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1
Fletcher otevřel oči, ale kolem něho stále panovala tma. Za-

sténal a šťouchl do Ignatia, který měl roztažené drápy jedné 
nohy opřené o jeho bradu. Démon protestoval ospalým zavrně-
ním a pak se sesunul na studenou kamennou podlahu.

„Dobré ráno… nebo co vlastně je,“ zamumlal Fletcher a roz-
svítil bludičku. Visela ve vzduchu jako maličké slunce a poma-
ličku se otáčela.

Místnost zalévalo chladné modré světlo, jež odhalilo těs-
nou celu bez oken, vydlážděnou hladkými kameny. V rohu se 
skrývala latrína, prostá díra do země přikrytá otlučeným plá-
tem břidlice. Fletcher upíral oči na velké železné dveře vsazené 
v protější stěně.

Jako by to sám přivolal, ozvalo se rachocení malé klapky na 
spodku dveří a ruka v rukavici od kroužkového brnění šátrala 
po prázdném kbelíku postaveném u dveří. Následoval bublavý 
zvuk, kbelík se vrátil do cely a tentokrát v něm šplouchala voda. 
Fletcher s očekáváním pozoroval klapku, a když slyšel ozvěnu 
vzdalujících se kroků, zasténal.

„Tak zase žádné jídlo, bráško,“ zanaříkal Fletcher a poškrábal 
schlíplého Ignatia pod bradou.

Nebylo to nic neobvyklého; někdy se prostě žalářník neobtě-
žoval přinést jídlo. Fletcherovi kručelo v žaludku, ale nevšímal 
si toho a sáhl po kousku kamene, který ukládal vedle lůžka, aby 
do stěny vyryl další čárku. Bez přístupu denního světla sice bylo 
obtížné odhadovat čas, ale usoudil, že mu jídlo a vodu – či ně-
kdy jen vodu, jako dnes – přinášeli jednou denně. Nepotřeboval 
počítat stovky čárek na stěně, aby zjistil, jak dlouho je tu za-
vřený – věděl to zpaměti.
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„Jeden rok,“ vzdychl Fletcher a znovu se uložil na slámu. 
„Všechno nejlepší k výročí.“

Ležel a uvažoval o důvodu svého uvěznění. Všechno za-
čalo oné noci, kdy ho Didric, jeho nepřítel od dětství, zaskočil 
v kryptě a pokusil se ho zavraždit, vychloubaje se plány svého 
otce na přetvoření celé vsi Kožové na věznici.

A pak se jakoby odnikud zjevil Ignatius, popálil Didrika a za-
jistil tak Fletcherovi čas k útěku. Malý démon už v prvních oka-
mžicích jejich svazku riskoval vlastní život, aby zachránil ten 
Fletcherův. Potom se z jeho pána stal uprchlík, protože Didri-
kova rodina by obětovala cokoli, jen aby proti němu vykonstru-
ovala obvinění z pokusu vraždy. Jedinou Fletcherovou útěchou 
bylo, že kdyby se ta událost neodehrála, možná by se nikdy ne-
dostal na Vokanskou akademii.

Skutečně už jsou to dva roky, co mu do života vstoupil Ig-
natius a on poprvé vkročil do starobylého hradu? Na poslední 
chvíle, které tam strávil, si vzpomínal s naprostou přesností. 
Jeho nejlepší přítel Othello si vysloužil uznání generálů a pře-
svědčil ostatní trpaslíky, aby se nebouřili proti hominské říši. 
Sylva upevnila mír mezi svou elfskou rasou a lidmi a dokázala, 
že ona sama i ostatní elfové mohou být cennými spojenci. Do-
konce i Seraf, první člověk prostého rodu, který byl po více než 
tisíci letech povýšen do šlechtického stavu, udělal během závě-
rečného turnaje na ostatní šlechtice náramný dojem. Snad nej-
lepší bylo to, že úklad Forsythů směřující k vyvolání nové války 
proti elfům a trpaslíkům, aby mohli vydělávat na dodávkách 
zbraní, úplně zkrachoval. Až potud se všechno výborně zdařilo.

Dokud se nepřihlásila Fletcherova minulost, jež ho přece jen 
dohonila.

Ignatius na něho zamrkal jantarovýma očima jako sova, pro-
tože vycítil sklíčenost svého pána. Šťouchal ho nosem do ruky. 
Fletcher se po něm náznakem ohnal, ale démon se plácnutí vy-
hnul a štípl ho do špičky prstu.

„Dobrá, dobrá.“ Fletcher se na rozverného démona usmál, 
protože bolest v prstu ho vytrhla z truchlivých úvah. „Tak se 
vrátíme k tréninku. Jaképak kouzlo budeme cvičit dnes?“
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Sáhl pod hromádku slámy, která mu sloužila jako matrace, 
a vytáhl dvě knihy, díky nimž se celý rok udržoval při zdra-
vém rozumu. Netušil, kdo je tam pro něho ukryl, ale věděl, že 
tím neznámý podstupoval velké riziko. Fletcher byl tajemnému 
dobrodinci nadosmrti vděčný – bez knih by se nudou zbláznil. 
V malém prostoru cely se nedalo vymyslet příliš her, kterými by 
se s Ignatiem zabavili. Prvním svazkem byla standardní učeb-
nice zaklínadel, stejná, jaké používali při Arkturových lekcích. 
Tenká kniha obsahovala jen několik set symbolů a popis řádné 
techniky k provedení zaklínadla. Do té doby je Fletcher znal jen 
zcela povrchně, jen aby prošel u zkoušky – soustředil se tehdy 
na zdokonalování čtyř hlavních bojových zaklínadel. Teď byl 
schopen zpaměti načrtnout všechny symboly popsané v knize 
a vyvolat zaklínadlo i ve spánku.

Druhý svazek byl naopak tak silný, že ten, kdo ho zde ukryl, 
z něho raději stáhl kožený obal, aby se kniha dala ve slámě 
snáz ukrýt. Byl to deník Jamese Bakera, kniha, která stála na 
počátku Fletcherovy cesty k vyškolení válečným mágem. Na 
jejích stránkách objevil víc než deset nových zaklínadel, peč-
livě opsaných zemřelým invokátorem ze stěn starodávných 
orckých ruin. Navíc Baker studoval desítky orckých démonů, 
podrobně specifikoval jejich relativní moc, schopnosti a statis-
tické údaje. Teď už byl Fletcher také takovým expertem. Snad 
nejzajímavější bylo, že Baker zapsal do deníku všechny své po-
znatky o orcké kultuře, včetně strategických postupů a užíva-
ných zbraní. Tento ohromný poklad znalostí Fletcher zhltal za 
několik dnů, aby vzápětí začal číst znovu a pátral po detailech, 
které mu snad mohly uniknout.

Jedině tyto dva svazky mu dávaly zapomenout na ohlušující 
ticho vnějšího světa. Každou noc se mu zdálo o přátelích a pře-
mýšlel, kde teď asi jsou. Svádějí boje na frontové linii, zatímco 
on hnije v podzemí? Nezabil je snad orcký oštěp nebo Forsy-
thova dýka?

Nejtrýznivější ze všeho však bylo vědomí, že jeho adoptivní 
otec Berdon je tak blízko něj, ve vesnici nahoře nad zemí. Dobře 
si pamatoval, jak přijel uprostřed noci s vězeňským transpor-
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tem do Kožové. Vykukoval škvírami v obrněném voze v zou-
falé snaze zachytit pohledem dům, kde prožil dětství. Než se 
však stačil pořádně rozhlédnout, jeho věznitelé mu přetáhli přes 
hlavu pytel a odtáhli ho od stěny vozu.

Fletcher znovu upadl do nešťastného mlčení, takže Ignatius 
neklidně zavrčel a pak vyfrkl jazýček plamene, který ožehl vě-
chet slámy na podlaze.

„Páni, to jsme dnes netrpěliví!“ vybafl Fletcher a nasměro-
val proud many do jednoho z potetovaných prstů. „No dobře, 
řekl sis o to. Uvidíme, jak se ti bude zamlouvat telekinetické 
zaklínadlo.“

Vypustil ze špičky prstu tenký proud many, vytetovaný spi-
rálový symbol fialově zazářil a sloupec vzduchu nad ním se 
zatetelil. Ignatius začal couvat, ale Fletcher švihl rukou jako 
zlomyslný běs, ovinul energetickou stuhu Ignatiovi kolem bři-
cha a mrštil s ním vzhůru. Démon roztáhl pařáty a zaťal je do 
stropu, takže se na jeho pána sesypala závěj prachu. Než měl 
Fletcher čas zareagovat, vrhl se Ignatius dolů, ve vzduchu se ob-
rátil jako kočka a pařáty i hrotem na konci ocasu mířil Fletche-
rovi do obličeje. Chlapec se vyhnul útoku jen za cenu zoufalého 
přetočení na zem, a když se postavil na nohy, zjistil, že v cele je 
opět naprostá tma. Ignatius během útoku zasáhl drápem světlu-
šku a ta zhasla, jako by sfoukl svíčku.

„Takže ty to chceš hrát takhle,“ zamumlal Fletcher a převedl 
tok many do ukazováčku, na němž neměl vytetovaný žádný 
symbol. Tentokrát načrtl ve vzduchu jeden ze vzácnějších sym-
bolů, které nalezl v Bakerově deníku. Otočil prst tak, že si mí-
řil přímo na obličej.

Symbol kočičího oka vypadal téměř přesně jako skutečné oko 
kočky, tenký ovál uvnitř kruhu. Vytrvalým zkoušením a přes 
četné nezdary se naučil toto zaklínadlo, které nemělo žádný 
efekt, dokud mu na sítnice dopadalo nějaké světlo.

Svítící symbol a po chvíli následující žluté zablesknutí pro-
zradily jeho pozici, ale Fletcher se překulil na stranu, takže se 
Ignatiovi ztratil. Cítil, jak se mu oči pomalu přeměňují a zor-
ničky protahují v kočičí štěrbiny. Za chviličku se Fletcherovo  
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vidění rozjasnilo a zahlédl Ignatiův obrys, jak se krade k pánově 
dřívější pozici, jako když lev sleduje gazelu. Démon sice viděl 
ve tmě daleko líp než jeho pán, ale v cele teď panovala černo-
černá temnota, a tak měl i on potíže s vyhledáváním směru.

„Mám tě!“ vykřikl Fletcher, vrhl se napříč přes místnost a za-
vinul démona do náručí. Sesuli se na slámu a Fletcher se smál 
démonovu vzpurnému vrčení.

Dveře do cely se rozletěly, místnost zalilo světlo a oslepilo 
Fletcherovy citlivé oči. Zašmátral kolem sebe, aby schoval 
knihy pod slámu, ale z boku ho do hlavy zasáhla těžká bota 
a odhodila ho na zeď.

„Jen ne tak rychle,“ zasípal nějaký hlas.
Ozvalo se výmluvné cvaknutí kohoutku a Fletcher ucítil, jak 

se mu na čelo tiskne chladné ústí zbraně. Účinek zaklínadla 
slábl a už dokázal rozlišit mlhavou postavu s hlavou schova-
nou v kapuci, která se před ním krčila s elegantní pistolí v ruce.

„Jen se hni a odstřelím tě do věčného zapomnění,“ ozval se 
znovu chraplavý hlas, který jako by patřil člověku umírajícímu 
žízní.

„Tak dobře,“ řekl Fletcher a pomalu zvedal ruce.
„Ts, ts,“ zasyčela postava a přitiskla mu zbraň silněji ke 

spánku. „Jsi hluchý? Slyšel jsem, co dokážeš těmi svými pote-
tovanými prsty. Drž ruce u těla.“

Fletcher zaváhal, protože v této chvíli se mu naskýtala zřejmě 
nejlepší naděje na útěk. Střelec otráveně zavzdychal.

„Rubensi, dej mu ochutnat trošku svého žihadla.“
Fletcher zachytil jakési zatřepetání v hloubi kapuce kry-

jící mužovu hlavu, načež z ní vylétl jasně červený hemživec 
a přistál Fletcherovi na krku. Ucítil ostrou bolest a potom pocit 
chladu, jenž se mu rozléval po celém těle.

