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Prolog

Ticho ze tří částí

BYLA ZASE NOC. Hostinec U pocestného kamene spoãíval v tichu a to ti-
cho se skládalo ze tfií ãástí.

Tu nejzfiejmûj‰í ãást tvofiila dutá prázdnota, ozvûna nûãeho, co tu chybûlo.
Kdyby foukal vítr, zavzdychal by mezi stromy, rozhoupal by v˘vûsní tabuli na
hácích, aÏ by zaskfiípûla, a ticho by odtud vymetl po silnici jako podzimní listí.
Kdyby se v hospodû se‰el hlouãek lidí, a staãila by pouhá hrstka, zaplnili by
ho hovorem a smíchem, povykem a pokfiikem, jak˘ se od takového podniku
v temn˘ch noãních hodinách oãekává. Kdyby tu hrála hudba... Ne, jistûÏe tu
Ïádná nehrála. Nic takového tu nebylo, takÏe ticho zÛstávalo.

Uvnitfi Pocestného kamene se v koutû u v˘ãepního pultu shluklo pár
muÏÛ. Pili rozváÏnû, odhodlanû, a vyh˘bali se váÏnému rozhovoru o znepo-
kojiv˘ch zprávách. A tím pfiidávali své malé, zasmu‰ilé mlãení k vût‰ímu,
prázdnému tichu. Vytváfielo s ním jakousi slitinu; zdÛrazÀovalo ho.

Tfietí ticho nebylo tak snadno k poznání. Kdybyste hodinu pozornû na-
slouchali, snad byste ho pocítili v dfievûné podlaze pod nohama a v hrub˘ch,
na povrchu rozpukan˘ch sudech za pultem. Bylo znát v tíze ãerného kamenné-
ho krbu, jenÏ stále udrÏoval teplo uÏ dlouho vyhaslého ohnû. V pomalém pravi-
delném pohybu bílého lnûného plátna, otírajícího po letech dfievo pultu.
A také v rukou muÏe, kter˘ tam stál a dál le‰til kus mahagonu, kter˘ se uÏ teì
ve svûtle lampy jen bly‰tûl.

MuÏ mûl pfiirozenû rusé vlasy, rudé jako oheÀ. Oãi mûl temné a zasnûné
a pohyboval se s nenápadnou jistotou, typickou pro lidi, ktefií toho hodnû vûdí.

Hostinec U pocestného kamene mu patfiil, právû tak jako tfietí ticho. A tak
se to také slu‰elo, neboÈ to jeho bylo nejvût‰í a v‰echna ostatní halilo do sebe.
Bylo hluboké a ‰iroké jako konec podzimu. Bylo tûÏké jako balvan ze dna
fieky, ohlazen˘ proudem. Podobalo se mlãení muÏe, kter˘ ãeká na smrt, trpû-
livû a ti‰e jako ustfiiÏená kvûtina.

– 11 –
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Kapitola první

Místo pro démony

BYL KÁCEN A VEâER se v hostinci U pocestného kamene se‰la obvyklá
spoleãnost. Pût lidí vlastnû nebyla Ïádná velká spoleãnost, ale v dobû jako tahle
se U pocestného kamene nikdy neukázalo víc neÏ pût hostÛ.

Star˘ Cob se jako obvykle ujal role vypravûãe a poskytovatele rad. MuÏi
u v˘ãepního pultu popíjeli a poslouchali. V zadní místnosti stál za dvefimi
mlad˘ hostinsk˘ a nevidûn také s úsmûvem naslouchal podrobnostem zná-
mého pfiíbûhu.

„KdyÏ se Taborlin Velk˘ probudil, zjistil, Ïe je zavfien˘ ve vysoké vûÏi. Vzali
mu meã a v‰echny nástroje: klíã, mince a svíãka byly pryã. Ale to je‰tû neby-
lo to nejhor‰í, abyste vûdûli...“ Cob se pro vût‰í efekt odmlãel, „...protoÏe
lampy na stûnách hofiely modfie!“

Graham, Jake a Shep si pro sebe pfiik˘vli. Tfii pfiátelé vyrÛstali spolu, spo-
leãnû naslouchali Cobov˘m pfiíbûhÛm a nedbali na jeho rady.

