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CUDZINKA
„Nemusíte sa ma báť!“ vyletelo z vystrašenej Anny. Muž v posteli
si aj tak pritiahol perinu až k tvári a ešte viac sa rozkričal.
Prudko sa obrátila a vyrazila smerom k dverám. Tie sa však
v rovnakej chvíli rozleteli a dnu sa vrútili traja chlapi v kožených kazajkách s obnaženými mečmi v rukách. Dievčina splašene zvýskla.
Vedela však, že nemá zmysel utekať či bojovať. Zodvihla otvorené
dlane a dúfala, že to pochopia a nezabijú ju. Skôr než sa nazdala,
mierili na ňu tri ostré hroty.
„Neubližujte mi, prosím. Vyveďte ma von a viac ma tu neuvidíte,“ skúsila to napokon slovami aj posunkami.
Stráž, zrejme prekvapená jej jazykom, preskakovala pohľadmi
od nej na chlapíka v posteli. Jeho hlava trčiaca spod prikrývky pôsobila komicky, výraz v jeho očiach napovedal, že má strach. Napriek tomu nebolo pochýb, že je tu pánom – keď sa ozval, jeho slová
pôsobili rázne a rozkazovačne a chlapi sa postavili do pozoru.
Nerozumela mu ani slovo.
Jeden z chlapov ju začal prehliadať od hlavy až po päty, akoby
hľadal zbraň. Nehýbala sa. Napäto čakala, čo sa bude diať. Muž jej
vyhrnul aj nohavice a so záujmom si prezeral materiál riﬂí i turistických topánok. Napokon vstal, krútiac hlavou. Medzitým druhý
otvoril jej batoh a celý obsah vytriasol na zem.
Anna sa reﬂexívne pohla, no meč smerujúci na jej krk ju okamžite zastavil.
V bočnom vrecku je skladací nožík od Rada, preblysol jej hlavou
obraz brata, ako jej ho podáva.
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Srdce jej splašene bilo, kým napäto sledovala, ako berú do ruky
jej veci a pozorne ich skúmajú. Mobil, nepremokavá bunda, rôzne
kusy oblečenia... Každá vec vyvolala nové otázky a podozrievavé
pohľady. Keď sa chlap z postele opäť ozval, muži okamžite pustili
všetko na zem a chopili sa zbraní. K nožíku sa našťastie nedostali.
Anna si už-už chcela vydýchnuť od úľavy, keď ju náhle jeden
z chlapov postrčil vpred. S tlmeným výkrikom sa pohla. Ďalší štuchanec, ďalší krok. V objatí troch mečov opatrne vyšla zo spálne.
Bolo to jej štvrté zjavenie sa v tomto čudnom svete a nič nenaznačovalo, že by sa to dalo nejako ovládať.
Pred pár dňami, keď sa to celé začalo krátkym zmiznutím na
rannej joge, usúdila, že iba zaspala. Ležala vtedy na podložke, počúvala meditatívnu hudbu a sústredila sa na svoj dych. Z relaxácie ju vytrhol pocit vánku na lícach. Zmätene otvorila oči. Ležala
na tráve, videla stromy, divne oblečených ľudí, kamenné hradby.
Vzduch zvláštne voňal. Než však párkrát zažmurkala, bola späť na
hodine jogy, kde lektorke ani nestihla chýbať.
Keď sa v ten istý deň večer zjavila v zatuchnutom väzení, kde
pred jej očami zabili akéhosi chlapa, uverila vlastným očiam. Zo
žiadneho sna sa predsa nemohla vrátiť špinavá od cudzej krvi. Po
tretíkrát – a na dlhší čas − zmizla včera. Počas oslavy svojich dnešných narodenín sa ocitla vo zvláštnom meste, ktoré jej pripomínalo
historické či fantasy ﬁlmy.
Teraz ticho kráčala neznámymi chodbami, obkolesená ozbrojenými mužmi. Aby odpútala svoju pozornosť od roztrasených nôh či
zrýchleného dychu, zamestnávala sa pozorovaním okolia. Hľadela
na ruky, zbrane i tváre mužov a postupne nadobúdala pocit, že sa
jej možno boja viac než ona ich.
Zrejme si ma s niekým mýlia... Ja predsa nevyzerám nebezpečne. Predstavila si samu seba v modrých riﬂiach, tričku s potlačou
a vlasmi zopnutými hore. Prečo sa ma boja?
Zanedlho zišli úzkymi schodmi okolo zvedavých slúžok a popri
dymom páchnucej kuchyni zamierili do tmavej chodby. Úzke prízemné okienka prepúšťali zvonka len matné sivé svetlo.
„Kam ma to vediete? Prosím, neubližujte mi,“ žiadala Anna.
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Spomenula si na temnicu, v ktorej sa ocitla predvčerom. Vybavila
si mužov prikovaných k stenám, zabitého väzňa, jeho krv všade naokolo aj hlasný smiech opitých strážcov. Tá predstava ju vydesila.
V panike sa začala obzerať, hľadajúc škáru, cez ktorú by unikla. Nevedela síce, kam by v tomto divnom svete bežala, no nepremýšľala
o tom. Chcela len byť čím skôr stadiaľto preč.
Myšlienky na útek zastavil chlap, ktorý ju tvrdo schmatol za rameno a nasmeroval ju vpred. Strhla sa od ľaku a začala sa mykať.
Snažila sa dostať z jeho zovretia, voči jeho hrubej sile však nemala
šancu. Chlap dačo štekol, všetci razom zastali a meče sa k nej opäť
priblížili. Ničomu nerozumela, ale chlad kovu na pokožke ju skrotil. Vydesene pozrela na hroty pritlačené k jej telu. Stuhla. Neodvážila sa ani dýchať, aby ju náhodou neprebodli.
Chlapi na ňu revali, ona sa na nich len zmätene dívala. Napokon
zavrteli hlavami a opäť ju pohnali vpred k menším, kovom obitým
dverám. Anna cítila, ako jej horúčava stúpa do tváre. Nemohla nikam ujsť, nemala sa ako brániť. Mohla iba bezmocne čakať a dúfať,
že každú chvíľu sa zasa zjaví doma – tak ako doteraz.
Možno, keď si to budem naozaj veľmi priať...
Celú svoju myseľ upriamila na svoje želanie. Prosila, nevediac
koho, aby sa čím skôr zjavila doma. Dúfala, že sa jej nič nestane
a že sa opäť vráti do bezpečia. Snažila sa svojím prianím ovplyvniť
celú situáciu.
Jeden z mužov odomkol ťažkú zámku akejsi kutice. Hrubo ju sotili do chrbta, až sa zapotácala, spadla na kolená a dlaňami sa zaborila do veľkého mechu na zemi. Vzápätí začula, ako za ňou treskli
dvere a závora zapadla na svoje miesto.
„Pustite ma von! Počujete? Pustite ma!“ kričala, ale odpovedal
jej iba zvuk vzďaľujúcich sa krokov.
Zosunula sa na vrece, z ktorého sa vysypala mrkva, a oprela sa
o ďalšie, ktoré tam boli naukladané. Celá sa chvela. Myšlienky jej
vydesene lietali kade-tade a ona nevedela medzi nimi zachytiť aspoň jeden rozumný nápad. Jej kriku nielenže nikto nerozumel, ale
ani nikoho nezaujímal. Cítila sa úplne bezbranná. Vydaná na milosť a nemilosť cudzích ľudí.
Musím sa upokojiť. Musím sa upokojiť, hovorila si a snažila sa
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zhlboka dýchať. Určite sa onedlho vrátim domov. Tak ako predtým.
Treba iba počkať. Ono to nakoniec príde... O chvíľu budem doma,
opakovala si a pritom sa nervózne rozhliadala naokolo.
Nad hlavou zbadala zopár malých podlhovastých priezorov, zahradených hustým pletivom, ktorými sem prúdilo trocha vzduchu
a svetla. Obkolesovali ju štyri pevné a súdiac podľa zárubne hrubé
múry, pred sebou videla dvere zvonka zatvorené na závoru. Nemala
šancu stadiaľto ujsť.
Dúfam, že otec niečo vymyslí. Denne hľadá cudzích nezvestných,
tak by mohol nájsť aj mňa. Trpko sa usmiala a zhlboka si vydýchla.
Najskôr sa však musím pokúsiť dostať sa z tohto domu a zistiť niečo
viac. Keď budem silno kričať, možno ma niekto začuje, pomyslela si,
postavila sa na vrece a načiahla sa k okienku.
Než sa však vôbec stihla nadýchnuť, vyrušil ju zvuk blížiacich
sa krokov a otvárajúcich sa dverí. Od strachu sa pritlačila chrbtom
k stene.
Dnu vošli tí istí traja ozbrojenci, tentoraz však so svojím pánom,
ktorý im z bezpečnej vzdialenosti dával príkazy. Už sa prezliekol
zo svojej smiešnej nočnej košele do vyšívaného kabátca so zlatými
gombičkami, čo sa napínali na jeho tučnom bruchu. Pohŕdavo si
Annu premeriaval a tenké pery zvieral tak silno, že ich už ani nevidela. Teraz sa asi cítil neohrozený, chránený svojimi mužmi.
Položil otázku.
Anna nechápavo zavrtela hlavou.
Neželaná odpoveď sa dočkala okamžitej reakcie. Jeden z chlapov
ju bez váhania celou silou kopol do predkolenia, kým iný využil jej
slabosť a vykrútil jej ruky za chrbtom. Zakričala od bolesti.
„Čo nechápete, že vám nerozumiem? Ste takí tupí? Nerozoznáte
cudzinku?“
Odpovedali jej ďalším kopancom do stehna. Od bolesti klesla na
kolená a obrátila tvár skrivenú od utrpenia na boháča vo dverách.
Stál tam, pozeral sa na ňu a jednostaj omieľal svoje nezrozumiteľné otázky v neznámej, mäkko znejúcej rytmickej reči. Mala pocit, že niektorým jeho slovám rozumie. Či to však bola realita alebo
iba jej úporné prianie, netušila.
„Nič neviem, nechajte ma,“ opakovala.
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Prezradila by mu čokoľvek, keby vedela, ako mu to povedať.
Priklincovaná k zemi ťažkými rukami cítila, že stráca silu a energiu
brániť sa. Poddala sa tým neľútostne drsným labám a pokúsila sa
schúliť ako mača.
„Prosím, neubližujte mi,“ šepkala dokola.
Vtedy sa vo dverách objavil ďalší muž, zavalitý, s vráskami okolo očí a striebornými krátkymi vlasmi. Nebol ozbrojený, nevyzeral
nebezpečne, no Anne bolo jasné, že tu nie je iba pre parádu. Ozbrojenci ju ešte viac pritlačili k zemi a sivovlasý si k nej prikľakol. Potom potiahol za retiazku na svojom krku a v ruke sa mu objavil
akýsi červený kameň. Pomaly ho sňal z krku a bez varovania jej ho
priložil na čelo.
Skríkla a začala sa zmietať, aby dostala horúci kameň zo svojej
pokožky.