„Teď už na mě nebudeš zkoušet žádné triky,“ krákavým hla-
sem pronesla zahalená postava a vzpřímila se, takže její obrys 
vystoupil proti světlu pochodně, jež dopadalo do cely otevře-
nými dveřmi. „Mimochodem, kdepak je ten tvůj salamandr?“

Fletcher se pokusil zavrtět hlavou, ale jako by ji měl k rame-
nům přimrzlou. Při pronesení slov „salamandr“ se Ignatius ve 
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slámě zavrtěl a Fletcher poznal, že se démon připravuje zaú-
točit. Přísným impulzem přeneseným jejich mentálním spoje-
ním Ignatiovi jeho úmysly zarazil. I kdyby se jim podařilo toho 
muže přemoci, Fletcher by se ani nedokázal vyplazit ze dveří 
cely, natož se pokusit o útěk.

„Aha, tuhle ve slámě. No, tak ho drž zticha, jestli chceš, aby 
ti mozek zůstal v lebce. Bylo by mrzuté, kdybych tě musel zabít 
po všech těch přípravách, které jsme podnikli.“

„Pří-pří-přípravách?“ podařilo se Fletcherovi vykoktat, přes-
tože měl po hemživcově bodnutí jazyk ztuhlý a necitlivý.

„Na tvůj proces,“ odpověděla postava a pozvedla ruku, aby na 
ní Rubens mohl přistát. „Odkládali jsme to, jak jen bylo možné, 
ale zdá se, že tvoji přátelé jsou v posílání petic králi velice vytr-
valí. Je to nepříjemné.“

Postava uložila hemživce zpět do úkrytu v kapuci, jako by se 
od něho nedokázala odloučit. Muž měl hladké ruce, skoro žen-
ské, a nehty pečlivě upravené. Obuté měl boty ručně šité z te-
letiny a nad nimi módní kalhoty těsně obepínající nohy. Kabát 
s kapucí si dal ušít z černé kůže nejvyšší kvality. Fletcher z toho 
usuzoval, že ten mladý cizinec je hodně bohatý, nejspíš prvoro-
zený syn nějakého šlechtice.

„Povolím ti jednu otázku a potom tě musím odvést do soudní 
síně. Klidně si dej na čas, ať povolí ta paralýza. Nehodlám tě 
k soudu nést.“

Fletcher v duchu zabloudil k přátelům, k Berdonovi a k prů-
běhu války. Ale nemohl tušit, zda cizinec bude na takové otázky 
znát odpověď. Nebo se znají? Probíral v duchu všechny invoká-
tory, s nimiž se setkal ve Vokanské akademii, ale žádný z nich 
neměl tak chraplavý hlas. Že by to byl Tarkin a vymyslel na 
něho takovou krutou špinavost? Jedno však bylo jisté – jeho 
protivník bude mít navrch, dokud bude zůstávat v anonymitě.

„Kdo… jsi?“ Fletcher ztuhlými rty jen velmi obtížně artiku-
loval prostou otázku.

Z toho, že vůbec mohl mluvit, se dalo usuzovat, že Rubens mu 
bodnutím vpravil do těla jen malou dávku jedu. Pořád ještě měl 
šanci dát se do boje.
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„Tys na to ještě nepřišel?“ skřípavě odpověděl cizinec. „Tos 
mě ale zklamal. Myslel jsem, že už to dokážeš uhodnout. Ov-
šem vypadám docela jinak, než když jsme se viděli posledně, 
takže ti to sotva můžu vyčítat.“

Postava se znovu přikrčila a nakláněla se kupředu, až celé 
Fletcherovo zorné pole zakryla temná silueta kapuce. Muž ji 
pomalu stáhl z hlavy a ukázal obličej.

„Už mě poznáváš, Fletchere?“ zasyčel Didric.
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2
Didric se na něho díval se škodolibým úšklebkem a zaklonil 

se tak, aby mu na tvář dopadlo světlo. Pravou stranu měl 
jako z vosku, pokrytou rudými skvrnami, a okraj rtů upálený, 
takže mu prosvítaly záblesky bílých zubů. Obočí i řasy chyběly 
a dodávaly mu vytřeštěného vzhledu, jako by byl neustále vy-
děšený. Četná místa na zarostlé části hlavy byla téměř lysá a oh-
něm zničenými kusy tkáně proráželo jen sem tam pár vlasů.

„Krásný pohled, co?“ zaskřehotal Didric a pohladil si znetvo-
řenou pokožku dlouhým prstem zužujícím se do špičky. „Ještě 
tu noc, cos mi to udělal, zaplatil otec vydřidušské peníze, aby 
sehnal přivolávače, který by svedl hojivé zaklínadlo. Byl to 
osobně lord Faversham. Zvláštní, že nevědomky napravoval 
svinstvo, které natropil jeho vlastní syn, co říkáš?“

Fletcher si připadal jako omámený, ale nevěděl, zda kvůli pa-
ralýze nebo šoku. Jak se mohl Didric doslechnout o jeho údaj-
ném příbuzenství s Favershamem? Za rok se změnilo opravdu 
mnoho.

„Po pravdě řečeno, snad bych ti měl poděkovat,“ pokračoval 
Didric a pročísl si dlouhé vlasy na nespálené části hlavy, aby 
překryl tu seškvařenou. „Ty stojíš jak za nejlepšími, tak za nej-
horšími věcmi, které mě v tomhle roce potkaly.“

„Jak to?“ vyrazil ze sebe Fletcher, přihlížeje, jak Rubens po-
choduje po Didrikově hrudi. Didric přece nebyl invokátor… Že 
by hemživce ovládal někdo jiný, jen aby ho zmátli?

„Je to všechno díky tobě, Fletchere,“ křivě se usmál Didric 
a vyčaroval světlušku, která zalila celu namodralým světlem. 
„Jedná se o jev, který se v zapsaných dějinách stal zatím je-
nom jednou, i když mezi invokátory o tom stále kolují nějaké le-
gendy. Magický útok, který oběť bezmála usmrtí, jí občas předá 
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magický dar. Má to něco společného s tím, jak démonova mana 
reaguje s tělem napadeného člověka. Plameny tvého salamandra 
mi sice popálily hlasivky a zničily obličej, ale také mě obdaro-
valy neocenitelným darem. A za to ti musím poděkovat.“

„To není možné.“ Fletcherovi se z toho, co naznačoval Did-
ric, až zatočila hlava.

„Je to pravda,“ trval na svém Didric a škrábal Rubense po kru-
nýři. „Už se to před stovkami let přihodilo v jednom urozeném 
rodu, když se nějak zvrtla hádka mezi sourozenci. Jed manti-
kory se dostal do krve mladšího bratra. Šlo o smrtelnou dávku, 
která ho měla zabít, ale místo toho získal dar.“

Didric se zašklebil, když ve Fletcherově tváři viděl výraz 
hrůzy. Užíval si to.

„Jdeme, je čas postavit tě před soud. Žádný strach, za chvilku 
budeš zpátky ve své díře. Nemůžu se dočkat, až tě tam zamknu 
a zahodím klíč.“

Fletcher se vyškrábal na nohy, ale trochu zavrávoral, jak se 
mu působením jedu napínaly a třásly svaly. Soud… takže se na-
konec dočká spravedlnosti? Pocítil slaboučký záchvěv naděje, 
poprvé za nekonečný čas, který mu připadal dlouhý jako celý 
život.

Nastavil potetovanou dlaň k slámě, v níž se skrýval Ignatius. 
Pentagram na jeho kůži fialově zadoutnal a démon se rozpadl ve 
vlákna bílého světla, jež mu prostoupila do ruky. Nejlepší bude 
nechat démona vstřebaného, aby je nikdo nemohl oddělit. Ani 
si nechtěl představit, že by ho uvěznili bez jeho malého přítele.

„Jdi napřed,“ vyzval ho Didric a pokynul pistolí k otevřeným 
dveřím.

Fletcher vyklopýtal z cely. Na okamžik ho potěšila nově na-
lezená svoboda a užíval si pocitu, že může ujít i víc než něko-
lik kroků v jednom směru. Pak se mu k zátylku přisálo studené 
ústí pistole.

„Nepokoušej se o žádné prudké pohyby. Nechci ti prostřelit 
hlavu, ještě než začne zábava,“ zavrčel Didric a kráčel za věz-
něm dlouhou chodbou obezděnou kamenem. Ve stěnách byly 
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vsazeny stejné dveře, jako měla cela, z níž vyšli. Panovalo tam 
mrtvé ticho, narušované pouze ozvěnou jejich kroků.

Didric ho zastavil u kamenného schodiště. Chodba se táhla 
desítky metrů na obě strany od schodiště, než se ztratila v po-
chmurné tmě.

„Tady držíme ty nejnebezpečnější vězně, lidi jako ty – rebely, 
vrahy, násilníky. Král nám slušně platí za to, že je tady máme 
zavřené, a to jen za cenu kbelíku vody a jídla jednou denně. Je 
to báječně zařízené.“

Fletcher se otřásl při představě, co by asi zažíval, být v cele 
úplně sám, bez Ignatia, knih nebo zaklínadel, které by ho udr-
žovaly při zdravém rozumu, a navíc s vědomím, že už odtud ni-
kdy nevyjde. Pocítil vlnu lítosti k ubožákům, které tu věznili, ať 
byly jejich zločiny sebestrašnější. Pak si uvědomil, že se k nim 
může velice brzy připojit, navěky pohřbený hluboko v podzemí. 
Srdce mu ovinula ledová chapadla strachu.

„Hni sebou,“ odplivl si Didric a postrčil ho ke schodům. Spi-
rálovitě se vinuly vzhůru, stejně jako v domě trpaslíků, ovšem 
zde občas schodiště přehrazovaly mřížové dveře, které jim mu-
seli strážní otevírat. Stoupali stále výš a výš, až Fletchera z ne-
zvyklé námahy začala bolet kolena. V cele se snažil co nejvíc 
cvičit, ale mnoho měsíců bez chůze a pořádného jídla ho osla-
bilo a byl značně podvyživený. Nevěděl, jestli by za takových 
podmínek přežil ještě další rok, nemluvě o zbytku života.

Didric ho prostrčil těžkými dveřmi na vrcholu schodiště 
na nádvoří plné lidí. Kolem stály řady vyrovnaných strážců, 
kteří cvičili s mušketami a bajonety. Na sobě měli žluto-černé  
uniformy připomínající barvami vosu, jež sestávaly dílem 
z kroužkového brnění a dílem z měkké kůže. Bylo jich tu tolik, 
že by Didric mohl právem mluvit o soukromé armádě.

Fletcher se zhluboka nadechoval čerstvého vzduchu. Liboval 
si, že zase vidí volnou rozzářenou oblohu, cítil na tváři jemné 
teplo slunečního svitu. Zatočila se mu hlava závratí z nekoneč-
ného prostoru, který se klenul nad ním, a doširoka rozpřáhl ruce, 
aby si nechal pokožku ovívat chladným větříkem. Bylo to božské.
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Didric strkal Fletchera před sebou a tak prošli velkou želez-
nou bránou na ulici. Vězně překvapilo, když poznal místo, kde 
se ocitli. Otočil se, aby pohlédl na věznici za zády, a poznal ně-
kolik okolních domů. Věznice dřív bývala panským domem Di-
drikovy rodiny.

„To je opravdu pěkné, co jste tady s tím provedli,“ pozname-
nal Fletcher suše.

„No ano, stará náves. Bylo už načase něco s tím podniknout, 
když jsem získal privilegované postavení. Co si myslíš o našem 
novém bydlení?“

Didric ukázal nahoru. Vesnice Kožová se rozkládá na úpatí nej-
vyššího vrcholu Medvědích hor. Ten vždycky při západu slunce 
vrhal stín na ves a tyčil se nad ní jako obrovský monolit. Fletcher 
sledoval směr, jímž ukazoval Didrikův prst, a viděl, že vrcholek 
horského štítu už neexistuje. Na jeho místě stál kamenný hrad, 
který se ježil zubatými cimbuřími, věžemi a střílnami pro lučišt-
níky. Hradbu lemovaly kanony a černá ústí jejich hlavní hrozila 
vesnici, jako by měla co nevidět spustit palba. Nahoře na skále 
se vypínala spíš pevnost než dům.