Cob zamÏoural na novûj‰ího, pozornûj‰ího ãlena svého malého obecenstva,
kováfiova uãedníka. „Ví‰, co to znamená, chlapãe?“ Kováfiova uãedníka kaÏd˘
oslovoval ‚chlapãe‘, pfiestoÏe byl o pûst vy‰‰í neÏ kdokoli v sousedství. A pro-
toÏe malá mûsteãka jsou, jaká jsou, pravdûpodobnû zÛstane ‚chlapcem‘, dokud
mu nenaroste plnovous nebo dokud nûkomu v té záleÏitosti nerozbije nos. 

Chlapec pomalu pfiik˘vl. „âandríni.“
„Správnû,“ pfiisvûdãil Cob. „âandríni. KaÏd˘ ví, Ïe modr˘ oheÀ patfií k je-

jich znamením. Teì byl–“
„Ale jak ho na‰li?“ pfieru‰il ho chlapec. „A proã ho nezabili, kdyÏ mûli pfií-

leÏitost?“
„Buì zticha, v‰echno se dozví‰, neÏ to skonãí,“ okfiikl ho Jake. „Nech ho

vyprávût dál.“
„Nerozãiluj se, Jaku,“ ozval se Graham, „chlapec je prostû zvûdav˘. Napij

se.“
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„Já uÏ dopil,“ zabruãel Jake. „Dal bych si je‰tû, jenÏe ten hospodsk˘ tam
vzadu snad stahuje potkany.“ Zvedl hlas a poklepal prázdn˘m dÏbánkem
o mahagonov˘ pult, vydalo to dut˘ zvuk. „Hej! Jsou tady Ïízniví lidi!“

Hostinsk˘ se objevil s pûti miskami du‰eného masa a dvûma tepl˘mi kula-
t˘mi bochníky chleba. Natoãil Jakovi, Shepovi a starému Cobovi dal‰í pivo
a pohyboval se pfiitom ãile a v˘konnû.

MuÏi se vûnovali veãefii a pfiíbûh zatím odloÏili. Star˘ Cob spofiádal svou
misku s hltavostí celoÏivotního starého mládence. Ostatní do jídla teprve
foukali, a on uÏ dojídal poslední kousek chleba, naãeÏ se znovu pustil do vy-
právûní.

„TakÏe Taborlin se odtamtud musel dostat, ale kdyÏ se rozhlédl, vidûl, Ïe
jeho vûzení nemá dvefie. Ani okna. V‰ude kolem byl jen tvrd˘, hladk˘ kámen.
Byla to kobka, ze které nikdy Ïádn˘ ãlovûk neunikl.

JenomÏe Taborlin znal jména v‰ech vûcí, a tak ho v‰echny vûci posloucha-
ly. ¤ekl kameni: ‚Rozbij se!‘ a kámen se rozbil. Stûna se roztrhla jako kus pa-
píru a tou dírou Taborlin uvidûl oblohu a nadechl se sladkého jarního vzdu-
chu. Pfiistoupil ke kraji, podíval se dolÛ, a bez váhání udûlal krok rovnou do
vzduchu...“

Chlapec vykulil oãi. „Ne!“
Cob váÏnû pok˘vl. „TakÏe Taborlin padal, ale nezoufal si. ProtoÏe znal

jméno vûtru, a tak ho vítr poslouchal. Promluvil k vûtru a ten ho zaãal hou-
pat a laskat. Snesl ho k zemi jemnû jako chm˘fií bodláku a postavil ho na
nohy mûkce jako matãin polibek.

A kdyÏ se tak dostal na zem a pocítil v boku místo, kam ho bodli, uvidûl,
Ïe je to jen ‰krábnutí. MoÏná to bylo jen ‰tûstí,“ Cob si vûdoucnû poklepal na
nos. „Nebo to moÏná mûlo nûco spoleãného s tím amuletem, kter˘ nosil pod
ko‰ilí.“

„Jak˘ amulet?“ zeptal se chlapec dychtivû s plnou pusou masa.
Star˘ Cob se zaklonil na Ïidli, vdûãn˘ za pfiíleÏitost dûj rozvést. „O nûko-

lik dní dfiíve totiÏ Taborlin potkal na cestû dráteníka. A i kdyÏ toho nemûl
moc k jídlu, rozdûlil se se star˘m muÏem o svÛj obûd.“

„To je vÏdycky rozumná vûc,“ poznamenal Graham ti‰e k chlapci. „KaÏd˘
pfiece dobfie ví: dráteník se za laskavost dvojnásobnû odvdûãí.“

„Nene,“ broukl Jake. „Správnû se to fiíká takhle: ‚KdyÏ dráteník poradí,
dvakrát se to vyplatí.‘“

Hostinsk˘ poprvé za veãer promluvil: „Vlastnû vám tam obûma chybí víc
neÏ polovina,“ prohlásil ve dvefiích za pultem.