„Nechajte ma, prosím. Neubližujte mi!“
Muž s kameňom sa na ňu prekvapene pozrel a rovnaký pohľad
venoval i svojmu kameňu. Boháč sa ho čosi spýtal, ale on iba mlčky
zavrtel hlavou. Jednou rukou ďalej držal kameň a druhú natiahol
k nej. Mykla sa. Muž jej však iba priložil dlaň na čelo a zatvoril oči.
Vtom sa jej dvihol žalúdok a naplo ju na vracanie. Znechutene
prehltla kyslú slinu. Cítila sa slabá, neschopná pohybu. Mala pocit,
akoby sa niekto prechádzal v jej hlave a hrabal sa v jej spomienkach.
„Nie,“ precedila cez stisnuté zuby a pokúsila sa zastaviť ho. Celou mysľou sa sústredila iba na to, ako ho dostať preč.
Muž stiahol ruku, ako by mu ju popálila. Zažmurkal a pozrel sa
na ňu s hlavou naklonenou nabok. Boháč sa netrpezlivo dožadoval
nejakej odpovede. Muž s kameňom si ho nevšímal. Na okamih sa
na Annu chlácholivo usmial a opäť sa jej dotkol.
Zrazu sa v jej hlave spustil obrovský ohňostroj. V ušiach jej hučalo, za privretými viečkami sa roztočil celý svet. Svoje telo takmer
vôbec nevnímala a len matne si uvedomovala, že vracia. Potom
stratila vedomie.
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Vychudnutá červenovláska vytiahla zakrvavenú dýku z chrbta dievčaťa, odstúpila pár krokov a spokojne sledovala, ako obeť
umiera. O chvíľku sa odvrátila a skontrolovala, či na jej drahých
bordových šatách náhodou neostali stopy krvi.
„Zabila si ju,“ začula za sebou mužský hlas.
Prudko sa otočila, s dýkou pripravenou na útok pevne zovretou
v pästi. Mladík preskočil pohľadom od zbrane k mŕtvemu dievčaťu
a naspäť. Červenovláska sa uvoľnila a takmer ľahostajne prikývla.
„Bolo to nutné,“ prisvedčila a odhodila dýku na zem k telu.
Muž sa pobúrene strhol.
„Chrezz! Čo ti to napadá, odhodiť takú krásne vypracovanú dýku?
Veď to je...“
„... v poriadku, Zagurg. Poď, nech nás nezačnú hľadať.“
Chrezz chytila muža pod pazuchu a viedla ho preč. Ten venoval
ešte jeden ľútostivý pohľad zbrani na zemi a potom s ňou vykročil
nočnými ulicami moranského mesta Delarno. Kráčali naoko uvoľnene, no predsa sa náhlili, prepletajúc sa pomedzi domy. Zagurgova
dlaň zľahka prikrývala jej ľavú ruku a jemným stlačením jej poskytla
oporu, keď míňali pouličnú šľapku. Chrezz sa naňho vďačne usmiala.
„Zagurg, vieš, komu patrila tá pekná dýka?“ oslovila ho, až keď
sa blížili k mestskému sídlu grófa delarnského. Z domu sa ozývali
hlasy, hudba a zvuky zábavy, komentované pohoničmi čakajúcimi
pred sídlom.
„Nie, neviem a dúfam, že si mala dobrý dôvod ju odhodiť.“
„Patrila grófovi Belsaarovi.“
Muž sa schuti zasmial. „Dokonalé!“ zvolal a opäť stíšil hlas.
„Jedným bodnutím dýky si sa zbavila nielen dcéry grófa Ivorfta,
ktorá odjakživa ostro brojila proti jeho vzťahu s tebou. Tebe sa dokonca podarilo vrhnúť podozrenie na môjho najväčšieho odporcu
– Belsaara. Tomu hovorím šikovná práca.“
Chrezz sa spokojne uškrnula a zlomyseľne prižmúriac oči sa zahľadela do šera zle osvetlenej ulice. Premýšľala o ďalších krokoch
na ceste k vlastnému cieľu. Premietala si všetky mená, tváre... všetky ﬁgúrky vo svojej hre.
„Mimochodom, máš predstavu, ako by mal pokračovať dnešný
večer?“ prerušil jej úvahy a náhle zastal.
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Stáli priamo pred vstupom na neveľké nádvorie. Kočiši im nevenovali pozornosť a prekvapivo tu nik iný nebol. Lepšia príležitosť
dohodnúť sa už nemusela nastať.
„Pokús sa vylákať Belsaara od stola a sám sa čo najdlhšie zdržuj
v spoločnosti. Nech si nás oboch všetci všimnú. A možno by si mohol rozšíriť nejakú klebetu o Belsaarovom motíve.“
„Vydieranie?“
„Hm, primitívne... Na druhej strane, v jednoduchosti je krása.“
Zagurg sa usmial žiarivým úsmevom, ktorý dámy milovali. „Tak
teda, najvyšší čas rozdeliť sa. A ozaj, nezabudni si umyť pravú ruku.
Máš ju od krvi.“
Ešte raz sa usmial, šarmantne sa jej uklonil, tak ako ho to kedysi
naučila, a vrátil sa do spoločnosti. Chrezz vrhla krátky pohľad na
svoju dlaň, ticho si vzdychla a pomalým krokom sa vybrala k malej
fontánke na nádvorí.
Vtedy zbadala postaršieho muža stojaceho na schodoch do sídla.
„Arilla!“ zavolal na ňu veselo menom, akým mu ju kedysi predstavili.
Chrezz mu s falošnou radosťou zamávala čistou rukou a pokojným krokom prešla až k fontáne.
„Kde si sa stratila?“ pýtal sa kráčajúc k nej.
Sklonila tvár a akoby zasnene ponorila dlaň do studenej vody.
Krv v šere stmievania nevidela.
„Kde si sa stratila?“ zopakoval tentoraz priamo pri nej.
„Prišlo mi odrazu akosi nevoľno, Ivorft. Šla som sa prejsť a trochu som sa pozabudla.“
„Mala si mi to povedať, išiel by som s tebou,“ v jeho hlase zaznela výčitka a Chrezz nevedela, či sa naozaj bál o ňu, alebo iba o jej
vernosť, a teda o svoju povesť. „Aj tvoja teta sa o teba bála,“ dodal.
Tentoraz si bola istá, že jej „teta“, podplatená barónka Lebich, sa
o ňu určite nestrachuje.
„Nemusíš mať obavy. Hovoril si predsa, že toto je pokojné a bezpečné mesto. Čo by sa mi mohlo stať?“
„Čokoľvek. Taká krásna žena sa ľahko môže stať obeťou...“ zarazil sa a pozrel sa na ňu s neskrývanou túžbou. Chytil ju za mokrú
ruku a sadol si bližšie k nej.
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Chrezz pod jeho dotykom okamžite stuhla a prudko sa odtiahla,
skôr ako si stihla uvedomiť, čo robí. Bolo to silnejšie než ona. Nezniesla na sebe niečí dotyk. Nedokázala to...
Ivorft si jej únik našťastie vysvetlil ako cudnosť a spokojne sa
pousmial. Opäť sa natiahol, chytil ju aj za druhú ruku a pomohol
jej vstať.
„Myslím, že by sme sa mali vrátiť do spoločnosti. Teta sa už isto
o teba strachuje.“
No tak to by som chcela vidieť... pomyslela si Chrezz, ale navonok
sa usmiala.
„Mimochodom, Arilla, nevidela si niekde moju dcéru?“
„Tvoju dcéru, Ivorft? Nie, tú som nevidela.“

Anna sa pomaly preberala. Mysľou jej prebehli obrazy dnešného
dňa – ráno s rodičmi, ktorí by ju najradšej zamkli na dva západy, ak
by to zabránilo ďalším zmiznutiam; balenie sa na chatu, kde mala
s bratom a kamarátmi oslavovať narodeniny; štvrté zmiznutie; honosná spálňa neznámeho boháča; komora, muž s kameňom; ohňostroj v hlave...
V ústach a nose mala odpornú chuť, žalúdok sa všetkému vzpieral a jej telo akoby stále patrilo niekomu inému.
„Si v poriadku?“ začula zrazu otázku.
Rozumiem! Teda som konečne doma, vydýchla si s úľavou a otvorila oči.
Pred sebou však uvidela štyri steny malej komory, troch ozbrojených mužov, boháča vo dverách a dychčiaceho muža s červeným
kameňom v ruke.
„Si v poriadku?“ spýtal sa ten muž znova.
Ohromená celou situáciou mlčky prikývla.
„Si cudzinka?“
„Áno, som... ja...“
Vzápätí si prudko zakryla ústa dlaňou. Slová z nej vychádzali
v ich čudesnom jazyku.
„Buď pokojná. Dal som ti Dar reči. Pomocou neho si tvoja myseľ
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poľahky nájde slová, ktoré znamenajú to isté v tvojom rodnom jazyku. Rozumieš?“
Kývla. Chvíľu sa mlčky rozhliadala okolo seba. Všetci sa na ňu
dívali s očakávaním.
Muž s kameňom sa obrátil na boháča za svojím chrbtom: „Pane,
táto žena je cudzinka. Doteraz nám nerozumela jediné slovo. Zdá
sa, že nepochádza z tejto krajiny a je úplne zmätená. Ak dovolíš,
zistím o nej viac.“
Pupkáč sa na ňu zamračil, zamyslene prikývol a spolu so svojimi
ozbrojencami ustúpil o krok vzad.
„Ako ťa volajú?“ opýtal sa jej muž s kameňom.
„Anna,“ zašepkala, akoby sa bála počuť vlastné meno premenené do tohto cudzieho jazyka.
Muž kľačiaci pri nej vzápätí prudko vydýchol, silno stisol viečka
a pokrútil hlavou.
„Čo sa stalo?“ opýtala sa zovretým hlasom.
Vyplašene sa obzrel a prisadol si ešte bližšie k nej, aby ich nik
nepočul.
„Ty si naozaj cudzinka... U nás pravé meno, ktoré ti dá matka pri
narodení, pozná iba jeho nositeľ či nositeľka, prípadne otec, a vraví
sa partnerovi pri svadobnom obrade. Inak ho nikomu nehovoríme.
Prezradiť ho cudziemu človeku, a navyše magikovi, znamená vydať
sa úplne do jeho rúk,“ hovoril ticho a náhlivo. Vyzeral, akoby ho
mrzela dáka obrovská chyba, ktorú vlastne ani nespravil.
„Nerozumiem ti.“
„Týmto skutočným menom si mi dala takmer neobmedzenú moc
nad svojím životom. Ak budem chcieť, hravo sa dozviem všetky tvoje tajomstvá, ovládnem tvoje myšlienky alebo ťa zabijem jedinou
predstavou... Neboj sa. Sľubujem, že to proti tebe nezneužijem. A...
prepáč mi to, prosím, nechcel som.“
„Čo si tam šepkáte?“ vložil sa do rozhovoru pán domu.
„Zisťujem, ako ju volať, ale je dosť zmätená. Myslím, že najlepšie
bude, keď jej budeme hovoriť Cudzinka. To ju dokonale vystihuje.“
„Radšej zisti, čo tu robí, ako sa sem dostala a kto ju poslal,“ prikázal mu podráždene.