„Nejbezpečnější místo v celém Hominu, vybavené takovými 
zásobami, že přečkáme i desetileté obléhání. Elfové nás mohou 
zradit, orkové vpadnout do říše, ba i vězňové můžou ovládnout 
vesnici, ale na tom vůbec nezáleží. Ani největší armáda světa 
nedokáže prolomit hradby, i kdyby se nějak dostala nahoru po 
těch strmých útesech, které nás obklopují ze všech stran.“

„To mi připadá trochu paranoidní, Didriku,“ opáčil Fletcher, 
přestože ho Didrikovo vysvětlení vyvedlo z rovnováhy. „Jako 
byste museli něco skrývat.“

„Jen naše nesmírné bohatství, Fletchere. Otec nevěří bankám. 
Ví, co dělá, vždyť býval bankéřem.“

„Podvodnický lichvář ještě není bankéř,“ odsekl Fletcher. Di-
dric ztuhl, ale pobídl ho k chůzi a posměšku si nevšímal.

Jak kráčeli opuštěnými ulicemi, Fletcher všude kolem viděl 
jenom bídu.

Mnoho domů a obchodů bylo prázdných, z jiných se zase staly 
vězeňské budovy. K mřížím se tiskly hrubé, ušpiněné tváře a ne-
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návistnými pohledy mlčky sledovaly vypínajícího se Didrika. 
Celé okolí jako by páchlo utrpením a zoufalstvím; kam se po-
děla vesnice plná pracovitých lidí, v níž Fletcher vyrůstal?

Didrikův otec Caspar Cavell se stal nejbohatším člověkem ve 
vsi, protože půjčoval zoufalým lidem, kteří potřebovali peníze, 
a vmanévroval je do podpisu nenapadnutelných smluv, podle kte-
rých mu museli vrátit daleko víc, než si půjčili. Vypadalo to, jako 
by Cavellové ze dne na den vyzvali k zaplacení všechny, kteří 
jim dlužili, sebrali dlužníkům všechny úspory a většinu obyvatel 
Kožové vyštvali z jejich domů, aby z nich mohli postavit vězení.

Znechucený Fletcher zpomalil, zatínal pěsti a bránil se poku-
šení udeřit Didrika do tváře.

„Pohni se,“ zavrčel Didric a volnou rukou udeřil vězně do 
zátylku.

Fletcher hořel zlostí, ale ruce měl stále necitlivé a paralýza 
tlumila jeho tělesné reakce. I kdyby byl v nejlepší kondici, po-
chyboval, že by se mu podařilo vykroutit Didrikovi pistoli, kte-
rou mu tiskl k zátylku. Bude muset počkat.

Došli k přední bráně vedoucí ven ze vsi a Fletcherovi se 
zhoupl žaludek. Berdonova kovárna už nestála! Ale to nebyla 
jediná neobvyklá věc v okolí. Na srovnaném prostoru kolem 
brány stály stojany plné pík, bajonetů a mečů. Ještě zvláštnější 
se zdálo, že kolem dlouhého stolu, na němž ležely nakupené 
červené uniformy, postupovala dlouhá řada lidí, která se táhla 
až k bráně.

Ne. V řadě nestáli lidé.
„Trpaslíci!“ vydechl Fletcher.
Stály jich tam stovky, dokonce ještě víc, než kolik jich vi-

děl na trpaslické válečné radě. Na sobě měli obvyklé trpaslické 
odění – silné kožené kalhoty a plátěnou košili. Zdáli se drsnější 
než ti, s nimiž se Fletcher setkal předtím, copy měli ledabyle 
spletené a neúhledné, šaty potřísněné blátem, propocené a za-
krvácené. Ve tvářích jim seděl temný, zamyšlený výraz a tiše, 
zlostně si povídali.

„Dva roky chránili severní hranici před elfským nebezpečím 
a zrovna přešli přes Medvědí hory, aby nafasovali novou vý-
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bavu,“ prohlásil Didric s úsměvem. „Bude trvat ještě dlouho, 
než válka s elfy skončí, a já bych si přál, aby to trvalo co nej-
déle. Mírové rozhovory se přerušily, když elfští klanoví náčel-
níci viděli, v jakém stavu vyšla elfka z turnaje v Akademii. Byla 
to tvá kamarádka, co?“

Fletcherovi nechtěně vytanuly na mysli obrázky potlučené 
Sylvy s polámanými kostmi, ale držel jazyk za zuby. Věděl, že 
nemůže věřit vůbec ničemu z toho, co mu o ní Didric vykládá.

„Můj lorde!“ vykřikl strážný, čímž vrátil Fletchera zpátky do 
reality. „Tenhle zvrhlík se vás přece pokusil zavraždit. Není bez-
pečné vést ho sám. Dovolte, abychom ho pro vás eskortovali.“

„Ptal jsem se tě na tvůj názor, patolízale?“ Didric si odplivl 
a zamával pistolí. „Neopovažuj se na mě mluvit, dokud tě já ne-
oslovím! A zpátky do práce!“

„Jak si přejete, můj lorde,“ řekl ten muž a hluboce se uklonil. 
Didric ho nakopl a srazil do bláta.

Fletchera znechutilo, jak se jeho nepřítel naparuje, jako by 
stál nade všemi ostatními. Protože už ho opouštěly poslední 
zbytky paralýzy, obrátil se na Didrika.

„Tys strážným poručil, aby tě oslovovali lorde?“ zeptal se 
a vložil do otázky pohrdavý tón. „Vsadil bych se, že se ti za 
zády chechtají. Nejsi nic než nafoukaný žalářník, ty nabubřelý 
kreténe.“

Didric na něho chvíli zíral a do tváře se mu zvolna hrnula 
krev. Fletcher si pomyslel, že takto s ním už dlouho nikdo ne-
promluvil. Pak se k jeho údivu Didric rozchechtal. Chraplavé 
krákání se neslo po celém prostranství, až se všichni otáčeli, 
a Didric se smíchy lámal v pase.

„Víš, Fletchi, proč mě oslovují ‚lorde‘?“ lapal Didric po de-
chu a vytíral si slzy z očí. „Protože já jsem lord. Lord Cavell.“
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3
Fletcher zděšeně zíral na Didrika. Náhle si všiml drobných 

detailů, které prozatím přehlédl. Těžkého pečetního prstenu 
na malíčku. Uniforem strážných ve specifických barvách, a na-
víc s brněním – oni byli Didrikovou osobní armádou a takové 
privilegium král povoluje pouze šlechtě.

Na hrudi Didrikovy kazajky se vyjímal vyšitý erb, zobrazující 
mříže a za nimi dva zkřížené meče, vyvedený ve stejné žluto- 
-černé kombinaci, jakou nesly uniformy jeho vojáků. Příhodný 
erb.

Didric naklonil hlavu, očividně ho těšilo Fletcherovo zkla-
mání. Fletcher se naopak snažil zachovat kamennou tvář, byť to 
bylo téměř nemožné. Přemáhal ho pocit znechucení.

„Zatímco tys hnil ve vězení, já jsem studoval na Vokanské 
akademii, kde jsem měl luxusní ubytování. Žádnou špeluňku 
pro křupany bych nesnesl,“ naparoval se Didric a jeho pokři-
vený úsměv se ještě rozšířil. „Lord Forsyth byl tak laskavý a dal 
mi Rubense, démona, kterého jeho rod vlastnil celé generace. 
Není to pochopitelně jediný démon, kterého mám, ale pomohl 
mi do začátku. Vlastně by tě mohlo zajímat, že za několik dní 
začíná další turnaj. Asi bych měl trénovat, ale tohle jsem si za 
nic na světě nemohl nechat ujít.“

„Skoncujme s tím,“ zavrčel Fletcher a rozhlížel se po soudní 
budově. „Moc toho nakecáš.“

„Aha, no dobře. Udivuje mě, že tak spěcháš, aby ses vrátil 
zpátky do cely. Být tebou, tak bych si užíval posledních pár 
hodin čerstvého vzduchu a sluníčka, Fletchere. Bude to napo-
sledy.“ Didric ukázal další směr a opět vrazil pistoli Fletche-
rovi do zad.
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Soudní budova dříve sloužila jako obecní radnice – stavba 
oválného půdorysu s vysokými dubovými dveřmi, nahoře se sbí-
hajícími do lomeného oblouku. Stěny byly čerstvě obílené a nad 
vchodem se vyjímal znak soudců – černé soudcovské kladívko 
s podložkou –, který visel nad Fletcherovou hlavou jako osudové 
znamení, když ho Didric vedl dovnitř široce otevřenými dveřmi.

Vnitřek sálu připomínal Fletcherovi kostel – nízké lavice po 
obou stranách zaplňovala spousta lidí. Na konci střední uličky 
stáli dva strážní s řetězy a okovy. Za nimi zpoza vyvýšeného 
stolu zíral přísně zakaboněný soudce v černém plášti a napudro-
vané bílé paruce.

„Byl to geniální tah, udělat z radnice soudní dvůr,“ šeptal Di-
dric koutkem úst. „Teď můžeme provinilce po rozsudku odvést 
rovnou do vězení. Ovšem obyčejně tady nebývá tak plno. Přišlo 
se na tebe podívat hodně lidí.“

Fletcher se snažil nevnímat tváře civící na něho z obou stran, 
jakoby ztuhlé slavnostním tichem sálu. Uvědomil si, že šaty, 
které mu visí na těle, jsou sotva víc než páchnoucí hadry, pro-
tože v té trošce vody, kterou dostával ve vězení, nemohl prát. 
Vlasy mu visely kolem obličeje v mastných pramenech a v říd-
kých, bídných ostrůvcích mu rašily mladické vousy a knírek. Ří-
kal si, že kdyby se podíval do zrcadla, sotva by se poznal.

Didric ho vedl uličkou a hrdě předváděl svého vězně, jako by 
patřili k nějakému strašidelnému svatebnímu obřadu. Fletcher 
se nakonec odvážil letmých pohledů vlevo a vpravo v naději, že 
zahlédne Berdona, ale pokud tam byl, nedokázal ho najít. Nako-
nec se zastavili v řečništi pro obviněného.

„Připoutejte ho,“ přikázal soudce vysokým, pisklavým hla-
sem. Fletcher nechal strážné, aby ho přivázali řetězem k pod-
laze jako medvěda v aréně. Za chvíli vypustí psy.

Mlčky stál a čekal, co přijde dál. Neměl žádné karty, jež by 
u soudu mohl vynést, žádnou cestu ven. Jedinou naději nabí-
zel pokus o útěk hned po vyhlášení rozsudku. Mohlo by to být 
hodně těžké, jestli ho zpátky do cely povede zase Didric. Ale 
i tak se Fletcher zařekl, že raději zemře v boji, než aby ho za-
vřeli do cely, aby tam shnil.
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„Přiveďte obhájce.“ Soudce pokynul ke dveřím po své le-
vici. Strážný do nich dvakrát uhodil pěstí a pak dveře v obřad-
ném gestu otevřel. Prošel jimi vysoký, v bojích zjizvený muž 
v modré důstojnické uniformě.

„Arktur!“ vykřikl Fletcher, který v té chvíli zapomněl na 
všechno dekorum soudu. Arktur se na něho usmál a maličko za-
vrtěl hlavou, jako by ho vyzýval, aby mlčel.

„Ticho!“ okřikl soudce Fletchera a ukázal na něho dlouhým 
kostnatým prstem. „Ještě jeden takový výkřik a nechám ti dát 
roubík.“

„Omlouvám se, Ctihodnosti,“ zamumlal Fletcher. Arktur při-
šel k řečništi a zůstal stát vedle obviněného. „Nechtěl jsem nijak 
znevažovat tento soud.“

„Hmm, velmi dobře,“ poznamenal soudce, pozvedl brýle a zí-
ral na něho přes orlí nos. Zdálo se, že ho Fletcherova kultivo-
vanost překvapila. Možná byl od obviněných zvyklý na daleko 
méně slušné chování.

„Ať je tomu jakkoli, v soudní síni vyžaduji pořádek. Je to 
jasné?“

„Ano, Vaše Ctihodnosti,“ odpověděl Arktur a předešel tak 
tomu, že by Fletcher mohl cokoli říct. Jeho signál byl jasný – 
Fletcher už nemá mluvit.

„Kdo bude zastupovat obžalobu?“ zeptal se soudce a štrachal 
se v papírech na stole.

„Já, Vaše Ctihodnosti,“ prohlásil Didric a obrátil se tváří 
k divákům.