– 14 –
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„Dráteník, ten nezÛstane dluÏn˘,
jednou zaplatí pfii nákupu, 
dvojnásob, kdyÏ prokáÏe‰ mu sluÏbu, 
trojnásobnû splácí potupu.“

MuÏi u pultu se zdáli témûfi pfiekvapeni, kdyÏ vidûli, Ïe tam Kote stojí.
Celé mûsíce pfiicházeli kaÏd˘ kácen veãer k Pocestnému kameni a za tu
dobu Kote sám nikdy nic nepoznamenal. Ne Ïe by se od nûj dalo ãekat
nûco jiného. Byl v mûsteãku teprve nûco pfies rok. KováfiÛv uãedník tady Ïil
od sv˘ch jedenácti, a pofiád o nûm mluvili jako ‚o tom klukovi z Rannishe‘,
jako by Rannish byla kdovíjaká cizí zemû, a ne mûsto necel˘ch tfiicet mil
odtud.

„Jen jsem to nûkde zaslechl,“ fiekl Kote do ticha, oãividnû v rozpacích.
Star˘ Cob k˘vl, pak si odka‰lal a vrátil se k pfiíbûhu. „Tedy, ten amulet by

stál za plné vûdro zlaÈákÛ, ale vzhledem k Taborlinovû laskavosti mu ho drá-
teník prodal za pouhou Ïeleznou penci, mûdûnou penci a stfiíbrnou penci.
Byl ãern˘ jako zimní noc a na omak studen˘ jako led, ale dokud ho mûl na
krku, byl Taborlin chránûn pfied zlou mocí. Pfied démony a tak.“

„Dal bych celé jmûní za nûco takového,“ pravil Shep temnû. Bûhem veãe-
fie pil nejvíc a mluvil nejménû ze v‰ech. V‰ichni vûdûli, Ïe na jeho statku se
minul˘ Ïehen v noci stalo nûco zlého, ale protoÏe byli dobfií pfiátelé, nechtûlo
se jim nutit ho do podrobností. Pfiinejmen‰ím ne tohoto veãera, kdy byli tak-
hle stfiízliví.

„No, kdo by nedal?“ poznamenal roz‰afnû star˘ Cob a dlouze se napil.
„Nevûdûl jsem, Ïe âandríni jsou démoni,“ podivil se chlapec. „Sly‰el

jsem–“
„V‰ak nejsou,“ prohlásil Jake pevnû. „Vze‰li z prvních ‰esti lidí, ktefií od-

mítli Tehluovu volbu cesty, a on je za to proklel, aby se navûky museli plíÏit
po koutech–“

„Chystá‰ se ten pfiíbûh vyprávût, Jacobe Walkere?“ zeptal se ostfie Cob.
„Pokud ano, nechám tû pokraãovat.“

Chvíli na sebe upírali hnûvivé pohledy. Nakonec se Jake odvrátil a za-
mumlal cosi, co pfiípadnû mohlo znamenat omluvu.

Cob se obrátil k chlapci. „To je záhada âandrínÛ,“ vysvûtloval. „Odkud se
vzali? Kam odcházejí, kdyÏ dokonají své krvavé ãiny? Jsou to lidé, ktefií za-
prodali své du‰e? Démoni? Duchové? Nikdo neví.“ Stfielil po Jakovi pohrda-
v˘m pohledem. „I kdyÏ kdejak˘ hlupák tvrdí, Ïe to ví...“

– 15 –
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V tomto místû musel pfiíbûh ustoupit ha‰tefiení, t˘kajícímu se povahy
âandrínÛ, znamení, která ostraÏit˘m ohla‰ují jejich pfiítomnost, a také amu-
letu a otázky, zda Taborlina ochrání pfied bandity nebo vztekl˘mi psy nebo
pfied pádem z konû. Pfiítomní se dostávali do ráÏe, kdyÏ se pfiední dvefie s tfies-
kem rozlétly.