„Áno, pane,“ prikývol muž, obrátil sa na ňu a opäť stíšil hlas.
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„Odteraz sa predstavuj ako Gwind, čo znamená Cudzinka. Dar reči
meno prekladá, len ak sa má zdôrazniť jeho význam, tak sa toho
neľakaj. Mňa volajú Rekoj, teda Skala.“
Zmätená Anna iba ticho prikývla.
Čo je to za blbosť? Magický Google prekladač, úplná moc vďaka
menu, zmena myšlienok? Kam som sa to, doriti, dostala? Čo sú to za
hovadiny? Hádam mi nechcú nakecať, že tu fungujú čary a mágia?
Veď to je absurdné!
Napriek všetkým jej racionálnym výhradám sa však nedalo poprieť, že sa s týmito ľuďmi rozpráva a rozumie im – hoci vôbec nechápe, ako sa to stalo.
Ak tu funguje mágia, tak možno práve mágia ma sem dostala...
To by mohlo byť vysvetlenie. Hneď ako sa dostanem domov, musím sa
na to pozrieť.
„Nemusíš sa báť, nikto ti nechce ublížiť ani ťa väzniť. Pán Panseo
chce len... “
Pri zmienke o väzení sa v Anninej mysli začali zjavovať strachom
vyvolané spomienky:
Obklopovala ju tma, kľačala na studenej zemi a cítila pach potu,
krvi a moču. Vedľa nej niekto zakašľal, inde ktosi stonal... Videla siluety niekoľkých mužov ležiacich pri stene. Počula akési hlasy
prichádzajúce zvonka, kroky, štrngot veľkých kľúčov.
Dvere sa náhle s vrzgotom otvorili a dnu prenikol lúč svetla. Strhla sa od ľaku. Svetlo ukázalo početné rany na vychudnutých telách
prikovaných k múru a krvou zlepené zdrapy ich niekdajšieho odevu.
Dnu vošli traja muži a vtlačili tam akéhosi vystrašeného mladíka
s dlhým nožom v ruke. Hovorili mu niečo, čomu nerozumela.
Muž s fakľou zostal na mieste, dvaja vykročili smerom k Anne.
Nevedela, či sa radšej vôbec nepohnúť, alebo sa skúsiť skrčiť čo najviac a dúfať, že si ju nevšimnú. Čo by jej spravili, keby ju tu našli?
Chlapi však schmatli jedného z väzňov neďaleko od nej a postavili ho
na nohy. Zúbožený muž čosi mrmlal, ale pre hlasné povzbudzovanie
a provokovanie mladíka s dýkou dozorcami sa nedalo rozoznať ani
slovo.
Mladík s nožom náhle vykročil, schmatol väzňa za vlasy a jedným
ťahom ho podrezal ako zviera. Krv striekala všade naokolo. Cítila,
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ako jej kvapky dopadajú na vlasy, krk, chrbát. Začala sa triasť a iba
silou vôle nevykríkla. Schúlila sa k zemi a snažila sa tam nedívať.
Jeden z mužov voľačo zreval a náhle ucítila, ako ju schmatli čiesi
ruky a ťahali ju na nohy. Mykla sa tak prudko, až ju pustili, no vzápätí stratila rovnováhu na klzkej zemi a dopadla rukami priamo k do
kaluže krvi. Teplá tekutina sa rozprskla všade navôkol. Cítila ju na
tvári, viečkach, dlaniach.
Muži vrieskali a znova sa ju snažili vytiahnuť nahor. Na svoju
veľkú úľavu cítila, že opäť mizne a vracia sa späť do vlastného sveta.
Pri spomienke na jedno zo svojich zmiznutí sa zachvela, pričom zbadala, ako na ňu Rekoj zmätene a priam až zhnusene hľadí.
Po chvíľke sa jej zdalo, že aj on sa zľahka striasol a so zmesou ľútosti
a zvedavosti si ju lepšie obzrel.
„Odkiaľ si?“ spýtal sa.
Nevedela, ako mu to vysvetliť. Jej domov sa líšil od všetkého, čo
tu videla. Také obyčajné miesto ako ich kuchyňa, ktorá sa jej vynorila pred očami, by pre človeka stadiaľto vyzerala priam nadprirodzene.
„Ako si sa dostala sem, do domu pána Pansea?“
Vybavila si moment tesne pred zmiznutím, ktoré ju doviedlo až
sem:
Bolo skoré ráno a ona sa doma balila na chatu, na ktorú sa už dlho
tešila. Po ťažkých skúškach a nekončiacich brigádach to bolo jej jediné
skutočné voľno. Ako prechádzala z jednej miestnosti do druhej, nevedela sa ubrániť myšlienkam na ten divný svet, kam posledné dni mizla.
Pri takmer každej veci, čo vzala do ruky, jej napadlo, či by sa jej to
zišlo mať aj „tam“, nech už to „tam“ bolo kdekoľvek. Rado jej s významným pohľadom pridal aj svoj starý skladací nožík. Obaja vedeli,
že jej ho dáva práve pre myšlienku na svet, v ktorom sa objavovala.
Nakoniec skončila s oveľa plnším batohom, než by si zbalila za bežných okolností. Obuli sa, rozlúčili sa s rodičmi, ktorí ju vôbec nechceli
pustiť, a Rado sa už načiahol po kľučke, keď sa jej svet opäť začal
strácať pred očami.
Rekoj sa od nej odtrhol a chápavo pokýval hlavou skôr, než sa
Anna ozvala.
„Skrátka som sa tu zrazu zjavila. Vôbec neviem ako a ani to ne13

viem nijako ovládať. Asi to spôsobila vaša mágia, u nás nič také nie
je,“ odpovedala Anna na otázky, ktoré jej položil. Tváril sa, akoby
odpovede už dávno poznal.
„Čo sú to za hlúposti?“ ozvalo sa od dverí.
„Hovorí pravdu, pane. Akási sila, ktorú nepoznám a vôbec jej
nerozumiem, ju sem preniesla. Nie je z Morany. Oblečenie, ktoré ťa
mätie, pane, je v jej krajine celkom bežné. Netreba ju väzniť, nie je
nebezpečná. Je len vystrašená.“
„Určite ju poslalo Spoločenstvo vrahov. Odkedy sa vrátila karavána z východu, do ktorej som investoval, čoraz viac príbuzných sa
zaujíma o moje peniaze. Už dlhšie tuším, že si ich niekto na mňa
najal. Pozri sa do jej mysle poriadne, členovia Spoločenstva bývajú
výborne cvičení.“
Rekoj sa naňho na okamih pozrel a Anne sa zdalo, že len s námahou prekonal znechutenie, ktoré sa mu túžilo usadiť na tvári, než
krátko prikývol.
„Pokúsim sa, pane. Kto ťa sem poslal?“ opýtal sa Anny napriek
svojim zjavným výhradám.
„Ne-neviem, kto za to môže. Vo vašej krajine nikoho nepoznám,
ani to Spoločenstvo, čo spomínate. Prosím, neubližujte mi. Chcem
ísť domov... Prosím... Pomôž mi, Rekoj. Urob nejaké kúzlo a vráť
ma naspäť.“
„Nejde to,“ povedal potichu, aby to počula iba ona.
Na chvíľu teatrálne zatvoril oči.
„Neklame,“ potvrdil napokon s istotou v hlase. „Nie je to žiadna
vrahyňa a podľa toho, čo vidím v jej mysli, k nám prichádza z čudesného sveta. Spoločenstvo naozaj nepozná a som si istý, že nemá
žiaden výcvik.“
Anna sa na Rekoja zmätene pozrela. On sa díval do mojej mysle?
„Viem, že po mne niekto ide... Moja podarená rodina sa neštíti ničoho. Viem, že na mňa niekoho najali... Ak nie ju, tak koho?“
hovoril Panseo viac sebe než ostatným. „Doneste mi ešte jej veci,“
rozkázal tónom, akoby mu voľačo napadlo.
Jeden z ozbrojených mužov odišiel a o chvíľu sa vrátil aj s vecami
nahádzanými bez ladu a skladu naspäť do batoha.
Anna s napätím sledovala, ako opäť sypú všetko na podlahu. Keď
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si začali obzerať jej mobil, poprosila ich o dovolenie a pustila im
prvú skladbu, čo našla. Preľaknutý ozbrojenec jej telefón okamžite
vytrhol z ruky, šmaril ho o zem a s desom v očiach ho rozdupal skôr,
než ho niekto stihol zastaviť. Anna od úlomkov svojho niekdajšieho telefónu odvrátila hlavu a snažila sa presvedčiť samu seba, že
všetko zlé je na niečo dobré. Možno ich týmto presvedčí o svojom
čudnom pôvode.
„Dobre, prichádzaš z inej krajiny,“ uznal Panseo po ďalších
dôkazoch a Anna si nahlas vydýchla. „To však neznamená, že ti
verím. Musím sa rozhodnúť, čo s tebou ďalej. Zatiaľ zostaneš tu.
Postarajte sa o ňu, dajte jej jedlo, ale nepúšťajte ju. Ešte stále to
môže byť pasca. A... upracte to tu,“ prikázal napokon pri pohľade
na niekdajší obsah jej žalúdka a odišiel.
„Nie, nenechávajte ma tu. Prosím. Pustite ma. Chcem ísť domov,“ žobronila a vrhala prosebné pohľady na Rekoja.
„Naozaj nemôžem nič spraviť, mrzí ma to,“ povedal Rekoj so
smutným výrazom.
Vzápätí ju opustil spolu s ozbrojenými mužmi, ktorí odtiahli preč
aj mechy so zeleninou. Onedlho nato jej priniesli potrhanú deku,
páchnuce vedro s rozbitým vekom, jedlo a čistú vodu.
Osamela. Civela na zatvorené dvere, akoby stále nemohla uveriť
tomu, čo sa práve stalo. Rozoberala si všetko z tej či z onej strany.
Existencia mágie dávala situácii úplne nový rozmer a ukazovala
nové prekážky na ceste späť. Myšlienky jej vírili okolo všelijakých
vysvetlení.
Ak nejde o únos mimozemšťanmi, ktorí sa chcú dobre pobaviť, tak
to má na svedomí tunajšia mágia. Ale prečo? Prečo práve ja, a prečo
teraz, keď sa dvadsaťjeden rokov nič podobné nedialo? Prečo miznem a vraciam sa? Chcem ísť domov, chcem sa trápiť iba blížiacim
sa semestrom a horúcim letom ako predtým. Nechcem ostať v tejto
príšernej krajine...
Snažila sa započúvať do zvukov doliehajúcich k nej zvonka a ignorovať svoj strach. Ostávala jej len jedna nádej – náhly návrat domov – no zdalo sa, že i tá sa kdesi ﬂáka a vôbec si ju nevšíma.
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„Pane?“ vyrušil grófa Ivorfta sluha počas tanca s Chrezz. „Pane!“
oslovil ho dôraznejšie, keď Ivorft nereagoval, a získal si tak pozornosť všetkých hostí.
