, že i 

kdybych to lano škubala další půlhodinu, nic se nezmění. „Jsem tady, těšíš se na mě?“ „Ani se 

mě nedotýkej!“ Je u mě a už chce… Kopu ho do rozkroku a doufám, že to dost bolelo! Jen 

dostávám tvrdou pěst, za nohy mě stahuje na břicho, ruce stále svázané k tyčce. Z ničeho nic 

ho mám v sobě! Při odmlouvání mě škrtí tak, že se zakuckávám! Když mě obtěžuje, má 

duchaplnou větu. „Jestli – cekneš – zaškrtím tě.“ Mlčím, protože když si mě otáčí čelem, má 

pohled vraha. Když už mě bolí… všechno, snažím se něco namítnout, ale hryzá mě do krku 

tak silně, že křičím i já. Bolí to jak blázen! Fakt pekelně! Debil slizký, to si snad myslí, že je 

upír či co?! Do pokoje vbíhá Chuan: „Ede! Pojď hned dolů!“ Ten ze mě vytáhl a odtáhl, sotva 

se obléknul.  

 Slyším hlasité rány a výstřely. Po čtvrthodině rachotu do pokoje někdo přibíhá. Je to 

náš! Ach konečně! Rozvazuje mě, tak si šaty stahuji na správné místo. Sotva vybíháme ze 

dveří, někdo ho zastřelil! Přímo před mýma očima! Krev mu šplíchla z hlavy, jako kdyby se nic 

nedělo! Zůstávám šokem stát, ale ten vyšinutý střelec střílí další lidi! Utíkám druhou stranou 

chodby, po schodech dolů, když mě v přestřelce spatřil Luisův pošahaný bratranec Edgar. 

Míří na mě, konečně vnímám a zdrhám. 

   Magor za mnou utíká a střílí. Skočil po něm Pepe, na místě ho tluče puškou do hlavy. 

Zabije ho! Naši přeci nejsou takoví! „Miláčku! Jsi celá?!“ Nepochopeně zírám na spoušť krve, 

prachu, přestřelky, ale někdo na mě naléhavě mluví, takže zděšeně otáčím hlavu na Luise. 

„Tak jsi celá?!“ Hlavu otáčím na bouřícího Pepeho, ale své dílo dokonal. „Zabil ho!“ „Sám 

bych mu hajzlovi uříznul hlavu, jdeme!“ Tahá mě do bezpečí. Našel prázdnou kuchyň, ale 

nestačil promluvit. „Luisi, on ho ubil k smrti!“ Šokem dělám kroky dozadu od něj. „Střílel po 

tobě!“ „Ale… Ale… zabil ho! Víš, kolik dnes zabil lidí?! Kolik… kolik jsi jich zabil ty?“ „Na to 

není čas. Jsi v šoku, raději si sedni.“ Vyklepaně setřepávám jeho pomocnou ruku. 

  Dveře otevírá nějaký muž: „Vzdali se.“ Luis mě chytá za paži, vleče mě sutinami ke 

zbytku odpůrců. Klečí na zemi a zbytek na ně míří. I Pepe. Luis: „Kdo jede na západní 

přístav?!“ Klečící: „Už vyrazili. Obhlíží okolí a chystají na převoz.“ „Kolik lidí a co mají za 



zbraně… Mluv!“ „Berety, je jich okolo deseti.“ Luis stoupnul, něco pošeptal Jopsephovi, ten 

mu odpověděl. Po chvilce řekl všem a nahlas: „Dobrá, zastřelit a jedeme do přístavu.“ 

Monstrum i on? Nevydržím mlčet: „Luisi…“ Kroutím hlavou, ale jde jen ke mně. Otáčím 

rychle hlavu, abych neviděla, co udělá jejich hlava po výstřelu. 

 Láska k Luisovi, se právě zmenšila. Jak vidím Jopsepha? Mám z něj strach! Snoubenec 

mě bere za předloktí, táhne do auta. A co jsem si vlastně myslela, když jsem začala chodit 

s nejnebezpečnějším mužem Kuby?! Že poprosí Kubánce, aby mu suroviny na Kokain sehnali, 

a on je prodá? Že při drogové válce budou lítat jen sprosté slova?! Růžové brýle trošku 

vybledly.  