Jake se ohlédl. „Nejvy‰‰í ãas, Ïes pfii‰el, Cartere. Vysvûtli tady tomu zatrace-
nému pitomci rozdíl mezi démonem a psem. KaÏd˘ pfiece ví–“ Jake se zarazil
uprostfied vûty a rozbûhl se ke dvefiím. „Proboha, co se ti stalo?“

Carter pokroãil blíÏ ke svûtlu. Obliãej mûl bled˘ a umazan˘ od krve. Tiskl
si ke hrudi starou sedlovou pokr˘vku. Mûla podivn˘, nemotorn˘ tvar, jako by
v ní mûl zamotanou otep dfiíví.

Jakmile ho pfiátelé uvidûli, vyskoãili ze Ïidlí a chvátali k nûmu. „Nic mi
není,“ odehnal je a pomalu pokraãoval do v˘ãepu. Oãi mûl trochu zdivoãelé,
jako pla‰ící se kÛÀ. „V pofiádku. Jsem v pofiádku.“

KdyÏ ranec z deky sloÏil na nejbliÏ‰í stÛl, tvrdû to udefiilo o dfievo, jako by
uvnitfi bylo kamení. ·aty mûl kfiíÏem kráÏem rozervané dlouh˘mi, rovn˘mi
fiezy. ·edá ko‰ile z nûj visela v cárech aÏ na místa, kde se pfiilepila k tûlu ve
tmav˘ch, zasmu‰ile ãerven˘ch skvrnách.

Graham se ho pokusil opatrnû usadit na Ïidli. „Matko boÏí. Sedni si, Car-
tere. Co se ti stalo? Sedni si.“

Carter neústupnû zavrtûl hlavou. „Povídám vám, nic mi není. Nejsem zas
tak váÏnû zranûn˘.“

„Kolik jich tam bylo?“ zeptal se Graham.
„Jeden,“ odpovûdûl Carter. „Ale není to tak, jak myslí‰–“
„Zatracenû. ¤íkal jsem ti to, Cartere!“ vybuchl star˘ Cob v jednom z tûch zá-

chvatÛ vydû‰eného hnûvu, jaké se obãas objeví u pfiíbuzn˘ch nebo blízk˘ch pfiá-
tel. „Povídám ti to uÏ celé mûsíce. NemÛÏe‰ chodit ven sám. Ani do Baednu.
Není to bezpeãné.“ Jake starci poloÏil ruku na paÏi, aby ho uklidnil.

„Tak uÏ se posaì,“ opakoval Graham a snaÏil se dostrkat Cartera k Ïidli.
„Sundáme ti tu ko‰ili a umyjeme tû.“

Carter vrtûl hlavou. „Nic mi není. Jsem trochu pofiezan˘, ale ta krev je vût-
‰inou Nellyina. Skoãilo to na ni. Zabilo ji to asi dvû míle od mûsta, za Star˘m
Kamenn˘m mostem.“

Po té zprávû následovala chvíle váÏného mlãení. KováfiÛv uãedník poloÏil
Carterovi soucitnû ruku na rameno. „Zatracenû. To je hrozné. Byla mírná jako
jehÀátko. Nikdy nekousala ani nekopala, kdyÏ jsi ji pfiivedl okovat. Nejhodnûj-
‰í kÛÀ ve mûstû. Já...“ Umlkl. „Zatracenû. Nevím co fiíct.“ Bezradnû se rozhlédl.
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Cob se koneãnû vytrhl Jakovi. „Já ti to povídal,“ opakoval a zak˘val prstem
smûrem ke Carterovi. „Poslední dobou jsou tam venku lidi, co tû zabijou pro
pár pencí, natoÏ konû a vÛz. Co teì bude‰ dûlat? Tahat ho sám?“

Nastal okamÏik nepfiíjemného ticha. Jake a Cob na sebe hnûvivû zírali,
ostatní nenacházeli slova, jimiÏ by pfiítele utû‰ili.