Ivorft si ho nahnevane premeral, pripravený poslať ho kadeľahšie. Keď si však všimol sluhov vážny výraz, spozornel.
„Čo sa deje? Našli ste už moju dcéru? Kde bola?“ vyhŕkol naňho
a potom, akoby mu niečo napadlo, dodal priškrtene: „S kým bola?“
Celá spoločnosť stíchla. Chrezz sa s hraným výrazom strachu
pritúlila k Ivorftovi ako starostlivá snúbenica a nespustila zo sluhu
ani na okamih zrak.
„Pane, tvoju dcéru našli pred chvíľou v uliciach mesta...“ sluha
sa odmlčal a uhol Ivorftovmu napätému pohľadu.
Chrezz vyhľadala v sále Zagurga obklopeného mladými dámami
a ukradomky sa naňho usmiala. Všetko išlo podľa plánu. Belsaar,
ktorého Zagurg vyprovokoval, krátko po ich príchode hlučne opustil spoločnosť, zatiaľ čo ich predchádzajúcu tichú neprítomnosť si
takmer nik nevšimol.
„Je mi to ľúto, pane, ale nedalo sa už nič robiť,“ ozval sa sluha
a natiahol k Ivorftovi ruku so zakrvavenou dýkou.
Chrezz si všimla, ako sa Ivorft zapotácal a uprel pohľad cez dýku
kamsi do prázdna. Nevyzval sluhu, aby pokračoval. Triasol hlavou
a dokonca sa chytal za uši, aby už nič viac nepočul.
„Je mŕtva?“ opýtala sa Chrezz nemilosrdne. Potrebovala, aby si
to priznal.
Ivorft sa tentoraz naozaj zapotácal, celou silou zovrel jej rameno,
zaťal zuby i päste a zavrel oči.
„Áno, pane. Niekto ju zabil od chrbta...“ povedal sluha takmer
pošepky. Aj tak ho počula celá sieň.
Ivorft sa zrútil k zemi.
Chrezz k nemu rýchlo pokľakla, chytila ho za ruku a držala ho,
zatiaľ čo mu iní hostia pomohli posadiť sa a podali mu riadny pohár
pálenky. Všetci mlčali. I Chrezz vyčkávala s otázkou, ktorá musela
byť položená, aby dnešný večer úspešne zavŕšila.
Napokon ju však položil Ivorft.
„Kto to spravil? Prečo? Kto?“
„Neviem, ležala tam len táto dýka,“ upozornil na ňu sluha ešte
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raz a mnohí v spoločnosti to považovali za povel, aby podišli bližšie
a pozreli sa na ňu.
„Veď to je dýka grófa Belsaara,“ vydýchol ktosi a Chrezz sa v duchu spokojne uškrnula.
„Belsaara?“ ozývalo sa sálou pošepky i nahlas. „Prečo by ju zabíjal? Tomu nerozumiem? To nedáva zmysel...“
Ivorft však nič nepočúval. Iba sedel, díval sa do prázdna a pohár zvieral tak tuho, až mu zbeleli hánky. Zdalo sa, že nepotrebuje
dôvody. Bude stačiť, keď čím skôr chytí vinníka a vytrasie z neho
dušu.
„Nechcem nikoho obviňovať,“ prerušil zrazu všetky debaty
Zagurg. „A som si istý, že sa to nakoniec nejako vysvetlí, ale... na
začiatku večera som sa čírou náhodou stal svedkom zvláštneho
rozhovoru medzi Belsaarom a mladou slečnou. Belsaar znel nahnevane a vystrašene zároveň. Naopak, slečna mi prišla pokojná
a zdalo sa, akoby ho niečím vydierala. Neplietol som sa do toho,
pretože som nepočul celý rozhovor a všetko mohlo byť celkom inak.
A bol by som na to určite zabudol, keby...“
„Kde je vlastne Belsaar?“
„Odišiel už dávno. A naozaj vyzeral nahnevane a akoby... odhodlane.“
„To je určite Belsaarova dýka...“
V spoločnosti sa spustila lavína podozrení, obvinení, možných
dôvodov a spôsobov. Na Chrezzino pobavenie sa ozývali všetci, len
nie tí najdôležitejší – otec, komplic a vrahyňa.

Anna ležala na studenej zemi zabalená do deky a podchvíľou
sa budila s hlavou plnou myšlienok. Pred očami sa jej mihali spomienky na mesto, ktoré videla pri treťom zmiznutí: fasády domov
obložené glazovanými kachličkami, chudobné chatrče nalepené na
hradbách, dve široké dláždené cesty s rušnou križovatkou v strede,
nekonečná spleť úzkych uličiek...
Katraba, vynorilo sa jej vzápätí meno, ktoré spomenul Panseo.
Počas dňa za ňou párkrát prišiel, vypytoval sa na detaily jej sveta
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a občas jej niečo prezradil o tom tunajšom. Už nepôsobil tak nepriateľsky, zdalo sa jej dokonca, že jeho záujem je úprimný.
Myšlienky sa na chvíľu upokojili a dovolili jej plytko zaspať. Jej
polosny však neboli o nič pokojnejšie. Mágia, pravé meno, dva
mesiace, Čierni mágovia, Veže magikov, mesačné kamene... Nevedela, kedy sníva a kedy si len spomína. „Mesačné kamene,“ počula v hlave Rekoja, ktorý popoludní znova sprevádzal obchodníka.
„V Chráme zrodenia bohov, ak existuje, by mohli vedieť viac,“ dodal, ale tomu už Anna nepripisovala význam. Nepotrebovala vedieť
viac, potrebovala sa dostať domov.
Znova sa prebudila pred svitaním. Myslela na domov, premýšľala, prečo sa ešte stále nevrátila naspäť a podľa otcovho vzoru analyzovala všetko, čo sa dozvedela. „Zdá sa mi, že náš svet je s tým
druhým nejako prepojený. Miesto, na ktorom zmizneš, nejako súvisí
s tým, kde sa objavíš,“ vybavila si otcove slová i jeho zachmúrenú
tvár, keď sedel v kuchyni a snažil sa prísť celej veci na koreň. Teraz
k nim pridávala ďalšie a ďalšie zistenia z tohto dňa.
Znova sa ozval zvuk, ktorý ju predtým zobudil.
Výkrik!
Okamžite sa prebrala, vyskočila na nohy a započúvala sa. Nevedela určiť, či prichádza zvonku, alebo z domu.
Niečo sa deje... uvedomila si, keď k nej doľahol tlmený ženský
vreskot.
Učičíkaný strach sa znovu prebudil. Počula výkriky, dupanie,
akési tlmené nárazy. Netušila, čo sa robí, len vyplašene hľadela na
dvere.
Kroky a zvolania.
Nervy mala napnuté na prasknutie. Dych sa jej zrýchlil, pri každom nečakanom zvuku sa prudko mykla. Kroky. Ktosi bežal po
schodoch, možno práve k nej. V úplnej tme bezmocne čakala s drkotajúcimi zubami. Nemala ako ujsť.
Prosím, vráť ma domov, prosím... Rýchlo. Rýchlo!
Zvonku zahrkotala závora a ťažké dvere sa prudko otvorili. Anna
vykríkla od ľaku. Zažmúrila oči pred ostrým svetlom horiacej fakle
a zaostrila na prichádzajúceho.
„Musíš mi pomôcť,“ vyletela z obchodníka zúfalá žiadosť. Zdalo
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sa, že sa bojí oveľa viac než ona. „Sú tu! Vrahovia. Spoločenstvo.
Musíš mi pomôcť. Urob hocičo. Prosím!“
Vrahovia. Samotné slovo jej vohnalo horúčavu do tváre.
Zmätene sledovala, ako Panseo odložil fakľu do špinavého vedra,
aby mal voľné ruky, a spoza dverí vytiahol jej batoh. Hodil jej ho k nohám a zohol sa aj po kúsky mobilu, roztrúsené po zemi. Zadíval sa jej
do očí, v tvári mal zúfalstvo a strach. „Urob niečo. Na, sprav nejaké
kúzlo, zabi ich...“ tisol jej črepy do dlaní a ticho opakoval svoju prosbu.
Anna hľadela na rozbitý telefón nevediac, či sa má smiať, alebo
plakať. „Nie som žiaden magik, nemám ti ako pomôcť. Toto je rozbité, to už nebude fungovať,“ namietla ticho a bolestne odvrátila
hlavu od mužovej sklamanej a vydesenej tváre. „Mal si zavolať svojich mužov alebo Rekoja.“
„Moji muži sú mŕtvi a Rekoj tu nie je. Nemá mi kto pomôcť, mám
len teba... Urob niečo. Prosím! Inak ma zabijú...“
Mám ho ochrániť pred dákymi hrdlorezmi? Ak by som aj vedela,
čo spraviť, prečo by som sa mala postaviť proti vrahom z nejakého
Spoločenstva? Aby som bránila chlapa, ktorý ma väzní?
Dívala sa na vystrašeného muža so zvyškami rozbitého mobilu
v rukách a s pohľadom plným nádeje. Potom odvrátila hlavu.
„Panseo,“ ozval sa zrazu z chodby ženský hlas.
Obchodník sa strhol a prudko sa otočil. Pred nimi stála žena
s maskou na tvári a so zakrvavenou zbraňou v ruke. Za ňou stál
muž, tiež oblečený v čiernom a s maskou na tvári.
Anne bilo srdce až kdesi v krku. Plná strachu sa pritlačila k stene.
„Vyplatím sa!“ zakričal Panseo.
Žena v maske však iba ticho zavrtela hlavou. „Nedá sa, zaplatili
za záruky. Je mi to ľúto, Panseo... Bohovia nech ťa ochraňujú.“
Panseo v panike vykríkol a vytiahol dýku. Nezaútočil. Ruka sa
mu triasla, strach ho ochromil. Anna mala pocit, akoby sa žena pod
maskou škodoradostne usmiala. Akoby vedela, že proti nej nemá
šancu, akoby už takýchto zlomených, vystrašených mužov so zbraňou v ruke videla desiatky.
Náhle však Panseo urobil niečo, s čím ani jedna z prítomných
žien nerátala. „Pomôž mi, sprav niečo,“ požiadal Annu priškrteným hlasom a vtisol dýku do jej rúk.
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„Ja predsa neviem bojovať ani čarovať. Nemám ti ako pomôcť,“
vysúkala zo seba Anna.
Keď k nej pristúpil muž v čiernej maske, ani sa nemusel namáhať, aby ju odzbrojil.
„Neotáčaj sa,“ prikázal jej dôrazne a odtiahol ju do kúta. „Nepozeraj sa tam. Nič sa ti nestane.“
Zatvorila oči. Po jeho slovách pocítila zvláštnu úľavu. Akoby ju
zbavili zodpovednosti za cudzí život. A hoci vedela, čo sa deje za jej
chrbtom, bola rada, že sa na to nesmie dívať. Nechcela byť svedkom
ďalšej smrti.
Keď však začula výkrik zúfalstva, otriasol ňou ako nič iné predtým. Počula i zvuk jeho bolesti aj jeho poslednú a úplne zbytočnú
prosbu o život...
... a práve na tú podvedome zareagovala skôr, než si stihla uvedomiť, čo robí.