„Ehm… To je velice… neobvyklé,“ pravil soudce, když se 
Didric vydal ke stolu a křeslu po levé straně sálu. „Nevybočuje 
to však ze zákonného rámce. Musím vám připomenout, že po-
kud se rozhodnete zastupovat sám sebe, nebudete moci vypoví-
dat ve prospěch obžaloby. Rozumíte tomu?“

„Jde o zcela jasný případ, Vaše Ctihodnosti. Přísežné svědec-
tví dvou svědků bude víc než postačovat k usvědčení tohoto 
zlosyna, ať zůstanu v postavení svědka, nebo ne,“ odpověděl 
Didric a sebevědomě se usmíval do řad diváků.
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„Výborně,“ přikývl soudce, ale nesouhlasně zavrtěl hlavou. 
„Nechť se žalobce a obhájce posadí. Stráže, předveďte prvního 
svědka!“

Arktur a Didric se posadili každý na svou stranu soudní síně 
a nechali Fletchera upoutaného před soudcem. Strážný počkal, 
až se usadili, načež s pokornou úklonou otevřel boční dveře. 
V první chvíli Fletcher tu mladou dámu, která vstoupila, nepo-
znal. Potom se po něm ale s úšklebkem podívala, a hned věděl, 
o koho jde.

Calista se hodně změnila od doby, kdy ji viděl naposled 
v hřbitovní kryptě, jak se k němu hrozivě blíží. Vlasy, dříve zu-
batě nakrátko ostříhané, si nechala narůst a učesala je do ele-
gantní lesklé černé vlny. Zvolila dětsky modré šaty lemované 
krajkami a volány, takže vzhledem připomínala panenku. Její 
obličej zůstal tvrdý a sevřený, jako byl vždycky, ale buď sama, 
nebo za pomoci kosmetičky si jej hojně napudrovala a nalíčila, 
takže jí make-up uhladil pleť a změkčil rysy.

Změnil se i způsob, jímž chodila, její nohy do „o“ jako by se 
ztratily. Usedla na pódiu vedle soudcovského stolu. Teď, když 
se ocitla na očích všem divákům v soudní síni, si skousla ret 
a odvracela se od Fletchera, jako by se ho obávala.

Fletcherovi bylo jasné, že přijdou potíže. Z divošské strážné 
udělali nevinnou dívku s velkýma očima. Jak by mohl soudce 
přesvědčit, že to vlastně byla právě Calista, jež se ho spolu s Di-
drikem a Jakovem pokusila zavraždit? Diváci mezi sebou začali 
mumlat a upírali na Fletchera obviňující pohledy.

„Všem vám připomínám, že konečné rozhodnutí závisí je-
nom na mně, jak je tomu ve všech případech trestního práva. 
Nebude tu působit žádná porota nebo přísedící – to je vyhra-
zeno jen vojenským soudům. Za této situace nepřipustím žádné 
debaty, žádné stranění mezi diváky. Jestli byste něco takového 
chtěli dělat, tak vás předem vyzývám, abyste opustili soudní 
síň.“ Soudce všechny přeletěl přísným pohledem, než se obrátil 
k mladé ženě sedící na místě pro svědka.

„Nuže, má milá, jste připravena začít?“
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Calista přikývla a ždímala si prsty rukou složených v klíně. 
Didric vstal, přešel k ní a nenuceně se opřel o stůl, za nímž svěd-
kyně seděla.

„Vezmu to zkrátka, aby tady nemusela Calista setrvávat déle, 
než je nutné. Jen se soustřeďte na mě, Calisto, a nikoho jiného si 
nevšímejte. Nemáte se čeho bát. Jen povězte tady milému panu 
soudci, co se stalo té noci, kdy jsem byl napaden, a hned to bu-
dete mít za sebou.“

Calista upejpavě sklonila hlavu a skryla tvář za oponou čer-
ných vlasů. Bylo to mistrovské divadýlko, jemuž by bezmála 
uvěřil i sám Fletcher, kdyby na něho zpoza kadeří nevrhla sadi-
stický úsměv.

„Didric, Jakov a já jsme tehdy v noci měli službu u vesnické 
brány,“ spustila Calista a maličko se jí rozechvěl hlas. „Viděli 
jsme Fletchera, jak odchází z chalupy a odnáší těžkou knihu. 
Ten den na trhu nějaký voják prodával právě takovou knihu, 
a tak jsme si řekli, že ji asi vojákovi ukradl a jde si ji někam 
schovat. Tak jsme šli potmě za ním až na hřbitov, ano, zrovna 
tam. Když jsme ho vyslýchali, tvrdil, že knihu koupil…“

Didric pozvedl ruku, aby ji přerušil.
„Všimněte si prosím, že při vyšetřování té noci po incidentu 

byla v pokoji obviněného nalezena značná suma peněz. Je tudíž 
pochybné, že tu knihu koupil. Můžeme tedy k výčtu jeho zlo-
činů připojit ještě krádež.“

„Jeden… skutek… krádeže…“ Soudce psal na papír labutím 
brkem. „Máme tu opravdového zločince.“

„Je to tak, Vaše Ctihodnosti. Ty peníze jsme pochopitelně 
zkonfiskovali,“ řekl Didric a zamrkal na Fletchera. „Omlouvám 
se za to přerušení, Calisto. Pokračujte prosím.“

„Děkuji, lorde Cavelle,“ zavrkala Calista s teatrálním zachvě-
ním v hlase. „Naivně jsme Fletcherovu tvrzení uvěřili. Pak nám 
řekl, že té knihy použije k přivolání démona, a zeptal se, jestli 
chceme zůstat s ním a dívat se. Mysleli jsme, že je to jen taková 
legrace, tak jsme zůstali…“

Teď už se třásla a vrhala na Fletchera rychlé děsuplné po-
hledy. Musel připustit, že je dobrá herečka.
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„Nevím jak, ale udělal to. Byl tam velký hluk a světlo, jako by 
přicházel konec světa! A pak se to stalo.“

Po líci se jí skutálela slza. Soudce jí zpoza vyvýšeného stolu 
podal kapesník a zamumlal: „Pokračujte. Povězte, co udělal.“

Calista polkla, zaťala zuby, otřela si slzu a ukázala na Flet-
chera prstem třesoucím se rozrušením.

„Obrátil se proti nám a pokusil se nás zabít!“ vykřikla a vy-
skočila ze židle. „Nenáviděl nás, vyčítal nám vinu za všechno 
neštěstí, které ho kdy potkalo. Jako by zešílel! Vzpomínám si, 
jak se smál, když nás zahnal do kaple, protože naše meče byly 
proti plamenům jeho démona k ničemu. A když jsem se dala do 
pláče, podíval se na mě a řekl, že umřu jako první.“

Sestoupila z pódia a plížila se k Fletcherovi, ukazujíc na něho 
prstem, jako by mířila pistolí.

„Dámy mají přednost, neříkals to tak?“ zasyčela. „Ty zrůdo!“
Calista se obrátila a skryla tvář na Didrikově hrudi. Poplácal ji 

po rameni, ale ona trhaně a stále dramatičtěji vzlykala. Fletcher 
obrátil oči v sloup a vysloužil si soudcovo zamračení. Calista se 
pustila Didrika a pronesla vášnivý závěr své řeči.

„A tehdy Didric – hrdina Didric – skočil přede mě, takže mě 
Fletcher nechal být. Pokoušel se s ním rozumně promluvit, ale 
k ničemu to nevedlo. Naráz démon zaútočil ohněm Didrikovi 
na hlavu. I když mu hořely vlasy, odrazil ten útok a zahnal Flet-
chera do chodby pod kaplí. Pak Didric omdlel a při pádu si roz-
bil hlavu. Odnesli jsme ho do domu jeho otce. Zbytek už znáte.“

Soudce spojil prsty obou rukou do stříšky a upřel na Calistu 
zamyšlený pohled. Přestože tuze vzlykala, měla tvář suchou 
jako troud a tváře jí vzrušením zrudly a jakoby opuchly. Flet-
cher na okamžik zadoufal, že soudce vycítil v její řeči podvod, 
ale pak se na ni stařec laskavě usmál a poděkoval jí za svědec-
tví. Hluboce se Didrikovi uklonila a vyšla ze síně, aniž by se 
ohlédla.

„Předveďte dalšího svědka!“ přikázal soudce.
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4
Jakov za ty dva roky, co byl Fletcher pryč, ještě vyrostl, po-

slední známky puberty se vytratily a zůstal jen herkulovský 
obr. Paže měl uhněteny ze silných svalů, které se viditelně po-
hybovaly jako na koňské kyčli, a při chůzi se těžce vlekl jako 
pralesní gorila. Strážný teď nosil žluto-černou uniformu Didri-
kova oddílu a horizontální pruhy ještě zdůrazňovaly jeho ši-
roký, mocný hrudník.

„Prosím, posaďte se, seržante Jakove,“ vybídl ho Didric a při-
sunul mu židli. „Moje první otázka zní, zda můžete potvrdit, že 
výpověď Calisty je úplně pravdivá a přesná?“

„To můžu, můj lorde. Když jsem ji poslouchal, jako bych tu 
noc znova prožíval.“

„Dobře. Vím, že máte spoustu práce, takže není nutné, abyste 
znovu totéž opakoval svými slovy. Prosím, vysvětlete nám, co 
se dělo po tom, co se mě Fletcher pokusil zabít.“

„Máte pravdu, pane,“ zabručel Jakov a uhladil si čupřinu 
vlasů nad čelem. Zhluboka se nadechl a začal mluvit.

„Když jsme Didrika odnesli k jeho otci, šel jsem probudit zby-
tek strážných. Dveře do Fletcherova domu jsme našli zatarasený. 
Když jsme je vylomili, postavil se nám na odpor jeho adoptivní 
otec Berdon. Skoro nás pozabíjel, zatraceně – je bezmála tak velkej 
jako já, víte? Ale podařilo se mně ho odzbrojit. Někteří chlapi se 
pak trochu… rozkurážili. Jen řeknu, že Berdon po té noci nemohl 
nějakou dobu dělat kováře. Ono to chvíli trvá, než kosti srostou.“

„Ty zvíře!“ zaskučel Fletcher, zmítaný sžíravou, žhavou ne-
návistí. Uvědomoval si, že ho záměrně provokují, aby se rozzu-
řil přímo před soudcem. Ale ta slova z něho vyletěla dřív, než je 
stačil polknout.
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„Ještě jedno slovo, pane Fletchere!“ vyštěkl soudce a udeřil 
soudcovským kladívkem do podložky, aby svá slova zdůraz-
nil. „Jedno slovo, a jdete zpátky do cely, kde budete čekat na 
verdikt!“

Fletcher se kousal do rtů, až v ústech cítil pachuť vlastní krve, 
snažil se nepropuknout v pláč nad tou neslýchanou nespravedl-
ností. V duchu se mu promítaly obrazy surovců mlátících bez-
vládného Berdona a nedokázal se jich zbavit.

„Pak jsme všechen majetek v tom domě zkonfiskovali jako 
důkazy. Během toho zápasu se nějak rozšířil oheň z Berdonovy 
výhně. Chalupa do rána vyhořela až do základů.“

Fletcher cítil horké slzy valící se mu z očí. Klesl na kolena. 
Muž, kterého miloval nejvíc na celém světě, přišel během jediné 
noci o všechno. A jen kvůli němu.

„Vaše Ctihodnosti, nerozumím tomu, co má toto všechno spo-
lečného s obviněním proti mému klientovi. Mohli bychom se vrá-
tit k věci, prosím?“ ozval se Arktur upjatým, rozhněvaným hlasem.

„Souhlasím. Děkuji, kapitáne Arkture.“ Soudce přikývl. „Lorde 
Cavelle, pokud nemáte k předložení žádný další důkaz, považuji 
tento směr výslechu za zcela irelevantní. Tak máte něco?“

„Ne, Vaše Ctihodnosti. Myslím, že Jakov už své řekl,“ odpo-
věděl Didric.

„Výborně. Tak můžete jít, seržante Jakove.“
„Děkuji, můj lorde.“
Hromotluk sestoupil ze stupínku a odcházel bočními dveřmi. 

Ještě než se ztratil z dohledu, sarkasticky Fletcherovi zamával. 
Fletcher odvrátil pohled, ale v nitru se mu rozhořel nový vztek. 
Udržel ho v sobě, protože pochopil, že Jakovovo svědectví mělo 
jen ten účel, aby ho donutilo nějak reagovat.

„Je to tedy všechno, lorde Cavelle?“ zeptal se soudce, urovná-
vaje na stole poznámky.