Tichem se opatrnû protáhl hostinsk˘. S pln˘ma rukama hbitû obe‰el Shepa
a na sousední stÛl zaãal skládat rÛzné pfiedmûty: mísu s horkou vodou, nÛÏ-
ky, ãisté plátno, pár sklenûn˘ch láhví, jehlu a stfiívko.

„Nikdy by se to nestalo, kdyby mû b˘val poslouchal,“ mumlal si star˘ Cob.
Jake se ho pokusil uti‰it, ale Cob ho odstrãil. „¤íkám jenom pravdu. To
s Nelly je hrozná ‰koda, ale rad‰i aÈ poslouchá teì, neÏ aby skonãil mrtv˘.
S tûmihle lidmi nikdy nemá‰ ‰tûstí dvakrát za sebou.“

Carter sevfiel ústa do tenké ãáry. Natáhl se a zatáhl za kraj zkrvavené po-
kr˘vky. To, co bylo uvnitfi, se pfievrátilo a zadrhlo se o látku. Zatáhl víc, ozval
se rachot, jako by se na stÛl vysypal pytel ploch˘ch kamenÛ z fieky.

Byl to pavouk velk˘ jako kolo od vozu, ãern˘ jako bfiidlice.
Kováfisk˘ uãedník uskoãil dozadu a vrazil do stolu, pfievrhl ho a málem

sám upadl na zem. Cobovi poklesla ãelist. Graham, Shep a Jake zdû‰enû vy-
jekli, ustoupili a zvedli ruce ke tváfiím. Carter také o krok ucouvl, témûfi jako
by sebou nervóznû ‰kubl. Místnost naplnilo mlãení, podobné studenému
potu.

Hostinsk˘ se zamraãil. „Pfiece se nemohli dostat tak daleko na západ,“
ozval se ti‰e.

Neb˘t toho ticha, pravdûpodobnû by ho nikdo nesly‰el. Ale takhle ho sly‰e-
li. Odtrhli pohledy od té vûci na stole a nûmû je upfieli na rudovlasého muÏe.

Jake první na‰el hlas. „Ty ví‰, co to je?“
Hostinsk˘ mûl vzdálen˘ pohled. „Skrael,“ odvûtil roztrÏitû. „Myslel jsem,

Ïe hory–“
„Skrael?“ pfieru‰il ho Jake. „U zãernalého boÏího tûla, Kote. Tys uÏ nûco ta-

kového vidûl?“
„CoÏe?“ Rudovlas˘ hostinsk˘ prudce vzhlédl, jako by si náhle vybavil, kde

je. „Aha. Ne. Ne, jistûÏe ne.“ Uvûdomil si, Ïe je jedin˘, kdo stojí na vzdálenost
paÏe od té temné vûci, a o krok poodstoupil. „Jen jsem o nich sly‰el.“ Pofiád
na nûj civûli. „Pamatujete si na toho kupce, kter˘ tudy projíÏdûl pfied dvûma
jedenníky?“

V‰ichni pok˘vali. „Ten mizera ze mû chtûl vyrazit deset pencí za pÛl libry
soli,“ vyhrkl Cob bezdûãnû uÏ asi posté.
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„KéÏ bych si b˘val nûjakou koupil,“ zamumlal Jake. Graham mlãenliv˘m
k˘vnutím vyjádfiil souhlas.

„Byl to ‰pína chlap,“ vyplivl Cob, jako by v tûch slovech nacházel úlevu.
„Ve ‰patn˘ch ãasech bych zaplatil dvû, ale deset, to je loupeÏ.“

„Ne, pokud je na silnici víc takov˘chhle potvor,“ pravil Shep temnû.
V‰echny pohledy se vrátily zpátky k vûci na stole.
„Povídal, Ïe o nich sly‰el poblíÏ Melcombe,“ fiekl Kote rychle a sledoval

tváfie pfiítomn˘ch, ktefií si prohlíÏeli tvora na stole. „Myslel jsem, Ïe se jen
snaÏí zvednout ceny.“

„Co je‰tû povídal?“ zeptal se Carter.
Hostinsk˘ se na okamÏik zamyslel, pak pokrãil rameny. „Nesly‰el jsem to

celé. ZdrÏel se ve mûstû jenom pár hodin.“
„Nemám rád pavouky,“ ozval se kováfiÛv uãedník. ZÛstal na druhé stranû

stolu, o nûjak˘ch patnáct stop dál. „Pfiikryjte to.“
„To není pavouk,“ namítl Jake. „Nemá Ïádné oãi.“
„Nemá ani tlamu,“ zdÛraznil Carter. „Jak mÛÏe Ïrát?“
„A co vlastnû Ïere?“ doplnil Shep temnû.
Hostinsk˘ si tvora dál zvûdavû obhlíÏel. Naklonil se blíÏ, natáhl ruku.