„Vravel som, aby si sa neotáčala,“ zrúkol na ňu chlapík, zatiaľ čo
ona vydesene hľadela striedavo na telo, z ktorého striekala krv, a na
vrahyňu, ktorá si medzitým sňala masku.
Strach jej podlomil kolená. Ucítila mužov stisk, ktorý ju zachránil pred pádom. Obrátila sa naňho s otázkou v očiach, čo sa bude
diať. Nedokázala ani len prosiť o život. Nevládala sa nadýchnuť
ani sa pohnúť. Vedomie, že im nič nebráni, aby ju zabili, ju celkom
ochromilo.
„Čo s ňou?“ opýtala sa žena.
„Poznáš zákon.“
„Tak čo? Chceš zomrieť alebo ideš s nami?“ obrátila sa vrahyňa
na Annu. Vyzerala mlado a ak by nemala tvár ostriekanú krvou svojej obete a peru naduto nadvihnutú, bola by dokonca celkom sympatická. Jej otázka Annu zmiatla.
„Ja... nikomu nič nepoviem...“ vykoktala zo seba.
„Na to som sa nepýtala. Teraz máš len dve možnosti. A buď rada,
že ti ich ponúkam...“
„I-idem s vami.“
„To sa dalo čakať,“ utrúsila žena a znova sa obrátila na svojho
spoločníka. „Vezmeme aj jej veci? Ak by sa náhodou rozhodla pre
tretiu alebo štvrtú Voľbu?“
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Zabijak prikývol a vzal zo zeme jej batoh. Pri pohľade na Panseovu dýku na okamih zaváhal a až po chvíli odopol mŕtvemu opasok,
zodvihol dýku zo zeme a vložil ju do puzdra. Medzitým žena zviazala Anne ruky pred telom.
„Poďme. A nezabudni na masku,“ oslovil vrahyňu.
Pretisli sa chodbou okolo mŕtvej stráže. Pri tele svojho prebodnutého kumpána zastali, nadvihli mu masku a na znak poslednej
rozlúčky mu vložili mincu do úst.
„Tadiaľto,“ začula po chvíli, ako ju usmerňujú. Nasledovala ich
bezducho, s horúčavou hlave. Mala pocit, že každú chvíľu príde
o vedomie a skláti sa rovno pod ich nohy. Nechápala, ako dokáže
vôbec kráčať.
Netušila, kadiaľ idú, iba zrazu zbadala päť koní a pri nich dvoch
ďalších mužov bez masiek na tvárach. Podišli k nim. Vo svetle budiaceho sa rána videla, ako so zármutkom prijali správu o smrti ich
priateľa. V tej chvíli vôbec nevyzerali ako hroziví zabijaci.
„Pôjdeš na tomto koni. O nič sa nepokúšaj,“ upozornil ju jeden
z nich, ukazujúc na koňa po ich mŕtvom spoločníkovi.
Dívala sa na tátoša pred sebou a vnímala, ako ju oblieva pot. Netušila ani, ako sa vytiahnuť do konského sedla, nieto ešte aby sa na
chrbte veľkého, silného zvieraťa kamkoľvek vydala do noci s týmito
nebezpečnými ľuďmi.
„Nikdy som na koni nesedela...“ odvážila sa namietať slabým
hlasom. Mala pocit, že stačí jediné nesprávne slovo a príde o život.
Boli to predsa ľudia, čo sa živili vraždami. Čo im bránilo zabiť ju?
„Pôjdeme pomaly,“ uistil ju muž zhovievavo. Pomohol jej vydriapať sa do sedla, čo so zviazanými rukami nebolo vôbec ľahké, vložil
jej nohy do strmeňov a ukázal jej, kde sa má držať, aby nespadla.
Až keď sa presvedčil, že sedí pevne, zložil si masku ako ostatní a vyhupol sa do sedla. Vzápätí všetci vyrazili do ulíc spiacej Katraby,
vedúc Anninho koňa za uzdu.
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VOĽBA
Kone kráčali najskôr po dláždenej ceste tiahnucej sa celým
mestom a potom zabočili do uličiek, v ktorých po čase dokonale
stratila orientáciu. Oni sa tu však viditeľne vyznali aj popamäti. Nik
sa s ňou nerozprával, nikto sa jej na nič nepýtal a ona si netrúﬂa
ozvať sa. V teplom letnom vzduchu jej do nosa udieral pach konského potu, výkalov, špiny, hniloby, prachu a krvi.
Naproti tomu lákavé čerstvé vône, ktoré sa skoro ráno šírili z pekární, Anne pripomenuli, aká je hladná. No ešte dlhšiu chvíľu, ktorá sa jej zdala ako večnosť, musela vyčkať v sedle, až kým skupina
jazdcov za zvukov prebúdzajúceho sa mesta nezastala pred veľkým
domom.
„Toto je náš katrabský Brloh. Tu počkáme, kým sa otvoria mestské brány a ľudia nimi začnú húfnejšie prechádzať. V dave sa ľahšie
stratíme. Poď,“ prikázali.
Dvaja ju odviedli dovnútra, ostatní sa postarali o kone.
„Zdravím, Stina, Ador. Koho to vediete?“ začula Anna hlas
a vzápätí vo svetle niekoľkých olejových lámp zbadala troch mladých ľudí šuchtať medzi stolom a dvoma truhlicami s vecami. Oči
mali rozospaté a so zívaním balili sedlové tašky. V kozube v kúte sa
práve teraz nič nepieklo, ale červené uhlíky prezrádzali, že iba nedávno to bolo inak. Z ich raňajok však ostali iba prázdne hlinené
taniere na neupratanom stole.
„Videla tvár Uplakanej,“ odpovedal muž prezývaný Ador. „Je
hore niečo voľné? Dvaja sú ešte v stajni.“
„Keď vám prepustím svoju, do ktorej som sa pôvodne chcel vrá22

tiť, až ostatných vyprevadím, tak sú tam dve postele. Budete sa musieť nejako potlačiť.“
Ador niečo namrzene zašomral a sadol si ku kozubu. Spať sa
zjavne nechystal. Anna ostala zmätene stáť. Stina sa pustila do tichého rozhovoru s jedným v dome, ďalší si ju takmer nevšímali. Iba
Ador po nej sem-tam strelil pohľadom, v ktorom sa miešala ľútosť
s hnevom. Jedine jeho tvár nenaznačovala, že nedávna Panseova
vražda a Annino zajatie boli iba bežným pracovným dňom.
„Poď,“ vytrhla ju zo zadumania Stina a odviedla ju do malej izbičky s jednou posteľou. Žena hodila jej batoh a dýku od mŕtveho
obchodníka do kúta, kým Anna napäto čakala, čo sa bude diať.
„Budeš spať pri stene. O nič sa nepokúšaj. Ak by som aj náhodou
zaspala tak tvrdo, že by sa ti podaril nejaký úskok, ostatní sa o teba
postarajú,“ hovorila žena pokojne. Vyzerala, akoby mala celkom
dobrú náladu a možno ju hrial pocit z dobre vykonanej práce. „Ako
ťa vlastne volajú?“
Anna sa na ňu preľaknuto pozrela a potom si spomenula na Rekojove slová.
„Gwind,“ predstavila sa napokon. Znelo to čudne.
„Skadiaľ si, Cudzinka?“
„Neviem. Zjavila som sa tu zrazu úplne z iného sveta...“
Nízka žena s ostrými črtami tváre a orieškovohnedými vlasmi
ulízanými do pevného uzla na temene si ju podozrievavo prezerala
pichľavými očami.
„Čo si vôbec robila tam dole u Pansea? Prečo si myslel, že mu
pomôžeš?“ pýtala sa, kým sa chystala na lôžko.
„Ráno som sa objavila uňho v spálni... Myslel si, že mu chcem
ublížiť, tak ma zajal. Jeho magik ma naučil váš jazyk nejakým Darom
reči. Keď sa o mne dozvedel viac, myslel si, že ho zachránim vďaka
svojim znalostiam alebo veciam, ktoré som mala so sebou. Som z...
Ani neviem opísať skadiaľ, no nie odtiaľto. Zjavila som sa tu proti
svojej vôli a bez svojho pričinenia. Nič o tomto meste a svete neviem.
Neviem bojovať ani čarovať. Nemala som mu ako pomôcť...“
Stina na ňu zazrela. Bolo zrejmé, že jej vôbec neverí.
„Smiem sa aj ja na niečo spýtať?“ ozvala sa Anna nesmelo po
dlhšom tichu.
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Žena prekvapene nadvihla obočie, ale nenamietla.
„Ten muž, čo si ho... no... On stále spomínal nejakých vrahov
a občas i Spoločenstvo... Vy ste Spoločenstvo vrahov?“ odvážila sa
Anna k priamej otázke.
Ženu to nezaskočilo.
„Čo vieš o Spoločenstve?“
„V podstate nič. Iba on sa o ňom zmieňoval. Bál sa, pýtal sa ma
naň a vtedy ste došli vy a... tak.“
„Aha,“ utrúsila Stina sucho. „Áno, sme zo Spoločenstva. No
dosť bolo rečí. Potrebujem sa aspoň trocha vyspať. Ľahni si aj ty.“
Anna sa neodvážila viac pýtať. Uložila sa do postele a vystrašene
sa schúlila k stene. S otvorenými očami počúvala čoraz pravidelnejší dych ženy za svojím chrbtom.
Čo je to za monštrum? Je schopná len tak zabiť človeka a potom si
pokojne ľahnúť a zaspať? Čo sú to za ľudia?
Pred očami sa jej stále znova a znova zjavoval zabitý obchodník,
v ušiach jej neprestajne zneli ženine slová. S desivým pocitom si
uvedomovala, že tento dom je plný zabijakov. Napriek nesmiernej
únave nedokázala zaspať. Strach o vlastný život jej to nedovolil.
Slnko už bolo vysoko, keď sa jazdci po prostom jedle a bez
veľkých príprav vydali opäť na cestu cez severnú bránu a ďalej dláždenou cestou na sever. Anne to prišlo divné, ale u pocestných nevzbudili žiadnu pozornosť. Nešli ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly,
pohybovali sa tak akurát, aby do pár hodín striasli chodcov, naložené vozy a pomalých jazdcov, a aby pustili ponáhľajúcich sa poslov
a bojovníkov pred seba. Až neskoro poobede zišli z cesty a vydali sa
lúkou do katrabských lesov.
Sotva vošli do tieňa stromov, všetko stíchlo. Občas počula
šuchotajúcu veveričku, vietor v listoch stromov či fŕkanie koní. Prešli lesom a malými čistinami, kde nad hlavami občas zazreli letiaceho myšiaka. Viac krokom než klusom pokračovali ďalej. Sem-tam
sa im na tváre prilepili pavučiny, inokedy museli skloniť hlavy pred
vetvami veľkých stromov a na niektorých miestach dokonca zastali,
zoskočili zo sediel a krokom sa predrali pomedzi kríky a tŕnie.
Keď sa pred nimi les opäť otvoril, naskytol sa jej pohľad na osa24

du s nízkymi drevenými a kamennými obydliami s prútenými strechami a malými okienkami so surovou kožou napnutou v rámoch.