„Ano, Vaše Ctihodnosti. Obžaloba končí. Jak jsem už říkal, 
jsem přesvědčen, že věc posoudíte jako zcela jasný případ. Do-
poručuji nejméně doživotní trest vězení.“

„Děkuji, lorde Cavelle. Zahrnu to do svých úvah,“ řekl soudce, 
ale otráveně svraštil obočí.
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Vstal Arktur, sebral své poznámky a v sále se ozval šum ba-
vících se diváků.

„Myslím, že moje příprava na soudcovskou dráhu se vypla-
tila, ne, Fletchere?“ zakrákal Didric, když se vracel ke svému 
křeslu.

„Jak by někdo mohl z takové zrůdy, jako jsi ty, udělat soudce?“ 
odsekl Fletcher nenávistně.

Didrikovi ztuhla ramena a obrátil se k obviněnému, nevšímaje 
si přísného soudcova zakašlání.

„Pamatuj, Fletchere, že je to moje vězení,“ zasyčel Didric 
a z očí mu plálo šílenství. „Jestli si myslíš, že odpírání jídla je 
to nejhorší, co ti můžu udělat, tak je tvoje představivost hodně 
chabá.“

„Lorde Cavelle, musím vás požádat, abyste se vrátil na své 
místo,“ přikázal soudce.

„Vlastně, Vaše Ctihodnosti, já bych byl raději, kdyby zůstal 
Didric tady.“ Arktur rázně přikročil k Fletcherovi a zvedl jej na 
nohy. Pevný stisk jeho rukou uklidnil nepravidelně bušící Flet-
cherovo srdce. Zhluboka nabral dech a pohlédl soudci do očí.

„Výborně. Lorde Cavelle, prosím, zůstaňte stát,“ řekl soudce 
a pokynul Didrikovi, aby vystoupil zpátky na pódium.

„Bylo by hodně nezvyklé, kdybych povolal zpět seržanta Ja-
kova i strážnou Calistu?“ otázal se Arktur.

„Bylo, ale je to postup v rámci zákona. Ale dovolte, abych se 
napřed zeptal: pokud vím, nejste vyškolený právník, kapitáne 
Arkture. Pročpak toho chlapce obhajujete zrovna vy?“ vyzví-
dal soudce.

„Hájím ho, protože nikdo jiný nechtěl, všichni se báli odvety 
Triumvirátu. Jsou to všechno zbabělci,“ odpověděl trpce Arktur 
a zavrtěl hlavou.

„Omlouvám se, ale s termínem triumvirát nejsem obezná-
men,“ řekl soudce a zamračil se.

Fletchera to také zajímalo – rovněž se s podobným výrazem 
ještě nesetkal.
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„Lord Cavell, lady Favershamová a lord Forsyth udržují velmi 
těsné vztahy v politice i obchodě. Tyto tři rody jsou známy pod 
termínem, který jsem uvedl,“ odpověděl Arktur.

Takže Didric se spolčil s Favershamovými a Forsythovými. 
Fletcher se tomu málem usmál. Jak příhodné. Všichni lidé, kteří 
ho na celém světě nejvíc nenávidí, se spojili, aby ho zničili. 
Taky ho to mohlo napadnout.

„Třeba ho nechtěli zastupovat, protože je zcela očividné, že je 
vinen,“ prohlásil Didric hlasitě. „Žádný rozumný právník by ta-
kovýhle případ nevzal.“

„Mlčte!“ utrhl se na něj Arktur. „Během vašeho vystou-
pení jsem nemluvil. Ocenil bych, kdybyste mi dopřál stejnou 
zdvořilost.“

Didric obrátil oči v sloup a pozvedl paže v posměšném gestu 
rezignace.

„Předveďte strážnou Calistu a seržanta Jakova,“ přikázal 
soudce. „A připravte jim židle.“

Za několik vteřin strážný přiváděl oba svědky. Fletcher měl 
podezření, že stejně poslouchali za dveřmi.

„Takže můžeme pokračovat, ano?“ řekl soudce. Znechu-
ceně zafrkal, když strážný táhl s hlasitým skřípáním dvě židle 
k pódiu. „Vysvětlete své stanovisko k případu a já vyhlásím 
rozsudek.“

Fletcher pozoroval trojici na stupínku a říkal si, jakou šarádu 
hodlá Arktur sehrát.

Nikdy Arkturovi neřekl, a ani nikomu jinému, celý příběh, 
který se odehrál té noci. Dnes by si proto nejradši nakopal. Za-
valil ho pocit ještě hlubšího zoufalství, ale to už začal Arktur 
mluvit.

„Především bych chtěl upoutat pozornost ctihodného soudce 
na skutečnost, že neexistuje jediný důkaz, který by podporoval 
tvrzení strážné Calisty a seržanta Jakova než jejich vlastní výpo-
vědi. Musíme tedy vycházet z předpokladu, že pokud se jejich 
výpovědi ukážou jako nesouladné, bude muset soud zprostit 
Fletchera všech obvinění. Je tomu tak, Vaše Ctihodnosti?“
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„Nuže, to je velmi zjednodušený výklad práva,“ zabručel 
soudce. „Jestli se vám podaří podstatně zpochybnit jejich vý-
povědi, pak ano, budu spíše nakloněn tomu, abych Fletchera 
shledal nevinným. Nicméně musíte předložit alternativní verzi 
události a podpořit ji důkazy.“

„Děkuji, Vaše…“ začal Arktur.
„Mějte na paměti, že souhlasné svědectví tří osob je velmi 

mocným důkazem,“ přerušil ho soudce. „Musí vzniknout pod-
statná pochybnost, kapitáne Arkture. Skutečně významná.“

„Rozumím, Vaše Ctihodnosti,“ odpověděl Arktur a zdvořile 
se uklonil. „V tomto případě mohu nabídnout velmi odlišný 
průběh událostí toho večera.“ Otočil se ke třem svědkům zády 
a spustil.

„Jednoho chladného večera přede dvěma roky se Fletcher 
spřátelil se starým vojákem. Pokud vím, jmenuje se Rotherham 
a kamarádi na frontě mu říkají Rotter. To byl člověk, jemuž pů-
vodně patřila kniha sepsaná jedním invokátorem. Ti dva spolu 
popíjeli v místní hospodě, kde je oslovil Didric doprovázený Ja-
kovem, žádal po vojákovi tu knihu a nabízel mu za ni směšnou 
cenu, která vůbec nebyla dohodnuta. Popíráte, že to tak bylo, 
Didriku?“

„Myslím, že náležité oslovení zní ‚lorde Cavelle‘,“ odsekl 
Didric, překřížil paže na hrudi a provokoval Arktura zpupným 
pohledem.

„Lorde Cavelle,“ přiměl se Arktur procedit mezi zuby, „popí-
ráte tyto skutečnosti? Našel jsem několik svědků, kteří to odpři-
sáhnou. Zdá se, že ne každý v této vesnici od vás bere peníze, 
dokonce ani ti, které váš otec přivedl na mizinu.“

Didric zlostí zrudl, ale udržel vztek na uzdě a odpovídal klid-
ným hlasem.

„Nepopírám. Setkali jsme se večer v hospodě, ovšem je 
otázka, zda jsme se na prodeji dohodli, nebo ne.“

„Na tom nesejde,“ odvětil Arktur, obrátil se tváří k divákům 
a promluvil hlasitěji. „Mezi těmi čtyřmi pány došlo k rozepři, 
což vedlo k tomu, že se Didric pokusil zavraždit Fletchera skry-
tou čepelí. Znovu se ptám, lorde Cavelle – popíráte to?“



T a r a n  M a t h a r u32

„To bylo v sebeobraně. Ten šílenec mě škrtil,“ vykřikl Di-
dric a máchl rukou, jako by to nestálo za zmínku. „Vlastně 
to jenom dokazuje, že už tehdy měl úmysl mě zabít, nemluvě 
o ještě silnějším rozhodnutí to udělat, jak vyšlo najevo během 
té noci.“

„Jsem rád, že jste zmínil sebeobranu,“ přikývl Arktur a krá-
čel na opačnou stranu sálu. „Protože to bude později v tomto 
případě velice důležité. Takže, Rotherham s Fletcherem byli 
přátelé, dokonce bojovali bok po boku, proč vás tedy tolik pře-
kvapuje, že měl Fletcher u sebe jeho knihu?“

„To jsem já neřekl, to Calista. Ona v tom zápase nebyla nijak 
zapletená, takže to nevěděla. Myslím, že ho pak sledovala pro 
podezření z krádeže, ale my ne,“ opáčil Didric uhlazeně a na 
zdravé půlce obličeje vykouzlil sebevědomý úsměv.

„Proč jste ho tedy sledovali vy?“ zeptal se Arktur.
„Ze zvědavosti. Když jde kluk o půlnoci na hřbitov, je to dost 

podezřelé, nemyslíte?“
„Takže to nemělo nic společného s tím, že vás předtím v hos-

podě zmlátil?“ naléhal Arktur. Fletcher se snažil zadržet trpké 
uchechtnutí, ale přece mu uniklo tlumené zafrkání, kterým si od 
soudce vysloužil přísný pohled.

„Ne,“ odpověděl Didric, zaklonil se a znovu zkřížil paže na 
prsou.

„Dobře. Myslím, že v tomhle vám budeme muset věřit. Zdá se mi 
zvláštní, že jste se vy ani Jakov nezmínili o tom střetnutí v hospodě 
Calistě, přestože jste spolu strávili několik hodin na hlídce, ale to 
nechám na posouzení ctihodnému soudci,“ pravil Arktur.

Soudce zafuněl, pak pokrčil rameny a zapsal si něco do svých 
poznámek.

„Tak, teď k dění na hřbitově,“ pokračoval Arktur a poklepá-
val si prstem na bradu. „Přestože jste ho o pár hodin dřív skoro 
vykuchal a že mezi vámi nebylo přátelství, co by se za nehet ve-
šlo, Fletcher vás pozval, abyste se dívali, jak se pokusí přivo-
lat démona? Takže když jste ho na hřbitově zaskočili, nedošlo 
k žádné hádce, k žádné třenici?“
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„Já lidem odpouštím, kapitáne. Nehrozil jsem mu a on určitě 
nehrozil mně – vždyť jsem měl s sebou dva ozbrojené strážné. 
Očividně hodlal poštvat na nás svého démona, takže se choval 
příjemně, dokud démona neovládl.“

„Ach, on ovládl démona. Děkuji, že jste to zmínil. Povězte 
mi, co jste se na škole pro invokátory učil ze všeho nejdřív, 
když jste zvládl vstřebání a seznámení s Aetherem?“ zeptal 
se Arktur.

„Ovládání démona…“ připustil Didric a v obličeji se mu po-
prvé nakrátko objevil náznak nejistoty. Fletcher se neubránil 
úsměvu. Takový směr výslechu ten tyran určitě neočekával.

„Opravdu si myslíte, že během několika minut po přivolání 
démona byl novic jako Fletcher schopen přimět ho k útoku proti 
vám? Navíc bez jakékoli provokace?“ zeptal se Arktur a mávl 
rukou směrem k obviněnému, jako by byl zcela neschopný. 
Fletcher byl poprvé rád, že stojí před soudem špinavý jako žeb-
rák. Rozhodně nevypadal na zdatného invokátora.

„Nepochybuji, že panu soudci je známo, že pro někoho, kdo 
poprvé přivolal démona, je prakticky nemožné ho ovládat, 
zvlášť když ta osoba nemá předchozí znalosti v tomto oboru,“ 
pokračoval Arktur a pozvedl obočí.

„Ano, to je pravda,“ přisvědčil soudce po kratičké odmlce. 
„Tento argument si zasluhuje řádnou úvahu.“

„Možná v té knize bylo něco, co ho naučilo, jak to má udělat,“ 
nadhodil Didric, ale ve tváři poněkud pobledl.

„Mám zde opis této knihy, jako důkaz,“ řekl Arktur, přešel ke 
svému stolu a vylovil z vaku tlustý svazek. S prásknutím jej po-
ložil na stůl, až se zvedl obláček prachu. „Mohu pana soudce 
ujistit, že v jeho stránkách nejsou žádné pokyny pro ovládání 
démona. Nebo jednání přerušíme, abyste se mohl sám přesvěd-
čit, Vaše Ctihodnosti?“

Soudce zděšeně pohlédl na tlustospis; zabralo by mu několik 
dní, než by se jím prokousal. Fletcher si nemohl pomoci, aby 
se nepousmál, jak Didrikovi spadl hřebínek. Arogantní mladík 
udělal pěknou hloupost, když zabránil tomu, aby obviněného 
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hájil skutečný právník. Pouze invokátor s Arkturovými zkuše-
nostmi mohl pomyslet na tuto argumentaci.