V‰ichni ostatní od stolu ucouvli.
„Dávej pozor,“ varoval ho Carter, „má nohy ostré jako noÏe.“
„Spí‰ jako bfiitvy,“ fiekl Kote. Pfiejel dlouh˘mi prsty po skraelovû ãerném,

hladkém tûle. „Je to tvrdé jako hrnec.“
„Nesahej na to,“ radil mu kováfiÛv uãedník.
Hostinsk˘ opatrnû uchopil jednu z dlouh˘ch, hladk˘ch nohou a pokusil se

ji obûma rukama pfielomit jako vûtviãku. „Není to jako vypálená hlína,“
oznámil. PoloÏil nohu na kraj stolu a nalehl na ni plnou vahou. Zlomila se
s ostr˘m tfiesknutím. „Spí‰ jako kámen.“ Podíval se na Cartera. „Jak to pfii‰lo
k tûmhle prasklinám?“ Ukázal na tenké, vlasové trhliny na hladkém ãerném
povrchu tûla.

„Nelly na to upadla,“ odpovûdûl Carter. „Seskoãilo to ze stromu a zaãalo
to na ni ‰plhat, fiezalo ji to tûma nohama. Bylo to hroznû rychlé. Já ani ne-
vûdûl, co se dûje.“ Carter si koneãnû dal od Grahama fiíct a klesl na Ïidli.
„Zamotala se do postroje a upadla na to, zlámala tomu pár nohou. Pak se to
vrhlo na mû, zaãalo to lézt po mnû.“ ZkfiíÏil ruce na zkrvavené hrudi a otfiásl
se. „Nûjak se mi povedlo to setfiást a dupl jsem na to, jak nejvíc jsem doká-
zal. Pak se to na mû vrhlo znovu...“ Jeho hlas se vytratil, tváfi mu popelavû
zbledla.
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Hostinsk˘ si pro sebe pok˘vl a dál ‰Èouchal do tvora. „Není tu Ïádná krev.
Îádné orgány. Uvnitfi je to jenom ‰edé.“ Za‰Èoural dovnitfi prstem. „Jako
houba.“

„Velk˘ Tehlu, nechte to na pokoji,“ zaprosil kováfiÛv uãedník. „Pavouci se-
bou nûkdy ‰kubou, i kdyÏ uÏ jsou zabití.“

„Jen si sám sebe poslechni,“ ozval se kousavû Cob. „Pavouci nejsou velcí
jako prase. V‰ichni víte, co tohle je.“ Rozhlédl se, podíval se kaÏdému do oãí.
„Tohle je démon.“

Znovu upfieli pohledy na tu polámanou vûc. „Ale no tak!“ Jake projevil
nesouhlas pfieváÏnû ze zvyku. „Tohle pfiece...“ Udûlal neurãité gesto. „To ne-
mÛÏe...“

V‰ichni vûdûli, co má na mysli. Na svûtû pochopitelnû byli démoni. Ale to
bylo nûco jako Tehluovi andûlé. Jako hrdinové a králové. Patfiili do pfiíbûhÛ.
Jejich místo bylo nûkde jinde. Taborlin Velk˘ pfiivolal oheÀ a blesky, aby zni-
ãil démony. Tehlu je rozdrtil hol˘ma rukama a vyjící je svrhl do bezejmenné
prázdnoty. Nestávalo se, Ïe by vá‰ pfiítel z dûtství jednoho z nich udupal
k smrti na silnici do Baedn-Brytu. To bylo prostû smû‰né.

Kote si prohrábl rukou rusé vlasy, pak poru‰il mlãení. „Je jeden zpÛsob, jak
se o tom pfiesvûdãit,“ prohlásil a sáhl do kapsy. „Îelezo nebo oheÀ.“ Vyndal
vyboulen˘ koÏen˘ váãek.