Zdalo sa, že takto podvečer sú všetci obyvatelia vonku a majú plné
ruky práce, ktorú chceli stihnúť, než slnko zapadne. Niektorí sa
starali o zvieratá, domy či jedlo, väčšina však zápasila, cvičila, behala, skákala a šermovala na priestranstve medzi domami alebo
pri drevených strojoch na okraji. Najmenšie deti veselo pišťali pri
hre s drevenými mečmi, staršie sa tvárili vážne a snažili sa napodobňovať dospelých, ktorí na seba útočili neuveriteľnou rýchlosťou v priateľských súbojoch. Nevládla tu ponurá atmosféra, ako
by si Anna predstavovala. Ak by obyvatelia osady pred jej očami
mali namiesto mečov v rukách motyky či cepy a starali sa o zeleninu a obilie, mala by pocit, že sa ocitla v skanzene. Len kostol tu
chýbal.
Namiesto neho osade dominoval veľký kamenný dom s dvoma
poschodiami a pevnou drevenou strechou. Práve k nemu Ador so
Stinou Annu odviedli, kým ostatní sa rozišli za svojimi rodinami.
Ador na chvíľu pristúpil k staršej žene, od hlavy po päty oblečenej
v bielom. Krátko s ňou prehovoril, ukazujúc pritom na Annu, a opäť
sa vrátil k nim.
„Veliteľ tu nie je a nikto iný nemá právo rozhodnúť, čo s tebou. Si
síce Cudzinka, ale porušila si zákon...“
„Aký zákon?“
„Pamätáš? Jasne som ti prikázal, aby si sa neotáčala. Musím ťa
odviesť do väzenia, kde počkáš na veliteľa. Ak sa budeš brániť, odvediem ťa násilím,“ oznámil stroho.
„Do väzenia?“ Anna takmer nespoznávala svoj priškrtený hlas.
„Čo je? Tváriš sa, akoby si už niekedy vo väzení bola,“ spýtal sa
trocha posmešne.
„Zjavila som sa tam... pri druhom zmiznutí... a... oni tam...“
Ador zvážnel a pozorne si ju premeral.
„Zmiznutí?“ spýtal sa. Zastavil ju a postupne sa jej začal vypytovať na všetko, čo mu Stina zjavne nespomenula.
Čím viac rozprávala o svojom svete, o zmiznutiach, čo nevedela predvídať a ovládať, tým viac sa menil Adorov výraz. Najskôr sa
tváril nedôverčivo, postupne sa celé jeho telo naplo, až napokon sa
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v jeho tvári zračila úprimná zvedavosť. S neskrývaným záujmom si
ju premeral, akoby ju videl prvýkrát.
„Čo vieš o Spoločenstve?“ vypadlo z neho, keď dohovorila a dlhšie sa neozývala.
„Len to, že existuje.“
Ador párkrát zamrkal, pokýval hlavou, prstami si prešiel po
krátkej svetlej briadke.
„Naozaj ma to mrzí,“ povedal napokon a znelo to úprimne, nie
len ako fráza. „Nič sa nedá robiť, musím ťa dať do cely. No nemusíš
sa báť, že by tam niekto niekoho zabíjal. Nie sú tam žiadni ďalší väzni. Budeš tam celkom sama.“
Annino telo sa naplo, akoby sa chcelo rozbehnúť, len jej hlava ju
udržiavala na mieste. Ruky mala zovreté v päste, nohy sa jej triasli,
ale aj tak ostávala stáť. Skôr než si stihla všimnúť akýkoľvek pohyb,
priložil jej na krk zbraň. Vzápätí jej ruky znehybnila za chrbtom Stina.
„Poď, Gwind. Nechcem ti ublížiť, ale urobím to, ak nespravíš, čo
ti kážeme,“ varoval ju bojovník, no jeho hlas znel pokojne.
Popchli ju vpred a odviedli ju do podzemných častí poschodového domu, ktorý ktosi z nich nazval Radnica. Netušila prečo, nezaoberala sa tým. Chcela ísť len domov.
Ani poriadne nevedela, ako sa ocitla v cele za zatvorenými dverami. Opäť bola sama. Tentoraz však v absolútnej tme. V absolútnom
tichu.
„Pustite ma von!“ kričala dokola.
Zúfalý krik sa po čase zmenil v hlasný plač a ona sa schúlila do
klbka. Občas vykríkla, volala svojich väzniteľov, rodičov, strojcu
svojho osudu, akoby ju ktokoľvek z nich mohol počuť. Nik však neprichádzal.
Zadusím sa tu! napadlo jej zrazu.
V panike začala liezť štvornožky popri stene napravo. Nespravila
ani štyri kroky a už narazila na múr. Cestou nahmatala aj svoj batoh
a dýku, ktorú jej tam nevedno načo pohodila Stina, keď ju vsotili do
temnice. Pokračovala ďalej popri stene. Narazila do džbánu s vodou a len-len že ho nevyliala. Postupovala vpred, ale stále nie a nie
nájsť náznak nejakého otvoru. Už bola takmer naspäť pri dverách.
Zadusím sa tu...
26

Vtom zacítila závan vzduchu.
Zhlboka sa nadýchla a v úplnej tme sa snažila zistiť, odkiaľ
vzduch prichádza, až našla v kúte otvor veľký asi ako mužská päsť.
S úľavou mu nastavila tvár.
Prosím, vráťte ma domov...
Po všetkom tom rozruchu za posledný deň bolo okolité ticho
priam ohlušujúce. Pred očami sa jej znova a znova vynárali obrazy
prestrašeného Pansea, jeho ozbrojencov, vybavila si Rekojovu tvár
a jeho vľúdnosť, Stininu masku a jej tvár po tom, čo Pansea podrezala. V hlave jej hučalo a telo sa jej čoraz viac chvelo. Z hrdla jej vyrážali nekontrolované zvuky zúfalstva. Stala sa väzňom Spoločenstva vrahov len preto, že sa zjavila v nesprávny čas na nesprávnom
mieste a otočila sa vtedy, kedy nemala.
Prečo ja? To nie je fér... Chcem byť doma. Už by som mala byť
každú chvíľu naspäť. Veď som tu viac ako deň. O chvíľu som doma,
o chvíľu som doma... opakovala si dokola.
Potláčala napätie, plač, bolesť v doudieranom stehne aj obavy
o život a sústredila iba na myšlienku na domov. A na smrť. Tá sa
vznášala okolo nej ako oblak, ktorý sa jej zmocnil, sotva sa tu zjavila, a už sa jej nechcel pustiť.

V záhrade šľachtického sídla v Delarne, plnej temných zákutí, sa
v zákryte veľkých kríkov opíjala barónka Lebich, vdova po barónovi
z juhovýchodného kúta Morany. Víno jej hostiteľa nebolo najlepšie,
sever Morany sa nemohol v kvalite vína vyrovnať juhu, ale aspoň
bolo zadarmo. To stačilo. Aj preto súhlasila, že sa bude predstavovať ako teta a gardedáma šarmantnej červenovlásky z Kabovského kniežactva. Peniaze, víno, večierky a možnosť vypadnúť z toho
zapadákova, kam ju kedysi vydali. To všetko jej Arilla ponúkla iba
za jedno malé klamstvo. Čo na tom, že jej „neter“ bola nebezpečná
zmija, ktorej sa nedal veriť ani noštek medzi jej modrými očkami.
„Čakáš dlho?“ ozvalo sa zrazu kdesi spomedzi kríkov a vdova sa
strhla. Bála sa, že ju ktosi pristihol. Už i tak mnohí komentovali,
že by to s pitím nemala preháňať. Nepotrebovala, aby sa roznieslo,
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že sa v noci utiahla do záhrady s džbánom vína. To by bolo pre ňu
v tejto situácii horšie, než keby ju tu našli s milencom.
Rozhliadla sa. Nikoho nezbadala.
„Čo je s tebou? Vyzeráš smutne. Deje sa niečo?“ začula hlboký
mužský hlas znova. Spoznala ho, patril šarmantnému, ale chudobnému a nevýznamnému šľachticovi z Kabovského kniežactva, ktorý si nechal hovoriť Zagurg.
Až teraz si uvedomila, že stojí za hustými kríkmi priamo za jej
chrbtom a zrejme ani netuší, že ona tu sedí. Uškrnula sa, pomrvila
sa na lavičke ako kvočka na vajciach a natiahla uši. Ktovie, s kým sa
stretáva takto v noci v záhrade.
„Nie, v podstate vychádza všetko tak, ako sme naplánovali, len
pomalšie, než by som chcela,“ začula Arillin hlas a zháčila sa.
Netušila, že tí dvaja sa poznajú inak než len z videnia. Nikdy sa
spolu v spoločnosti nerozprávali, nežmurkali na seba, neusmievali
sa... Ak boli milencami, tajili to vynikajúco. Každému bolo jasné, že
Arilla sa točí okolo Ivorfta pre jeho postavenie. Tak prečo by takto
riskovala šancu na výhodný sobáš a zároveň jej platila veľa peňazí,
len aby mala vhodnú zámienku tráviť čas medzi moranskou šľachtou?
„Máš pravdu, ide to pomaly. No ako si sama hovorila, je to tak
oveľa istejšie.“
„To áno,“ priznala Arilla bez nadšenia.
Obaja na chvíľu stíchli a barónka Lebich sa ešte viac priblížila ku
kríkom, aby jej neušiel ani jediný zvuk. Keby ich nachytala priamo
pri čine, mohla by od Arilly vymámiť viac peňazí.
„Premýšľaš o Haladoji? Neboj sa, onedlho sa tam vrátiš,“ začula
Zagurgov chlácholivý hlas.
Zmätene zamrkala. Vôbec neznel, akoby sem prišiel s napnutými nohavicami, ktoré už len čakajú, aby ich stiahol.
„O tom som s tebou chcela hovoriť. Ak tu nechceme stvrdnúť na
niekoľko mesiacov, kým zodpovední uznajú, že je Belsaar vinný, tak
treba niečo spraviť,“ povedala Arilla a vdovu tým zmiatla ešte viac.
„Hm... Chceš ho zabiť?“ opýtal sa akoby mimochodom.
Barónka Lebich zalapala po dychu a od napätia takmer rozpučila pohár, čo zvierala v ruke. Vedela, že Arilla je klamárka, ale nikdy
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by jej nenapadlo, že tak ľahostajne pristupuje k životu a smrti iných.
Prepadla ju panika. Zabila by aj ju, ak by si dovolila vzpriečiť sa jej?
„Nemôžem, nedostanem sa k nemu...“
„Rozumiem,“ zamrmlal Zagurg a znelo to, akoby už rozmýšľal
o ďalších spôsoboch, ako svoj temný plán vykonať.
„Malo by to vyzerať ako samovražda. Takže žiadne zbrane,“
ozvala sa Arilla znova a vdova už iba neveriacky pokrútila hlavou.