„Spoléhám na vaše slovo, kapitáne,“ zavrtěl soudce hlavou 
a odkašlal si. „Souhlasím, že to vzbuzuje jisté pochybnosti 
o verzi předložené obžalobou, ale lze také namítnout, že Flet-
cher k tomu má přirozené vlohy. Nicméně zahrnu to do svých 
úvah. Prosím, pokračujte k dalšímu bodu.“

„Jistě, pane. Přikročím k výslechu svědků. Chci je rovněž po-
žádat, aby nemluvili, dokud se jich nezeptám,“ prohlásil Arktur, 
spojil ruce za zády a předstoupil před trojici svědků.

„Teď chci, abyste vypovídali co možná nejpodrobněji. Za-
čneme s vámi, strážná Calisto. Popište mi, co se dělo na hřbi-
tově. Jakým způsobem Fletcher přivolal démona?“

„Já… opravdu si nevzpomínám,“ řekla Calista, očividně pole-
kaná. „Je to už dva roky, víte?“

„Vím. Jak to, že si tedy pamatujete naprosto přesně, co té noci 
obviněný říkal a jak to říkal? A nevzpomenete si, jaké pomůcky 
při tom užíval? Byla jste svědkem invokace démona, a to vám 
nepřipadá jako událost hodná zapamatování?“ zeptal se Arktur.

Calista se podívala po Didrikovi, jako by se dožadovala po-
moci, ale ten zíral před sebe, oči upřené na Fletchera.

„Myslím…, že jen četl z té knihy.“
Fletcher se ze všech sil snažil udržet nehybnou tvář, i když 

v duchu jásal. Didric jim očividně neřekl vůbec nic o tom, jak 
novicové obvykle přivolávají prvního démona.

„Ještě něco?“ zeptal se Arktur.
„Nevzpomínám si…“ opakovala Calista roztřeseně.
Didric zachovával kamennou tvář, ale Fletcher viděl, jak se 

mu pohybují svaly na zaťatých čelistech.
„To je velice podivné. Předtím jste popsala všechno do nej-

menšího detailu. Nezdá se vám to zvláštní, Vaše Ctihodnosti?“ 
zeptal se Arktur a tvářil se jako nevinnost sama.

„To vskutku ano,“ prohlásil soudce vážně a zapsal si na papír 
před sebou další poznámku.

„Třeba nám tu věc poněkud osvětlí Jakov,“ prohodil zamyš-
leně Arktur a přiložil si ukazovák ke rtům.
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Jakov otevřel hubu a pohledem těkal po místnosti, jako by če-
kal nápovědu.

„Proboha,“ vyhrkl Didric. „Použil svitek a koženou podložku 
s nakresleným pentagramem, stejně jako všichni invokátoři 
před ním. Proč se babráme v téhle frašce?“

„Lorde Cavelle!“ rozkřikl se soudce a udeřil soudcovským 
kladívkem do podložky. „Vy budete mlčet!“

„Omlouvám se, Vaše Ctihodnosti,“ řekl Didric a pozvedl ruce 
v omluvném gestu. „Jen už se nemůžu dočkat, abych vypověděl 
svou verzi té události.“

„Už… ani… slovo!“ přikazoval mu soudce a na zdůraznění 
každého slova bodl prstem do stolu.

Fletcher pocítil závan naděje, protože konečně pochopil, co 
má Arktur za lubem. Didric už se do jeho pasti lapil.

Arktur se dál ptal Jakova: „Je to tak? Četl ze svitku a použil 
koženou podložku k přivolání démona?“

„Bylo to tak, jak Didric říkal,“ vypravil ze sebe zvolna Jakov 
a upíral zoufalý pohled na Didrika, jestli je to tak správně. „Teď 
si na to vzpomínám.“

„No výborně. Jsem rád, že jsme si to ujasnili,“ řekl Arktur 
a pro sebe si přikyvoval. Vracel se zpátky k pódiu, ale pak se za-
razil, jako by si na něco vzpomněl.

„Lorde Cavelle, odkud si myslíte, že ty dvě věci měl? Myslel 
jsem, že voják mu dal jen tu knihu.“

Didric zíral na Arktura a Fletcher mu viděl ve tváři, jak ho-
rečně uvažuje o odpovědi. Na tohle nebyl připraven.

„Nemám ponětí,“ zamumlal a zíral ke stropu, jako by hlu-
boce přemýšlel. „Ale mám-li spekulovat, pak je Fletcher taky 
dostal. Voják ukradl vak nějakému invokátorovi a v něm nepo-
chybně byla také podložka s pentagramem. A taky nějaký invo-
kační svitek.“

„Můžete ten svitek popsat?“ požádal ho Arktur. „Například 
jakou barvu měl inkoust, kterým byl svitek popsaný. Jak velký 
byl ten svitek? Jak bílý byl ten papír?“
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„Vy neověřujete pravdivost mé výpovědi, kapitáne. Prostě 
zkoušíte mou paměť,“ odvětil Didric a pak se posadil, jako by 
právě získal bod ve svůj prospěch.

„Nicméně i tak, zkuste mi vyhovět,“ trval Arktur na svém 
a nevinně se na Didrika usmíval.

„Ten svitek byl určitě orcký a napsaný v jejich jazyce. Na to 
si přesně vzpomínám.“

Fletcher se v první chvíli podivil, jak může Didric vědět, komu 
původně svitek patřil. Pak si vzpomněl, že inkvizitor Rook před 
celou třídou prohlásil, že svitek je orckého původu. Mohl mu 
to říct kdokoli… jen aby to bylo všechno, co Didric o svitku ví.

„Inkoust byl tmavý, víc si nepamatuji. Velikost bylo těžké od-
hadnout, protože oba konce se svinovaly. Na hřbitově byla tma, 
a tak bylo těžké si všimnout, jakou barvu má papír. Postačí ta-
ková odpověď?“

„Ano. Ovšem říkáte, že inkoust byl tmavý – to snad musí být 
každý inkoust, aby se dal číst. Víte určitě, že už nám k barvě in-
koustu nemůžete říct nic podrobnějšího?“

„Copak si myslíte, že vraha je možné uznat za nevinného 
jen proto, že si nevzpomínám na přesnou barvu inkoustu na 
svitku? Měl byste se věnovat válčení, kapitáne – jako právník 
nestojíte za nic. Bylo to napsáno tmavým inkoustem, víc ze mě 
nedostanete.“

„Jste si zcela jistý?“ ujišťoval se Arktur.
„Naprosto,“ odsekl Didric a vzdorně si založil ruce na prsou.
„A vy, Jakove – potvrzujete tyto údaje?“ zeptal se Arktur 

a přikročil před Jakova.
„Ano, pane.“
„Calisto, připomíná vám něco ten popis?“
„Myslím, že měl svitek a tu podložku, ano,“ zamumlala 

Calista.
„Takže to shrnu: Didric s Jakovem tvrdí, že Fletcher užil k při-

volání démona srolovaný papírový svitek neurčité velikosti, 
napsaný tmavým inkoustem, a také koženou podložku s penta-
gramem. Calista jejich údaje potvrzuje,“ prohlásil Arktur.
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„Ano, kapitáne, to je zcela jasné,“ přikývl soudce, který pročí-
tal své poznámky. „Můžete mi prosím vyložit, kam tím míříte?“

„Zajisté,“ přisvědčil Arktur. Přešel ke svému vaku, něco 
z něho vytáhl a zamával tím ve vzduchu, aby všichni viděli.

„Předložím vám… ten svitek.“
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5
Za rok stačil Fletcher téměř zapomenout, jak příšerným před-

mětem je jeho invokační svitek.
Tvořil jej jediný list nažloutlého, kůži připomínajícího mate-

riálu. Orcká písmena byla vytvořena čárkami hrubě vystupují-
cími nad plochu svitku, takže by jej po hmatu mohl číst i slepec. 
Slaboučké stopy Bakerova překladu tužkou byly pod řádky pro-
stým okem sotva patrné.

„Tento svitek, pokud tu věc vůbec můžeme takto nazvat, vů-
bec nevypadá tak, jak ho Didric popsal. Není tu žádný inkoust, 
žádné srolované okraje ani není z papíru či podobného materi-
álu,“ oznamoval Arktur a obviňujícím prstem ukazoval na Di-
drika. „Ve skutečnosti je zhotoven z lidské kůže. Oběti ten nápis 
vyřezali do zad, a jakmile se řezy zhojily a zajizvily, kůži z ní 
stáhli a vysušili, takže vznikl tento nechutný předmět.“

Mezi diváky se ozývalo zděšené zajíkání. Jeden muž vyběhl 
ze soudní síně s rukama přitisknutýma k ústům. Když do sálu 
zalehly dávivé zvuky, následovali ho další, klopýtali jeden přes 
druhého, aby se dostali na čerstvý vzduch. Ne každý to stihl 
včas.

„Stráže, sežeňte někoho, ať to uklidí!“ křikl soudce, který 
v obličeji také poněkud zezelenal. „Uděláme krátkou pře-
stávku.“ Spěšně sestoupil z pódia a zmizel za bočními dveřmi.

Didric silně zbledl, ale neřekl ani slovo. Zíral na Fletchera, 
znovu se mu nahrnula krev do obličeje a jeho ohromení se změ-
nilo v zuřivost.

„Fletchere,“ ozval se Arktur, který přidřepl k obviněnému. 
„Jsi zraněný? Ublížili ti?“

„Jsem v pořádku. Moc… moc rád vás vidím.“
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Fletcher si naráz připadal divně a slova jako by se mu z úst vy-
tratila. Nebyl zvyklý na laskavost… už dlouho ne. Tělo se mu 
třáslo a cítil slané slzy stékající mu po tvářích. Až do této chvíle 
si neuvědomoval, jak byl osamělý.

Arktur stiskl svému žáku rameno.
„Dostaneme tě odsud. Velice jsme tě postrádali.“
„Jak se vede ostatním?“ zeptal se Fletcher.
„Sylvu jsme od turnaje neviděli. Dopravili ji zpátky domů, 

jakmile se král Harold dozvěděl o jejích zraněních. Zuřil kvůli 
tomu, stejně jako elfové, to se rozumí.“ Arktur se odmlčel a pak 
se zhluboka nadechl. „Berdona kvůli nějakým smyšleným ob-
viněním zavřeli do vězení. Mohou ho tam držet nejvýš pár dní, 
takže se o něho nemusíš bát. Didric nechtěl, abyste se viděli. 
Odepřel ti i ten drobet útěchy.“

„Ta zmije!“ zavrčel Fletcher a udeřil pěstmi do podlahy. „Do-
stanu ho, i kdyby to měla být poslední věc, kterou udělám.“

„Opatrně,“ napomenul ho Arktur a rozhlédl se, zda je někdo 
neposlouchá. „Nezapomínej, že stojíš před soudem pro vraždu.“

„Co Othello?“ zeptal se Fletcher.
„Othello je v Akademii. Atilla a mladá trpaslická dívka Cress 

nastoupili do tohoto ročníku a teď se chystají k turnaji. Othe-
llo tam zůstal s nimi, aby dohlédl, že jejich pobyt bude probíhat 
hladce – kvůli tomu odmítl důstojnickou hodnost. To znamená, 
že bude moci vést trpaslické rekruty, takže je to vlastně výborné.“

Arktur se ohlédl přes rameno, protože soudce se vracel na své 
místo, už bez zelenavého odstínu v obličeji.

„Othellovi moc chybíš. Jen díky jeho rodině jsme se vůbec do-
čkali tohoto soudu. Posílali králi petice, aby se ujistili, že tě někdo 
vyslechne, a podařilo se jim zajistit soudce, který nebere úplatky 
od Triumvirátu. Můžeš mi věřit, že mnoho takových nezůstalo.“

„Moment… ten Triumvirát…“ začal Fletcher.
Soudce poklepal kladívkem do podložky a síň ztichla.
Arktur se na svého žáka podíval, jako by řekl: později.
„Kapitáne, je zřejmé, že v popisu událostí, jak ho podali svěd-

kové a obžaloba, jsou jisté rozpory. Máte k předložení ještě další 
důkaz?“
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„Mám, Vaše Ctihodnosti,“ odpověděl Arktur a vracel se ke 
svědkům na stupínku. „Ale nejdřív bych ještě rád položil svěd-
kům několik otázek. Prosím, odpovídejte v pořadí Jakov, Calista 
a nakonec lord Cavell. Chcete něco na svém svědectví změnit?“

Jakov střelil pohledem po Didrikovi, který téměř neznatelně 
zavrtěl hlavou.

