Antikvariát Kačur uvádí

téma DAVOS

AK-29
Zvláštní příloha 24. Román na pokračování DAVOS, autoři Kačur,CHáb,pokračování dvacáté čtvrté

Holky byly naštěstí zvyklé na ledacos a tak je nějaký epileptický záchvat nemohl vyvést
z rovnováhy. Zatáhly duchapřítomně nebohého Filoktije do pokoje, což se očividně nelíbilo
Máriovi, ale nemohl se k tomu vyjádřit, protože byl nejenom dobře svázaný, ale také proto, že
měl v puse roubík z použitých dámských kalhotek, takže se jenom divoce zmítal na posteli a
koulel ještě divočeji svýma černýma očima. Sissi, pohledná blondýna, jejíž impozantní prsa
vystupovala z koženého korzetu jako dva horkovzdušné balóny, odběhla do koupelny a
málem uklouzla po parketách, protože kdosi v chvatu a zmatku předchozích chvil rozšlápl
tubu s lubrikantem, který vytvořil na podlaze zrádné pasti.Vrátila se s chladičem na víno
plným ledu. Studené krupobití zřejmě trochu pomohlo, neboť zmítání vousatého muže trochu
polevilo, ale přesto ještě kopnul nohou tak šikovně, že patou dopadl na dálkový ovládač
velkoplošné televize, takže výjevy v pokoji byly obohaceny končící reklamou na jakýsi
úžasný šampón, jehož přednosti na obrazovce demonstrovala jakási standardní kráska
potřásající hlavou tak, aby její dlouhé rezavé vlasy vytvářely vlnící se vodopád a potom do
pokoje vtrhly noční zprávy se záběry jakési demonstrace kdesi v Řecku. Také Angela
nelenila, neboť si povšimla Máriova fialového obličeje a správně usoudila, že pokud mu
nevyndá z pusy pomočené kalhotky, budou si muset v Mezinárodním měnovém fondu najít
nového šéfa, takže mu je vytáhla z pusy, ale prozřetelně poloudušenému muži neuvolnila
pouta. Sotva popadl dech, začal nadávat jako dlaždič. „To jste se snad, kurva, zbláznily, vy
kurvy posraný. Zatáhnout sem nějakýho chlapa, to mi ještě scházelo, kurva, kurva...“ a v tu
chvíli také konečně přišel k vědomí Filoktii Myronovič, který zjistil, že se již nedívá na
umírajícího, dobitého psa, ale na rozzuřeného pána s fialovým obličejem přivázaného jak za
ruce, tak za nohy k velké posteli s baldachýnem, kterému navíc čouhal kus umělého penisu
z řitního otvoru a když trochu pootočil hlavu, uviděl, jak se nad ním houpají čtyři pěkně
vytvarovaná prsa, což ho zaujalo a dále zahlédl jedno oholené ženské přirození a čtvery
dlouhé nohy v černých punčocháčích a nechyběly tam ani podvazkové pásy a hned vedle své
hlavy zahlédl pohozené důtky a začal se zděšeně modlit k Panně Marii, neboť mu bylo
naprosto zřejmé, že se po smrti dostal patrně do pekla. Dále slyšel onoho podivného muže, v