„Dobre,“ odvetil mladík nenadšene. „Čo máš v pláne potom?“
„Verím, že jeho smrťou sa mi ľahšie podarí presvedčiť Ivorfta,
aby sme odišli do Haladoja. Ty sa tam pokús dostať čo najskôr. Budem tam na teba čakať.“
„Prídem, spoľahni sa,“ ubezpečil ju ešte a potom už počula jeho
vzďaľujúce sa kroky. Onedlho nato začula aj Arillino cupitanie.
„Bohovia...“ vydýchla barónka Lebich a dopila pohár na jeden
dúšok.

Anna otvorila rozospaté oči a vzápätí ich opäť zatvorila.
Žiaden rozdiel.
Ako dlho leží v tejto tmavej kobke? Deň? Rok?
Večnosť.
Cítila sa slabá, roztrasená a smädná. Vodu, ktorú tu našla, vypila
už dávno, ako aj obsah malej plastovej fľaše zo svojho batoha. Ďalšiu jej nedali. Napadlo jej, že by mohla vypiť vlastný moč, ktorým
naplnila prázdny džbán, no tú myšlienku hneď zavrhla. Tak zle na
tom nebola. Zatiaľ.
Možno na mňa zabudli, pomyslela si už po stýkrát.
Predtým kričala, v panike vstávala a hádzala sa do dverí, ktoré
ani na kúsok nepovolili. Vrieskala, prosila, plakala.
Teraz to už nerobila.
Nemala silu. Odovzdane sedela na zemi a pomaly jej prestávalo
byť smutno.
Možno je dobre, že na mňa zabudli.
Ľahla si na zem, schúlila sa do klbka, zhlboka vzdychla. Cítila, že
znova zaspáva. Neprekážalo jej to. Vlastne jej to bolo úplne jedno.
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Život. Smrť.
Nemala by som tu ležať. Prechladnem, povedala si zrazu rovnako, akoby jej to povedala mama.
Mama... Jej tvár a varovne zdvihnutý prst.
„Anička, nelež na tej zemi! Chceš ochorieť?“ ozval sa z tmy známy
hlas.
„Mami, veď už je to aj tak jedno,“ šepla Anna suchými perami
a boľavým hrdlom.
„Akože jedno? Vy ste zo Spoločenstva vrahov?“
„Sme zo Spoločenstva,“ počula hlas vrahyne, ktorá sa vynorila
z tieňa. Stála nad svojou obeťou a dívala sa Anne priamo do očí.
„Pomôž mi, sprav niečo...“ požiadal ju obchodník s podrezaným
hrdlom.
„Chceš zomrieť?“ spýtala sa žena.
„Ja... nikomu nič nepoviem...“
„Si síce Cudzinka, ale porušila si zákon...“ povedal Ador a sňal si
masku, ktorá sa v jeho dlaniach nechutne zaškľabila.
„Skutočným menom si mi dala takmer neobmedzenú moc nad
svojím životom,“ hovorila maska neprirodzeným hlasom.
„Prosím, neubližujte mi. Chcem ísť domov... Prosím...“ otočila
strachom naplnené oči na magika.
„Možno by v Chráme zrodenia bohov vedeli, ako si sa sem dostala
a ako sa dostať naspäť,“ povedal zamyslene.
„Chrám zrodenia bohov? Pche, rozprávka pre deti!“
„To nie je rozprávka...“
„Máš pravdu, žiadna rozprávka,“ ozval sa ostrý mužský hlas.
Neodpovedala.
„Vstávaj!“ Vzápätí pocítila, ako do nej drgá špičkou topánky.
S námahou na neznámeho žmúrila. Svetlo fakle ju bolelo.
„Vstávaj! Počuješ?“
Znova do nej drcol a ona sa naveľa posadila.
„No konečne. Trocha života do toho umierania,“ povedal muž
a nechutne sa zachechtal.
Anna si pomaly privykla na svetlo a premerala si toho neprívetivého chlapa. Tento, na rozdiel od ostatných, ktorých od svojho zajatia stretla, naozaj vyzeral ako zabijak. Netváril sa, že by jej chcel
30

pomôcť, opatrne teda vstala pridržiavajúc sa steny. Bolelo ju celé
telo, sotva sa udržala na nohách. Zapotácala sa a takmer sa zosunula k zemi, no muž ju pohotovo zachytil.
„To sa dalo čakať,“ zamrmlal si popod nos.
Kým sa opierala o stenu, muž sa načiahol po jej veci rozhádzané
po zemi. „Prečo tu máš dýku?“
Skôr než stihla čosi odvetiť, zobral ju popod pazuchu a vytiahol
von. Tam jej dal napiť sladkú vodu voňajúcu po mede, než vykročili pomaly vpred. Cítila sa mizerne. Svaly stuhnuté, telo vyhladované, psychika na okraji priepasti. Každý pohyb ju bolel. Napriek
tomu šla čoraz istejšie a postupne sa začala zaujímať o okolitý svet.
„Kam ideme?“ vlastný hlas ju prekvapil.
„Na súd.“
Viac sa nepýtala. Z podivného prázdna v jej hlave sa začali jedna po druhej vynárať čoraz desivejšie myšlienky. Hovoril, že musí
počkať na veliteľa, aby sa rozhodlo... O čom chcú rozhodovať? O spôsobe mojej smrti?
Jeden schod za druhým.
Koľko už prešlo času? Prečo som sa ešte nevrátila? Hádam som tu
neostala navždy...
„Kufel, kde sa toľko ﬂákaš?“ prekvapil ju povedomý hlas.
„Táto má dosť, sotva sa vlečie. Navyše som sa musel postarať
o zbraň, ktorú tam mala. Buď si istý, že sa o tom veliteľ dozvie.“
„Veliteľ to vie. A na rozdiel od teba mu je jasné, prečo som rozhodol, aby ju tam mala.“
„Vieš čo, Ador, odvleč si ju sám, keď si taký múdry,“ zavrčal Kufel
a Anna sa zrazu ocitla v rukách mladíka, ktorého už aspoň trochu
poznala. Mierne jej odľahlo, ale vnútorné napätie pretrvávalo naďalej.
Ador zagánil na Kufela, vzápätí však bez slova vykročil s Annou, jej vecami a koženým mechom na vodu ďalej. Namáhavo vyšli
po strmých točitých schodoch až k vysokým otvoreným dverám.
Tam ju Ador opatrne pustil a skúmavo pozoroval, či vládze stáť.
Keď zaváhala, dal jej znova napiť sladkej vody a počkal, kým chytí
dych. Hoci nič nepovedal, nepovzbudil ju, neuchlácholil, i tak na
ňu pôsobil upokojujúco. Naznačil, aby vošla.
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Sieň, v ktorej sa ocitla, jej pripadala rozľahlá. Veľké okná vpúšťali
dnu svetlo zapadajúceho slnka a jednoduché stĺpy podopierajúce
vysoký strop kreslili na kamennej podlahe tieňové obrazy. Tie dopĺňali, narúšali a vytvárali aj ľudia sediaci na vankúšoch všade naokolo. Mohlo ich byť asi štyridsať, pričom najmenej dvakrát toľko
vankúšov bolo prázdnych. Všimla si tiež, že väčšina ľudí sa nezdala
byť oveľa staršia od nej. Vyslovených starcov nevidela vôbec a ľudí
s niekoľkými vráskami či šedinami tu tiež zbadala iba zopár. Oblečení boli vskutku jednotvárne – do čiernej.
Anna sa však sústredila len na staršieho muža svalnatej postavy
s pohľadom zabijaka, ktorý sedel v kresle. Všimla si aj hrubú rohož
na zemi pred ním. Musela prejsť cez celú sálu až k nemu, sledovaná
desiatkami pohľadov.
Spoločenstvo vrahov.
Cítila, ako sa jej trasú nohy, len nevedela, či od strachu, alebo od
vyčerpania. Pomaly prešla k rohoži, zastala a vystrašene sa poobzerala. Všetci ju uprene sledovali.
Akoby čakali, že spravím nejakú hlúposť. Tu. Obklopená profesionálnymi zabijakmi...
Uvedomovala si, že každú chvíľu môže zomrieť a že žobranie
o život by jej pomohlo asi rovnako ako ozbrojený útok.
Nemám na výber. Môžem si len vypočuť ortieľ...
Zhlboka sa nadýchla a konečne si sadla. Neskláňala sa, no ani
drzo nevystrkovala bradu. Iba čakala. Možno na smrť.

Veliteľ sediaci v kresle si Cudzinku so záujmom prezeral. Ador
mu všetko vysvetlil, než zvolal členov Spoločenstva, aby sa stali
svedkami či súčasťou jeho vypočúvania a rozhodnutia. Jej odev sa
líšil od šiat miestnych žien. Viac ho však zaujal jej celý postoj. Jej
strach sa javil byť iný než strach mnohých väzňov, čo za tie roky
videl. Bála sa všetkého, celého sveta, nielen Spoločenstva ako iní
pred ňou. A predsa sa snažila kráčať vzpriamene a hrdo, a tak isto
si aj sadla. Prenikavé modré oči upierala priamo naňho a dokonca
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si dala záležať, aby jej dlhé hnedé vlasy nepadali do tváre. Prstami
ich sčesala dozadu.
Sám pre seba sa pousmial a spýtavým pohľadom vyzval Adora
k slovu.
„Porušila zákon. Otočila sa a videla tvár Stiny,“ ozval sa Ador na
jeho tichú výzvu.
„Stina, je to tak?“
„Áno, Degel.“
„Kto si?“ otočil sa veliteľ na dievčinu pred sebou.
„Som Gwind,“ odpovedala.
„Cudzinka, poznáš naše zákony?“
„Nie. Aj o existencii Spoločenstva som sa dozvedela len náhodou.“
„Ako dlho si v Morane, keď nevieš nič o Spoločenstve?“
„Neviem ti odpovedať, lebo neviem, aký čas som strávila tam
dole.“
„V cele si bola necelé dva dni. Dnes je šestnásty deň mesiaca
kráľa, ak by si to chcela vedieť presnejšie.“
Gwind sa naňho prekvapene pozrela a hlasno vydýchla, než odpovedala: „V Morane som sa prvýkrát zjavila pred šiestimi dňami
vrátane dnešného.“
„Zjavila si sa?“ zopakoval významne. Presne o tom chcel vedieť
niečo viac.
„Áno, zjavila. Neviem ako ani prečo. Neviem, ako tomu zabrániť
alebo to vyvolať. Stane sa to obyčajne iba tak zrazu a doteraz som
sa vždy po nejakom čase vrátila naspäť. Najskôr som tu bola iba pár
sekúnd...“ začala vysvetľovať, no okamžite sa zarazila.
Pochopil. Dar reči nedokázal posledné slovo preložiť.
„... veľmi krátko. Neskôr dlhšie a dlhšie. A teraz som tu už asi
štyri dni,“ dokončila.
Zamyslene si ju premeral a oslovil ju jazykom susedného Franona a Kabovského kniežactva. Dary reči vzdialenejších krajín nikdy
nezískal. Odpovedala mu len zmäteným pohľadom.
„Rozumieš, čo znamená slovo Degel?“
„Nie. Vysvetlili mi, že Dar reči nemusí vždy všetko preložiť.“
Veliteľ prižmúril oči a prikývol. Začínal jej veriť.