„Ne,“ řekl Jakov.
„Nemohu si na nic vzpomenout. Ne,“ zamumlala Calista, upí-

rajíc zrak na ruce v klíně.
Didric vstal a hlasitě, sebevědomě oslovil přítomné diváky.
„Rád bych řekl, že ten orcký svitek nic nedokazuje. Paměť je 

vrtkavá a otázky, které jste mi kladl, mě navedly k tomu, abych 
ho tak popsal.“

„Ano, protože jste nikdy předtím ten svitek neviděl. Nevedl 
jsem vaši paměť, ale vaše lži,“ opáčil Arktur zvýšeným hlasem, 
aby ho všichni slyšeli. „Teď odpovězte na mou otázku.“

„Očividně jsem neviděl ten svitek tak, jak jsem si myslel,“ od-
pověděl Didric unaveným hlasem. „Ale na svém tvrzení dál tr-
vám. Nemůžete předvolat démona bez pentagramu, který je na 
organickém materiálu nebo je z něho zhotoven. Měl invokační 
podložku. Viděl jsem ji.“

Arktur se zazubil a spráskl ruce v konečném gestu.
„Máte napůl pravdu, lorde Cavelle. K invokaci démona je 

skutečně potřeba mít pentagram na organickém materiálu. My-
slíte si, že něco z toho, co měl Fletcher při sobě, odpovídalo 
tomuto popisu?“

„Okamžik…“ vykoktal Didric a v očích mu blesklo poznání. 
Ale už bylo pozdě.

„Byla to ve skutečnosti samotná kniha!“ oznámil Arktur 
a hrdě vytáhl z vaku obal knihy. Byl to ten, v němž býval za-
balen deník, který měl Fletcher u sebe v cele. Kůže byla zaprá-
šená a navlečená na knize, která musela být opisem originálu, 
ale pentagram na ní byl zřetelně vidět.

„To byla další lež,“ prohlásil Arktur a zavrtěl hlavou. „Mohu 
předvést svědky, madam Fairhavenovou a samotného lorda 
Scipiona, kteří dosvědčí, že jim Fletcher popsal, jak těchto 
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dvou předmětů užil k přivolání démona. Bude to nutné, Vaše 
Ctihodnosti?“

„Ne, kapitáne, věřím vašemu slovu. Prosím, seznamte nás se 
svou verzí události.“

Arktur se obrátil zády k obecenstvu, aby své argumenty vy-
světlil přímo soudci.

„Jednoho večera, který předcházel noci, o níž tu hovoříme, 
Didric napadl Fletchera a utrpěl od něho potupnou porážku, 
takže se to dotklo jeho pozice mezi sobě rovnými. Následujícího 
večera on nebo jeden z jeho kompliců zahlédl Fletchera, který 
šel na hřbitov. Didric sebral své druhy a následovali ho, ale při-
šli až poté, co Fletcher invokoval svého démona. Kvůli pomstě 
Fletchera napadli a jeho démon instinktivně reagoval a svého 
pána bránil. Fletcher, oběť, a nikoli agresor, utekl. Kdyby si sku-
tečně přál Didrika zabít a kdyby ve sporu nabyl vrchu, prostě by 
tam zůstal a dokončil to.“ Arktur se odmlčel, jako by ho právě 
něco napadlo. „Vlastně šlo o opakování předchozího večera. Di-
dric znovu napadl Fletchera a byl poražen, když se Fletcher jen 
bránil. Je v tom určitý vzorec. Prosím, uvažte to, Vaše Ctihod-
nosti, až budete rozhodovat o verdiktu.“

Soudce na Arktura pomalu zamrkal, jako by byl hluboce za-
myšlený. Opřel se o lenoch křesla a škrábal se kladívkem na 
hlavě. V síni bylo naprosté ticho a všichni se soustředili na sta-
rého muže, který se zavřenýma očima uvažoval. Minuty od-
plývaly a ticho v soudní síni bylo stále tíživější. Fletchera na 
okamžik napadlo, že snad soudce usnul, a tak polekaně vysko-
čil, když starý muž promluvil, oči stále zavřené.

„Dospěl jsem k rozhodnutí. Fletchere Wulfe, jste obviněn 
z pokusu vraždy lorda Didrika Cavella. Povstaňte a vyslechněte 
rozsudek.“

Fletcher se vyhrabal na nohy, ale musel zůstat nepohodlně 
přikrčený, protože řetěz připevněný k jeho okovům byl příliš 
krátký, takže se nemohl postavit zpříma.

Dění kolem něho se odehrávalo příliš rychle; vždyť mu to 
všechno začalo sotva docházet. Jeho budoucnost balancovala 
na ostří nože, na jedné straně zívala propast zoufalství, na druhé 
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neznámé další osudy. Cítil, jak mu bije srdce a v uších pulzuje 
tep tak hlasitě, že sotva slyšel, co soudce říká.

„Shledávám obviněného… nevinným ve všech bodech 
obžaloby.“

Fletcher padl na kolena. Cítil, jak ho kapitán Arktur nadšeně 
plácá do zad, slyšel pozdvižení v sále za sebou. Bylo to všechno 
neskutečné. Předtím si to tak neuvědomoval, ale vlastně vůbec 
nevěřil, že by mohl být prohlášen za nevinného. A přece se díky 
Othellově rodině a učitelům z Akademie dočkal záchrany před 
doživotním vězením a kdoví čím dalším.

Podíval se na Didrika přes slzy, jež se mu draly do očí, a po-
mrkával, aby lépe viděl. Zvláštní, ale jeho úhlavní nepřítel se 
netvářil zlostně. Vlastně se jen mračil, jako by ho výrok soudce 
jen trochu otrávil.

„Klid! Klid!“ zařval soudce, protože diváci vzadu v sále stále 
povykovali. Pomalu se všichni utišili, každým úderem soud-
cova kladívka se síň zklidňovala.

Jeden zvuk však neztichl. Pomalé klapání ozývající se vzadu 
v sále. Blížilo se a nabývalo na hlasitosti. Soudce se ani nehnul, 
aby tento hluk zarazil, jen se mračil a se zájmem přihlížel.

„Výborná práce, opravdu zábavné,“ zazněl cynický hlas.
Před soudcovský stůl došel inkvizitor Rook, ve tváři křivý 

úsměv. Na sobě měl uniformu inkvizice, dlouhý černý plášť po-
dobný sutaně, ale vojenského střihu. Fletcher pocítil, jak se mu 
při pohledu na toho muže znechucením sevřel žaludek. Rook 
byl bigotní rasista a Fletchera hluboce nenáviděl.

„Musím říct, že jste se překonával, Arkture. Mistrovský vý-
kon. Na chviličku jsem si myslel, že to projedete, ale, panečku, 
na konci jste to pěkně zvrátil.“ Rook pomaličku zatleskal, usmí-
val se a pokyvoval divákům.

„Ehm, inkvizitore Rooku, rád bych vás požádal, abyste se 
posadil, než tomu chlapci sundají pouta. U soudu jednajícího 
podle obecného práva nemáte žádnou pravomoc. Toto není vo-
jenský soud.“ Soudce hovořil pevně, ale ve slovech mu zazníval 
stín strachu, což se Fletcherovi vůbec nelíbilo.
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Rook zamyšleně přikyvoval, kráčel podél pódia a prsty kopí-
roval jeho okraj.

„Rozumím, Vaše Ctihodnosti. Omluvte mě, že se vám vmě-
šuji do procesu, ale ta pouta bych zatím nesundával. Mám zde 
proti panu Wulfovi další obvinění.“ Rookovi při těch slovech 
zlověstně blýskalo v očích, i když se přitom tvářil jako nevin-
nost sama.

„To je přece absurdní!“ zavrčel Arktur a došel až k Rookovi. 
„Z čeho chcete toho chlapce obvinit?“

Rook vykročil zpátky k obviněnému, zatímco do soudní síně 
vpochodovala skupina vojáků, přinášejících těžké okovy.

„Z toho vůbec nejhoršího zločinu,“ zavrčel inkvizitor a po-
padl Fletchera za zátylek. „Z velezrady.“
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Strážní odvedli Fletchera do vcelku obstojně vybavené zadr-

žovací cely: byly tu stůl, židle, dokonce i umývadlo s mý-
dlem. Sundali mu železa, přičemž se drželi za nos, a odešli hned, 
jak byl volný. Jakmile se za nimi zavřely dveře, začal si Fletcher 
drhnout obličej a umývat si dlouhé mastné vlasy. Bylo báječné 
mít pro svou potřebu víc než malý kbelík pitné vody.

Po deseti minutách, které věnoval mytí vlasů, se pustil do 
zbytku těla a občas vrhal rychlé pohledy ke dveřím, zdali někdo 
nejde. Pak poskakoval, aby se osušil, a zatím namočil do umy-
vadla kazajku a kalhoty, aby z nich vypral špínu a zažranou 
mastnotu, která na nich za rok ulpěla. Když skončil, měla voda 
tmavohnědou barvu, ale Fletcher se cítil jako znovuzrozený.

Přivolal Ignatia a vzal raracha do náručí. Na vlhkém těle mu 
naskočila husí kůže, ale teplý salamandr se přitiskl pánovi na 
hruď a tváře mu ovíval příjemně teplým dechem.

„Ještě z toho nejsme venku, Ignatie. Ale aspoň nebudeš sdí-
let můj osud. Když umřu, ztratíš se zpátky v Aetheru, zdravý 
a v bezpečí.“

Ignatius žalostně zamňoukal a ovinul ocásek Fletcherovi ko-
lem pasu.

„Žádný strach, však se z toho nějak vymotáme.“ Zatahal sala-
mandra, ale Ignatius se ho držel jako klíště.

„No tak, kamarádíčku, já vím, že tobě se líbí běhat celý den 
nahý, ale mně ne. Kdyby sem teď vrazili strážní, tak by měli 
pěknou zábavu.“

Ignatius se neochotně svezl ze svého pána na podlahu a spo-
kojil se s tím, že prozkoumával jejich novou celu, čichaje pode-
zřívavě k židlím, jako by mohly nečekaně zaútočit.
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Když se Fletcher soukal do mokrého oblečení, ozvalo se za-
klepání na dveře a vešel Arktur s tváří sevřenou do vážné, usta-
rané grimasy.

Nuceně se na Fletchera usmál a řekl: „Vypadáš jak utopená 
krysa. Bůhví, co si Berdon pomyslí, až tě uvidí.“

„On přijde?“ vyhrkl Fletcher a sotva té zprávě dokázal věřit.
„Ano. Jeho věc byla na řadě hned po té naší. Po Rookově di-

vadýlku byl soudce ochoten Berdona dočasně propustit, aby se 
s tebou dnes mohl setkat, i když bude muset ještě dvakrát pře-
spat ve vězení. Stříbrná obruba na velmi temném mračnu.“ Ark-
tur si před svého žáka přitáhl židli a posadil se.

„Arkture, děkuji vám,“ vyhrkl Fletcher a popadl kapitánovy 
ruce do dlaní. „Za všechno. Vrátil jste mi život.“

Arktur se na něho prchavě usmál, ale pak se znovu zatvářil 
pochmurně, jako by ho trápila neblahá předtucha.

„Ještě bych s tím děkováním moc nespěchal. Vypadá to špatně, 
Fletchere. Obviňují tě, žes zavinil zabití vojáků lorda Forsytha, 
protože jsi podporoval neúspěšné trpaslické povstání. Mají dů-
kazy – svědky, kteří viděli na místě činu tebe i Othella, dokonce 
i důkaz, že zastáváš protiroajalistické názory. Řekli mi, že Othe-
lla zatkli před několika dny… Ani jsem nevěděl, že je tady. Je 
mi líto, Fletchere, byla to moje chyba. Tím Didrikovým soudem 
nás jen rozptýlili a mezitím chystali tento proces.“

Fletcher se v židli zhroutil a skryl obličej v dlaních. Rookovo 
obvinění mu až do této chvíle nějak nedocházelo. Ignatius ho 
šťouchal do nohy a ustaraně vrněl.