 Luis a Jopseph Alvaréz, jsou dva démoni. Domlouvá mi v autě. „Bude jich okolo 

třiceti, ale nás je víc, to vyhrajeme.“ „Copak to nechápeš?! Nemůžeš zabíjet lidi na potkání!“ 

Měří si mě zaujatým pohledem, ale zkrátka nemám tolik sil, abych udržela slzy na uzdě. 

„Viděla jsi mrtvoly poprvé?“ Kývám, ale nemám vůli promluvit. Chce mě objat, ale odmítám. 

Nenutí se mi, což je právě nejlepší, jinak zešílím.  Otáčí si mě za čelist na stranu, sleduje ten 

hryzanec do mého krku: „Parchant, matka ho měla udusit, už jako malého.“ Zděšeně sedím a 

ani nedutám. Auto zastavuje, dva muži mají příkaz mě hlídat v autě, takže po chvíli slyším 

opět výstřely. 

   A jede se domů. Sice nám chybí asi čtyři lidi, Pepe a Luis stále žijí. „Cítíš se líp?“ 

Neodpovím… to zabíjel lidi i před tím, než jsem ho poznala?! Kolik jich zabil během dneška?! 

 Ráno sedím depresivně u stolu, kde panuje spokojené ticho. Přichází Pepe: „Usnula 

jsi? Bylas trochu vyklepaná.“ Chvíli mlčím, ale stejně odpovídám: „Kolik lidí jsi včera zabil?“ 

Nastává ticho. Sedá naproti mně, chytá mě za čelist: „Řekni, proč se ptáš?“ Zkoumá mě, jako 

laboratorní vzorek. Uhýbám, ale drží pevně. „Já jen… pusť, to bolí!“ „Až odpovíš.“ „Nikdy 

jsem neviděla tolik násilí.“ „A ještě ho hodně uvidíš, tak se zotav rychle. Nebo máš jiný důvod 

k té otázce?“ „Můžeš mě pustit?!“ „Mluv!“ „Nevím, co chceš slyšet.“ Pouští mě, ale zle 

vzhlíží. Ublíženě na něj hledím: „Víš, není správné hned všechny vraždit!“ „Aha, tady je 

problém. Hele princezno, zachránil jsem ti život, když po tobě ten zmetek střílel, nebo sis 

nevšimla?“ „Jo… jenže… tys…“ „Hm?“ „tys ho nezastřelil, tys ho ubil k smrti!“ „Byl to hajzl! 

Chybí ti snad?“ „Ne! Je… byl odporný, slizký, a bůhví co, ale… takovým způsobem někomu 

vzít život… Je to hrozné.“ Opět mi rychle chytá čelist: „Varuji tě, jestli budeš chtít utíkat na 

fízlárnu, tak tam ani nedojdeš.“ 

  „Dej mi pokoj!“ „Nebo se mě bojíš?“ Neodpovídám, ale už mu bliklo. „Ty se mě 

bojíš.“ Vchází Luis, staví se mi za záda, nahýbá můj krk tak, aby byl vidět. „Bráško, je v šoku, 

nediv se jí, že má strach. Sleduj, co jí ten dobytek udělal.“ U dvou vrahounů, se cítím ještě 

děsněji! Zvedám se, jdu do pokoje. 

 „Miláčku, nic si z něj nedělej, je jen opatrný. Chrání nás všechny. Nebýt ho, nejsi 

tady.“ Sedá mi k boku na postel. Chvíli zírá na můj smutný pohled, mluví dál: „Ublížil ti nějak 

Sali?“ Otáčím na něj hlavu. V obličeji má výraz naprosté oddanosti. Je okouzlující. „Luisi… 

Mám modřiny na obličeji, krvavý kousanec na krku… znásilnil mě…“ už mi slzí oči, ale rychle 



pokračuji: „ale nejvíc mě děsíš ty a Pepe. Víš, když tady sedíš a vnímáš každý můj pohyb, 

nikdy bych bez toho incidentu neřekla, že dokážeš zavraždit plno lidí.“ Objímá mě, ale spíše  