„A jméno Boha,“ zdÛraznil Graham, „démoni se bojí tfií vûcí: chladného
Ïeleza, ãistého ohnû a posvátného boÏího jména.“

Ústa hostinského se stáhla do rovné ãáry, která je‰tû neznamenala, Ïe by se
mraãil. „Ov‰em,“ pfiisvûdãil a vysypal obsah váãku na stÛl. Prsty zaãal pro-
hrabovat smûs mincí: tûÏké stfiíbrné talenty, tenké stfiíbrné osminky, mûdûné
joty, zlámané pÛlpence a Ïelezné draby. „Nemáte nûkdo ‰im?“

„PouÏij drab,“ navrhl Jake. „To je dobré Ïelezo.“
„Já nechci dobré Ïelezo,“ namítl hostinsk˘. „Drab má v sobû moc uhlíku.

To uÏ je skoro ocel.“
„Má pravdu,“ pfiidal se kováfiÛv uãedník. „AÏ na to, Ïe to není uhlík. Pfii

v˘robû oceli se pouÏívá koks. Koks a vápno.“
Hostinsk˘ smûrem k chlapci uctivû pok˘vl. „Ty to ví‰ nejlíp, mlad˘ mist-

fie. Je to koneckoncÛ tvoje práce.“ Jeho dlouhé prsty koneãnû v hromádce
mincí na‰ly ‰im. Zvedl ho. „Tady je.“

„Co to má udûlat?“ zajímal se Jake.
„Îelezo zabíjí démony.“ CobÛv hlas zaznûl nejistû. „JenomÏe tenhle uÏ je

mrtv˘. Tfieba to neudûlá vÛbec nic.“
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„Nezb˘vá, neÏ to zkusit.“ Hostinsk˘ krátce pohlédl na kaÏdého z nich, jako
by je v duchu hodnotil. Pak se cílevûdomû obrátil ke stolu a ostatní ustoupili.

Kote pfiitiskl Ïeleznou minci na ãern˘ bok tvora, ozval se ostr˘ praskav˘
zvuk, jako kdyÏ v prudkém ohni zapraská borové poleno. V‰ichni se lekli, ale
pak se zase uvolnili, kdyÏ ta ãerná vûc zÛstala nehybná. Cob a ostatní si vy-
mûnili roztfiesené úsmûvy jako kluci, vypla‰ení povídaãkou o stra‰idlech. Je-
jich úsmûvy se zmûnily v kyselé ú‰klebky, kdyÏ místnost naplnil nasládl˘, ‰ti-
plav˘ zápach hnijících kvûtin a pálen˘ch vlasÛ.

Hostinsk˘ s hlasit˘m cvak poloÏil minci na stÛl. „No,“ fiekl a otfiel si ruce
o zástûru. „Poãítám, Ïe tím se to vyfie‰ilo. Co budeme dûlat dál?“

*   *   *

O pár hodin pozdûji stál hostinsk˘ ve dvefiích Pocestného kamene a nechával
oãi odpoãinout pohledem do tmy. Na pra‰nou silnici dopadaly stopy svûtla
lamp z oken hostince a ze dvefií kovárny naproti pfies cestu. Nebyla to ‰iroká
cesta, ani na ní nebyl velk˘ provoz. Nezdálo se, Ïe by vÛbec nûkam vedla, jako
nûkteré jiné cesty. Hostinsk˘ se zhluboka nadechl podzimního vzduchu a ne-
klidnû se rozhlédl, jako by ãekal, Ïe se nûco stane.

¤íkal si Kote. To jméno si peãlivû vybral, kdyÏ se pfiistûhoval. Zvolil si nové
jméno z mnoha obvykl˘ch dÛvodÛ, a také z nûkolika neobvykl˘ch, z nichÏ ni-
koli nejmen‰í byl ten, Ïe jména pro nûj byla dÛleÏitá.

KdyÏ pohlédl vzhÛru, spatfiil tisíce hvûzd, mihotajících se na temném sa-
metu noci bez mûsíce. Znal je v‰echny, znal jejich pfiíbûhy i jména. Znal je
dÛvûrnû, tak jako své vlastní ruce.

Pohlédl dolÛ, povzdechl si, aniÏ o tom vûdûl, a vrátil se dovnitfi. Zavfiel
dvefie a ‰iroká okna hostince zakryl okenicemi, jako by se chtûl odlouãit od
hvûzd a jejich rozmanit˘ch jmen.