„Z deště pod okap,“ zamumlal Fletcher, jehož zachvátil strach, 
že se bude muset vrátit do své cely. „Na ten večer si pamatuji. 
Byli jsme tam, Arkture.“

„To by ještě nebylo to nejhorší. Všechny vojenské soudy ve-
dou inkvizitoři a jako důstojnický kadet spadáš do jejich pravo-
moci. A to nemluvím o porotě, která bude při procesu zasedat, 
a obávám se, že každý porotce se dozví o tvém obvinění pro po-
kus vraždy, pokud rovnou nebudou podplacení Triumvirátem…“

„Zadržte, povězte mi víc o tom Triumvirátu,“ skočil mu  
Fletcher do řeči.
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„Jak jsem říkal, tvoří ho lord Forsyth, lady Favershamová a Di-
dric,“ odpověděl vážně Arktur. „Didric se setkal s lordem Faver-
shamem, když mu přišel do Kožové ošetřit popáleniny, a tehdy 
se Faversham dozvěděl, že Cavellové mají výlučnou smlouvu na 
dodávky zbraní na severní frontu. Pak představil Didrikovu ro-
dinu Forsythům – byli spojenci od samého začátku, ještě než jsi 
vkročil do Vokanské akademie. Tyto tři rodiny společně ovládají 
většinu věznic a výroby zbraní v Hominu – proto se tak agresivně 
staví proti trpaslíkům. Triumvirát je rozhodnutý udělat všechno, 
aby je vystrnadil z obchodu se střelnými zbraněmi. Ti tři mají na-
neštěstí inkvizici i pinkertony omotané kolem prstu a jsou ve ve-
lice přátelských vztazích se starým králem Alfrikem.“

„Tak zlovolné spojenectví tu ještě nebylo,“ zamumlal Fletcher.
„Ano, a velmi mocné. Vůči tobě vedou hotovou krevní mstu. 

Nějak se ti podařilo urazit všechny tři rodiny – Didrikova tvář, 
loňské zmaření spiknutí vedeného Forsythovými a tvé údajné 
tvrzení, že jsi synem lorda Favershama.“

„Jak se z toho můžeme vyvléknout?“ zeptal se Fletcher a pro-
hraboval si prsty mokré vlasy.

„Jediný způsob, jak zvítězit, je prokázat bez stínu pochyb-
nosti, že jsi nevinný, takže porota zjistí, že není možné tě od-
soudit. Teď mi řekni, co na tebe mají?“

Fletcher neměl příležitost odpovědět. Rozletěly se dveře cely 
a v nich se zjevila mohutná Berdonova postava. Fletcher sotva 
stačil vstát ze židle a už ho kovář uchvátil do medvědího objetí 
a začal se zalykat vůní kůže a uhelného prachu, typickou pro 
jeho adoptivního otce.

„Synku… synku můj…“ vzlykal Berdon.
Odtáhl se, vzal Fletcherovu tvář do dlaní a jiskřícíma očima ji 

pozorně prohlížel.
„Jsi vyšší. Skoro mně po vousy,“ řekl napůl se smíchem a napůl 

s pláčem. „Už je z tebe chlap. Ale pořádnej knír ti ještě neroste.“
Fletcher se zazubil a znovu ho objal. Nedokázal najít slova, 

kterými by vyjádřil, jak strašně mu tenhle přátelský obr chyběl.
„Musím ti toho tolik říct,“ mumlal Fletcher.
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„Tvůj kamarád Othello mi to všechno pověděl,“ opáčil Ber-
don a rozcuchal Fletcherovi vlasy. „Rok je dlouhá doba, a já 
jsem se spolu s jeho rodinou snažil, aby ses dostal před spraved-
livýho soudce. Slyšel jsem, že se z tebe stal nějakej bojovník.“

Fletcher zašoupal nohama a v rozpacích zavrtěl hlavou.
„Othellův táta Uhtred, to je moc dobrej kovář,“ pokračoval 

Berdon do ticha po kratičké odmlce. „Dokážeš přesně odhad-
nout, co v kom je, synku.“

„Jsou to báječní lidé,“ řekl Fletcher a přikyvoval. V očích měl 
opět slzy. „Nebýt jich, tak bych ve Vokanské akademii neuspěl.“

Berdon se posadil za Fletchera, z kapsy vylovil hřeben a za-
čal mu rozčesávat zcuchané vlasy. Ignatius podezřívavě čeni-
chal kolem jeho nohou, nevěděl, co si má o tom velkém muži 
myslet. Berdon na něho shlédl a pošimral Ignatia po hlavě, na-
čež se salamandr zatvářil uraženě. Vyplivl malý obláček kouře 
a odkradl se pryč s nosem vzhůru. Berdon se zachechtal.

„Toho malýho smrada už jsem dlouho neviděl. Doufám, že se 
o něho dobře staráš.“

„To spíš on se stará o mě,“ opáčil Fletcher a varoval Ignatia, 
ať se chová slušně.

Arktur, který seděl vedle nich jako na trní, zdvořile zakašlal.
„Omlouvám se, že ruším, ale soud brzy začne a nemáme čas 

připravit tvou obhajobu. Othello a jeho otec se k nám připojí až 
u soudu. Pověděli mi, co se stalo té noci, kdy zasedala trpas-
lická rada.“

„Nejlíp bude, když tě dám do pořádku, a ty si zatím promluvíš 
tuhle s kapitánem Arkturem,“ mumlal Berdon. „Nikdy ses moc 
nestaral o to, jak vypadáš.“

„Díky… tati.“ To slovo mu připadalo v ústech nějaké cizí, ale 
široký Berdonův úsměv Fletcherovi potvrdil, že to bylo správně.

„Mohl bych?“ zeptal se Berdon a ukázal na Arkturův nůž 
s tenkým ostřím, který se kapitánovi houpal v pochvě na opasku.

„Jak je libo,“ usmál se Arktur a nůž mu podal.
Berdon nožem hrozivě zamával, načež zkušenou rukou oho-

lil Fletcherovi jeho řídký knír i vousy. Chvíli přemýšlel nad 
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chlapcovými dlouhými vlasy, pak pokrčil rameny a vrátil nůž 
Arkturovi.

„S tou dýlkou si to ještě rozmyslíme,“ pravil Berdon a v ruce 
se mu znovu objevil hřeben.

Arktur si odkašlal a Fletcher měl prchavý dojem, že se kapitá-
novi objevila v koutku oka slza. Hned se ale odvrátil, aby scho-
val nůž do pochvy, a Fletcher zapochyboval, jestli se nezmýlil, 
protože když se mu znovu podíval do očí, měl je suché.

„Já stručně zopakuji, co vím, a ty mi povíš všechno, nač třeba 
mohli Othello a Uhtred zapomenout,“ řekl Arktur.

„Do toho,“ přikývl Fletcher.
„Se Sylvou jste sledovali Othella, když se vykradl z Akade-

mie a šel na tajnou schůzi trpaslíků. Někdo vyzradil místo, kde 
se schůze koná, a muži lorda Forsytha se shromáždili u východů 
z jeskyní, aby trpaslíky zaskočili pod záminkou, že chystali re-
belii. Podařilo se vám trpaslíky varovat, ještě než vojáci zaúto-
čili, ale když jste odtud se Sylvou, Othellem a Atillou utíkali, 
zabili jste pět mužů. Atilla byl zraněný a tys ho donesl na ošet-
řovnu v Akademii, kam tě vedla kapitánka Lovettová prostřed-
nictvím hemživce Valense. Cestou vás zaskočil mladý voják, ale 
hemživec ho zneschopnil. Bylo to zhruba tak nějak?“

„Ano, tak nějak…“ přisvědčil Fletcher, který si lámal hlavu, 
co a jak. Obtížně se mu uvažovalo, když mu nevlastní otec roz-
česával vlasy. Přinášelo mu to vzpomínky na chvíle, kdy Berdon 
dělal totéž, ale seděli přitom u sálající pece v jejich chalupě 
a poslouchali praskání dřeva v ohni.

Ignatius vycítil melancholickou Fletcherovu náladu, vrátil se 
a váhavě olízl Berdonovi klouby na rukou. Zafrkal, odplivl si 
a potom si spárkem čistil jazyk.

„Uhelnej prach,“ konstatoval Berdon a s úsměvem hleděl na 
malého démona. „Ten ti dodá sílu a kuráž!“

Ignatius ponořil hlavu do umyvadla, aby si vymyl tlamičku, 
ale převalil se na záda a všechnu kalnou hnědou tekutinu vyvrhl.

Fletchera démonovy kousky rozesmály, ale vážný výraz 
v Arkturově obličeji ho vrátil ke skutečnosti.
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„Nenapadá tě ještě něco dalšího? Cokoli,“ naléhal na něho 
Arktur.

„Svědky by mohli být Grindle a čtyři z jeho chlapů,“ řekl Flet-
cher, který si vzpomněl na obrovitého vrahouna, který se snažil 
zabít Sylvu a později vedl skupinu, která měla napadnout shro-
mážděné trpaslíky. „Pochybuji ale, že by je poslali svědčit, je to 
na první pohled banda darebáků. Žádný další důkaz mě nena-
padá – to zjistíme, až tam budeme.“

Arktur zavrtěl hlavou a mnul si oči, aby se donutil přemýš-
let. „Nemám čas připravit se na soud. Za tohle tebe i Othe-
lla popraví, Fletchere. Za zradu je jediný trest – oběšení nebo 
stětí.“

Fletcherovi se při té představě sevřely vnitřnosti. Přistihl se, 
že si hladí zátylek, a donutil se složit ruce do klína. Na zádech 
mu vystoupily ledové perličky potu a náhle jako by mu někdo 
sedl na prsa.

„Nepochybuji, že chtějí jedním rázem zlikvidovat tebe i tr-
paslíky,“ pokračoval Arktur. „Stačí náznak povstání a pozavírají 
celou trpaslickou radu a zkonfiskují všechny trpaslické zbraně 
i výhně. Zbrojní dílny Triumvirátu přijdou o největšího konku-
renta a jediným soupeřem jim zůstane Seraf a jeho rodina. A ty 
připraví o všechny zdroje surovin. Potřebujeme čas, abychom 
vymysleli nějaký plán.“

Do jeho slov zaznělo zabušení na dveře a jeden ze strážných 
houkl do cely: „Fletchere Wulfe. Už na vás čekají.“
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V soudní síni se tlačilo ještě víc lidí než při prvním soudu, 

ale přece ve vzduchu viselo zakřiknuté ticho. K vyvýše-
nému soudcovskému stolu přistavili dvojitou lavici, v níž sedělo 
deset žen a mužů oblečených v honosných rudých talárech. Po-
hlíželi na Fletchera tak nepřátelsky, jako by na ně mohl každou 
chvilku zaútočit.

Za Fletcherem seděli v předních řadách generálové a šlechtici 
v parádních uniformách. Pod stropem se vznášel modravý ob-
lak, protože mnozí pukali z dlouhých doutníků a šeptali jeden 
k druhému, jako by byli v divadle.

V první lavici seděli lord a lady Favershamovi. Lord Forsyth 
seděl nedaleko nich a jeho impozantní rozložitá postava zabírala 
na lavici dvě místa. Vedle něho se naparovala elegantní plavo-
vlasá dáma, o níž se Fletcher domýšlel, že je to jeho žena. Didric 
se svým otcem, oba v sametových oblecích a s prsty obtěžka-
nými zlatými prsteny, seděli Fletcherovi nejblíž.

Všichni sledovali nenávistnými pohledy Arktura a jeho klienta, 
kterého právě znovu poutali řetězy ke kruhu v podlaze. Odolal 
nutkání se roztřást a místo toho pozvedl bradu; nedopřeje jim to 
potěšení, aby na něm mohli vidět strach. Arktur vyrovnaně čelil 
jejich pohledům, i když si Fletcher všiml, že se mu chvějí ruce.

„Povstaňte, přicházejí inkvizitoři Damian Rook a Charles Fa-
versham!“ vykřikl strážný.

Rook se vloudal do soudní síně, následovaný mužem s nosem 
jako zoban, černýma očima a vlasy jak havraní peří. Byl zrovna 
tak bledý jako Rook zažloutlý a tak vychrtlý, že působil dojmem 
oblečeného kostlivce. Oba inkvizitoři zaujali svá místa za vyvý-
šeným stolem a panovačně se rozhlíželi po síni.


