




D R S N Ý  S B O H E M

F R A N K  M I L L E R



vydavatel originální série

MIKE RICHARDSON

redaktor

DIANA SCHUTZOVÁ

návrh klasického loga sin city

STEVE MILLER

grafický návrh obálky

CHIP KIDD

grafická úprava knihy

MARK COX
CHIP KIDD

LIA RIBACCHIOVÁ

překlad z angličtiny

VÁCLAV DORT 

lettering

MARTIN TROJAN

šéfredaktor

VÁCLAV DORT

redakce překladu

MAREK BARÁNYI

distribuce

JITKA FIALOVÁ

korektury

MILENA VOJTKOVÁ

předtisková příprava

COMICS CENTRUM

FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 1: THE HARD GOODBYE 
Copyright © 1991, 1992, 1993, 2001, 2005, 2014 Frank Miller, Inc. All rights reserved.  Sin City and the Sin City logo are registered 
trademarks of Frank Miller, Inc. "Dwight," "Ava," and "Marv" and all other characters featured herein and the distinctive likene-
sses thereof are trademarks of Frank Miller, Inc.  No portion of this book may be reproduced, in any form or by any means, without 
the express written permission of Frank Miller, Inc.  Names, characters, places, and incidents featured in this publication either 
are the product of the author's imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons (living or dead), events, 
institutions, or locales without satiric intent, is coincidental.  Dark Horse Maverick™ is a trademark of Dark Horse Comics, Inc. 
Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various categories and 
countries. The Dark Horse Maverick logo featured on this publication is a trademark of Frank Miller, Inc. and Dark Horse Comics, 
Inc. 
Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are registered trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various 
categories and countries.  All rights reserved.

Z anglického originálu FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 1: THE HARD GOODBYE,
vydaného nakladatelstvím Dark Horse, Inc., v roce 2005,

českou verzi vydal:  Martin Trojan — 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
Vydání třetí, v tomto překladu první © 2014

Vytištěno v tiskárně EUROPRINT a. s.

ISBN 978-80-86839-81-3

Navštivte naše internetové stránky: www.comicscentrum.cz 
nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 

120 00 Praha 2 Telefon: 296 302 570, 296 302 571 FAX: 296 302 573

Copyright © 2014 Frank Miller, Inc. & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reproduková-
na nebo jinou formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.



11



12 13



14 15

noc Je horká 
jako samo peklo. 
Všechno se lepí.

je to odpornej Bej-
vák v jedný odporný 
čtvrti jednoho 
odpornýho města.

Klimatizace 
je rachotící křáp, 
kterej nedokáže 
udržet plechovku 
piva studenou, 
ani když ji 
posadíte přímo 
na ni.

zírám na bohyni. 
Říká, že mě chce.

vypadá, že to myslí 
vážně.

napadá mě, proč zrovna
já mám takovou kliku, 
ale nehodlám tomu 
věnovat ani vteřinu.

Voní jako anděl, 
nebo by tak andělé  
měli vonět.
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Dáte se do války, 
bojujete a přitom 
vás napadne, jestli 
to všechno stojí za
tu jednu chvíli štěstí -- 

-- ale ta chvíle, ať je 
sebelepší, není nikdy
dost dobrá --

-- jenže 
tahle…

…znova mě 
napadá,proč 
zrovna já…

…pak na mě 
klesne…

…ojíněná tím
svým andělským 
potem…

…dokonalá 
ženská. Bohyně.

Goldie.

Říká, že 
se jmenuje 
Goldie.
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Tři hodiny nato mám 
zase na sobě kalhoty 
a zavázaný boty
a k tomu pocit, že mám 
hlavu jako střep. 
taky mám takovej 
blbej pocit a dochází 
mi, že je goldie mrtvá.

Nemá na sobě ani 
škrábnutí. Museli byste 
jí zkusit tep nebo 
si všimnout, že se ty 
její naprosto dokonalý 
prsa nezdvíhají, jak by 
měly, kdyby dejchala.

není tu nic, co by 
nasvědčovalo něčemu 
jinému, než že prostě 
dostala ve spaní infarkt…

…Nic kromě
toho pořád 
silnějšího 
blbýho pocitu.. .

. . .ale měl jsem 
ten pocit v mým 
podělaným životě 
zatraceně mockrát, 
než abych ho 
mohl ignorovat.

Byla zavražděná, 
stalo se to 
přímo tady, 
když jseme leželi 
vedle sebe úplně 
sťatý.

Zatraceně, Goldie. 
kdo jsi byla 
a kdo tě chtěl 
odklidit z cesty?

kdos byla, kromě 
anděla milosrdenství,
kterej takovýmu 
totálnímu zoufalci
jako já daroval 
nejkrásnější noc 
jeho života?

Bůh ví proč. ale jsem
si na beton jistej, že 
to nebylo kvůli tomu, 
jak vypadám…

…ani kvůli 
něčemu jinýmu, 
co by na mně 
bylo. ženský,
který bůh neob-
dařil ani desetin-
ou toho, co 
tebe, mě odepsa-
ly jako sexistic-
ký prase, který 
taky jsem.

Tak proč ten 
špinavej pajzl? 
a Proč ten 
milej úsměv? 
a Proč ta 
vlídnost, 
Goldie?

Teď se ptám proč. Ale 
když jsi byla vyděšená, 
když ses třásla strachy
s očima vytřeštěnýma 
jako malá holčička, 
tenkrát jsem se neptal. 
Tenkrát ne.

Tenkrát mi bylo 
fuk, co tě trápí.

najednou začne 
venku něco ječet. jde to 

tamhle
odtud.
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poldové… objevili 
se dřív, než mohl kdokoliv 
kromě mě a toho zabijáka 
vědět, že se stala vražda. 
To mi hodně napovědělo.

schovat se 
není čas.

Ani nemá smysl si 
hrát na bezúhonnýho 
občana. poldové ze 
sin city už se mnou 
měli něco do činění. 
Tentokrát nebudou 
chtít udělat tu 
samou chybu
a nechat mě z toho
vyváznout živýho.

sakra…

není důvod
to vyřídit 
potichu.

a není důvod  
to nevyřídit 
po mým.

Goldie, 
Ať už tě zabil 
kdokoliV, 
zaplatí za to…
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Mělo by se jim 
říkat policajti --

-- Ale každej ví, komu 
sloužej a co jim dělá 
dobře.

někoho tahle 
levárna stála 
slušnej balík.. .

Konec ukázky.

Celou knihu
v tištěné podobě 
zkoupíte v tomto 
obchodě.