Metodicky vytfiel podlahu, nevynechal Ïádn˘ kout. Trpûliv˘mi, úãeln˘mi
pohyby umyl stoly a v˘ãepní pult. Po hodinû práce byla voda v jeho kbelíku
tak ãistá, Ïe by si v ní dáma klidnû mohla um˘t ruce.

Nakonec si k pultu pfiitáhl stoliãku a pustil se do le‰tûní rozsáhlé sbírky
lahví, uloÏen˘ch mezi dvûma obrovsk˘mi sudy. Tuto ãinnost neprovádûl zda-
leka tak bfiitce a úãelnû jako pfiedchozí, a brzy bylo zfiejmé, Ïe le‰tûní mu slou-
Ïí jako pouhá záminka, aby mohl vûci uchopit a drÏet. Dokonce si i trochu
pobrukoval, pfiestoÏe si to neuvûdomoval, a kdyby si toho v‰iml, nechal by
toho.
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Jak tak obracel láhve v dlouh˘ch, úhledn˘ch rukou, dÛvûrnû známé pohy-
by mu vymazávaly z tváfie unavené vrásky a dûlaly ho mlad‰ím, urãitû pod tfii-
cet. Hluboko pod tfiicet. Vlastnû byl na hostinského moc mlad˘. Moc mlad˘
na muÏe s tolika unaven˘mi vráskami, které mu je‰tû pofiád zb˘valy na tváfii.

*   *   *

Kote vy‰el do schodÛ a otevfiel dvefie. Jeho pokoj se zdál stroh˘, témûfi mni‰-
sk˘. Uprostfied stál ãern˘ krb, pár Ïidlí, stolek. Zbytek vybavení tvofiila úzká
postel s prostornou tmavou truhlou v nohou. Stûny nebyly nijak ozdobené,
dfievûná podlaha byla holá.

Na chodbû se ozvaly kroky a do pokoje vstoupil mladík s koufiící mísou,
z níÏ se linula vÛnû pepfie. Byl snûd˘ a okouzlující, s pohotov˘m úsmûvem
a chytr˘ma oãima. „Takhle dlouho uÏ ses nezdrÏel celé t˘dny,“ fiekl a podával
mu misku. „To tam dnes musely b˘t opravdu dobré pfiíbûhy, Reshi.“

Reshi bylo dal‰í ze jmen hostinského, témûfi pfiezdívka. Její zvuk mu zvedl
jeden koutek úst do kfiivého úsmûvu. Klesl do hluboké Ïidle pfied krbem.
„Tak co ses dnes nauãil, Baste?“

„Dnes, mistfie, jsem se dozvûdûl, proã mají velcí milovníci lep‰í zrak neÏ
velcí uãenci.“

„A to proã, Baste?“ zeptal se Kote s náznakem pobavení v hlase.
Bast zavfiel dvefie a posadil se na druhou Ïidli, kterou si otoãil ke svému

uãiteli a k ohni. Pohyboval se s nezvyklou, kfiehkou ladností, jeÏ nemûla da-
leko k tanci. „No, Reshi, v‰echny hodnotné knihy se nacházejí uvnitfi, kde je
‰patné osvûtlení. Ale krásné dívky tíhnou ke sluneãnímu svitu, takÏe se dají
zkoumat bez ohroÏení zraku.“

Kote pfiik˘vl. „Ale mimofiádnû moudr˘ student si mÛÏe vzít knihu ven,
a tudíÏ se vzdûlávat, aniÏ by si musel dûlat starosti o své vysoce cenûné zrako-
vé schopnosti.“

„To mû také napadlo, Reshi. NeboÈ jsem, pfiirozenû, v˘jimeãnû moudr˘
student.“

„Pfiirozenû.“
„JenomÏe kdyÏ jsem na‰el na slunci místo, kde bych mohl ãíst, pro‰la ko-

lem krásná dívka a zabránila mi v tom,“ dokonãil Bast s rozmáchl˘m gestem.
Kote vzdychl. „TakÏe pfiedpokládám, Ïes dnes nepfieãetl nic z Celum Tin-

ture?“
Bastovi se podafiilo zatváfiit ponûkud zahanbenû.
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