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„Degel znamená Veliteľ,“ povedal s dôrazom na význam mena.
„Hovoria mi tiež Winon, teda Chytrák, čo je moja staršia prezývka.
Všetci mi tak hovoria mimo Spoločenstva a niektorí ju používajú
aj tu. Dobre... Dajme tomu, že si Cudzinka, ktorá sa tu zjavila a len
bohovia vedia skadiaľ. Keby nemusel náš jediný magik teraz byť
v Haladoji, mohli by sme si to overiť. Takto to budeš musieť nejako
dokázať. Máš ako?“
Gwind na chvíľu privrela oči a potom odpovedala silným, priamym hlasom, dívajúc sa Degelovi do očí. Pozdávala sa mu čoraz
viac.
„Mám tu so sebou veci, ktoré vaši ľudia nepoznajú. Zdali sa
zvláštne aj tomu magikovi v meste, aj Panseovi.“
Degel kývol rukou a onedlho už v nej držal batoh z netradičného
materiálu. Pozorne si ho poobzeral, než siahol dnu.
„Je u vás bežné, aby žena nosila nohavice? Tu sú totiž ďalšie...“
„Áno, je.“
Kývol a hodil ich na zem. Onedlho k nim putovalo ďalšie oblečenie. Nasledoval hrebeň, kefka a fľaša, všetky zo zvláštneho, ľahkého a zároveň pevne vyzerajúceho materiálu.
„Z čoho je to vyrobené?“ opýtal sa, držiac priesvitnú ľahkú fľašu.
„Umelá hmota.“
„Čudný názov. Čo vydrží?“
„Nevydrží oheň, dá sa preseknúť, ale nerozbije sa, keď náhodou
spadne. Z podobného materiálu je aj tá zubná kefka a hrebeň. Niečo také tu, pokiaľ viem, nenájdeš.“
Degel zamyslene prikývol a venoval sa zaujímavo spracovanému
nožíku, ktorý našiel. Oceľ bola dokonalá a neniesla ani jednu stopu
po kováčskom kladive. „Zvláštna zbraň... Na jej výrobu zrejme tiež
použili tú umelú masu,“ zamrmlal skôr pre seba. Potom si ešte raz
obzrel všetky jej veci. „Myslím, že nech je to akokoľvek nepravdepodobné, hovoríš pravdu. Zrejme si z ďalekého východu, o ktorom
sa rozprávajú rôzne bájne príbehy,“ uzavrel nahlas, lebo to považoval za najpravdepodobnejšie vysvetlenie. Nechcel pred ostatnými
priznať, že skrátka nemá poňatia, odkiaľ je.
Nenamietala.
„Je to nezvyčajná situácia. Naše zákony však hovoria jasne.“
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Gwind sa napla. Degelovi sa zdalo, že o zákonoch Spoločenstva
počuje prvýkrát.
„Ak niekto mimo Spoločenstva uvidí tvár jedného z nás, musí
byť postavený pred súd. Ak to nie je možné, musí byť na mieste zabitý. Cudzinku sme predviedli pred súd, pretože porušila zákon,
a hoci ho nepoznala, Ador ju upozornil, že sa nemá dívať. Musí teda
niesť všetky následky svojho činu. Podľa našich zákonov má právo
Voľby. Ľudia v Morane naše Spoločenstvo a jeho Voľbu dobre poznajú, takže pri súde sú už pre jednu z nich rozhodnutí. Čo s tebou,
Cudzinka?“
Zatvárila sa zmätene a ostala ticho.
„Tak jej teraz všetko podstatné povedzme a nech sa rozhodne,“
ozval sa Kufel znudene.
„Ja, naopak, navrhujem, aby sme jej dali pár dní, počas ktorých
jej všetko podrobne vysvetlíme,“ oponoval mu Ador, čím vyvolal na
mnohých tvárach údiv. „Herd aj Winon mi vždy hovorievali, že vydesený, unavený a hladný človek sa rozhoduje celkom inak ako pokojný, vyspatý a najedený. Táto žena strávila niekoľko dní v temnici, je zmätená a vysilená, naposledy jedla s nami v Katrabe. Zjavila
sa tu sčista-jasna, a hneď sa ocitla v zajatí. Čo ak by si teraz vybrala
prvú Voľbu, len aby mala konečne pokoj? Z toho, čo som mal možnosť vidieť, mám pocit, že by jej trocha času prospelo.“
„Kto by sa mal o ňu akože starať, dozerať na ňu a všetko jej vysvetľovať? Mnohí sú teraz preč alebo čoskoro odídu plniť nové
úlohy, ktoré Degel priniesol. Ak si vyberie prvú, tak nech. Je to jej
Voľba, jej problém, prečo by sme sa tým mali nejako zaoberať?“
odfrkla si Stina.
„Ak ide len o to, tak ja sa ponúkam. Všetci viete, že nie som zástancom zbytočnej smrti. Čo by nám to prinieslo? Nezišiel by sa
nám hádam pár šikovných rúk viac než ďalšia krv na utieranie? Ja
sa o ňu pokojne postarám. Úlohu, pokiaľ viem, nemám žiadnu,“
utrúsil Ador a spýtavo sa pozrel na veliteľa.
Sálou sa ozval šum a protichodné reakcie prítomných, ktoré Degel zakrátko umlčal jedným mávnutím.
„Nezvyčajná situácia vyžaduje nezvyčajné riešenie. Súhlasím,
Ador. Dajme Gwind šancu sa dať dokopy, než sa rozhodne. Dáš na
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ňu pozor − ak by sa pokúsila o útek, ber to ako jej Voľbu a na mieste
ju zabi. To pripomínam aj ostatným. Rozumela si, Gwind?“
„Áno,“ prikývla. „No môže sa mi stať, že zmiznem naspäť do
svojej krajiny, a to, ako som už vravela, nedokážem ovplyvniť. Preto
to rozhodne nie je moja Voľba.“
„Aj vtedy ju zabi, Ador,“ nakázal veliteľ neúprosne a Cudzinkin
pobúrený pohľad si vôbec nevšímal. „Vráťte jej veci.“
„A čo zbraň?“ nadhodil Ador, ktorý ešte stále držal Panseov opasok.
„Tú nie. Nebude ju potrebovať. Jednu šancu už mala,“ rozhodol
veliteľ. Letmý pohľad na puzdro a rukoväť dýky ho však zarazil.
„Dones to sem,“ prikázal Adorovi. „Odkiaľ to máš?“ uprel na Cudzinku spýtavý pohľad.
„Vtlačil mi ju do rúk ten obchodník do ruky, keď... Myslel si, že
mu viem pomôcť...“
Degel chytil dýku za rukoväť, vytiahol ju z puzdra a márne sa
pokúšal zakryť svoje prekvapenie. Niekoľkokrát si ju obzrel z každej strany, sústredil sa na čepeľ a najmä na dva kamene zasadené
v hlavici.
To hádam nie je možné... Ako sa dostala práve k tejto dýke? Poslali
ju sem azda bohovia aj s dýkou mojej ženy Helano? Je to znamenie?
„Myslím, že tvoj nápad, Ador, oboznámiť ju s našimi zákonmi,
bol dobrý.“ Vstal a otočil sa na všetkých prítomných. „Pre dnešný večer sa súd skončil. Pokračovať budeme, keď bude Cudzinka
schopná Voľby, a dovtedy ju považujte za nášho... hosťa.“

Cestou k Adorovmu domu si vybavila jeho slová, ktoré jej povedal po skončení súdu. „Zapamätaj si, že odteraz sa nesmieš odo
mňa pohnúť ani na krok, lebo by sa to považovalo za útek. A viem,
že si vážiš svoj život, aby si niečo také riskovala.“
„Prečo si to myslíš?“ zdvihla zrak. Hľadela mu do vážnych zelených očí, skĺzla pohľadom nadol po rovnom úzkom nose, ponad
ostro rezanú bradu, cez pevné stavané telo, až sa zastavila na jeho
topánkach.
„Čo povieš, prečo som ti nechal zbraň?“
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V očiach mu zahrali iskričky. Tie ju sprevádzali až po prah domu.
Dovnútra sa schádzalo niekoľkými drevenými schodíkmi, na
ktorých zastala a krátko sa rozhliadla. Pripadala si ako v múzeu.
V pravom rohu sa vynímalo ohnisko v diere vydlabanej v zemi.
Dym odvádzali mnohé malé otvory v stene, ktoré pri zemi ústili
von, a jeden väčší v nízkej drevenej streche. Naľavo od ohniska prekrývala okienko napnutá surová koža, aby dnu neťahalo. Rovnako
zakryli ďalšie dve okná – jedno nad stolom vľavo a druhé naľavo od
dverí, pod ktorým stáli dve truhlice. Väčšia truhlica bola prostá, iba
zaklopená vekom, druhá, namaľovaná na čierno, zamknutá.
„Kde budem spať?“ opýtala sa, keď napravo od dverí oproti
ohnisku zbadala posteľ. Jedinú posteľ v miestnosti.
„Tam,“ ukázal Ador práve na ňu.
„A ty?“
„Tiež.“
„To nemyslíš vážne.“
„Myslím,“ oznámil stroho a prešiel k čiernej truhlici. Vložil do
nej Annin opasok s dýkou, jej vreckový nožík a potom aj všetky svoje zbrane. Starostlivo ju zamkol a navrch položil jej batoh.
Anna práve zostúpila zo schodov, keď sa za ňou otvorili dvere
a v nich sa objavila akási žena. Doniesla im jedlo a bez slova odišla.
„Gwind, poď sem. Určite si hladná,“ ukázal na stôl pred sebou.
„Rada by som si pred jedlom umyla ruky. Môžem?“
Ador na ňu prekvapene pozrel a mlčky jej ukázal pod schody, kde
stála vysoká hlinená nádoba takmer plná vody. Ador sledoval, ako
si Gwind nabrala vodu do veka nádoby, a keď sa umyla, opýtala sa,
kam môže použitú vodu vyliať.
„Nechápem tento rituál. Tak vzdávate vďaku svojim bohom?“
opýtal sa, keď si zasadli k stolu.
„Nie, u nás to robíme preto, aby sme sa vyhli chorobám.“
„Chorobám?“
„Ľudia u nás už pomerne dávno zistili, ako sa prenášajú choroby. A jednou z ciest sú špinavé ruky. Preto si ich umývame, aby sme
neboli chorí.“
„O tom som ešte nikdy nepočul. Povieš mi viac?“ vyzval ju
s úprimným záujmom.
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Anna sa pustila do vysvetľovania popri tom, ako pomaly prežúvali kúsky mäsa a zeleniny, odhrýzali si z chleba a chlípali horúcu
polievku. Keď si Ador všimol, že Anna pre jeho nekončiace otázky
takmer neje, ospravedlnil sa, stíchol a nechal ju tak. Anna však mala
pocit, akoby si hrýzol do jazyka, aby nepokračoval vo vyzvedaní.
Zatiaľ čo spolu potichu jedli, Anna cítila, že ju Ador pozoruje.
Vnímala jeho záujem a budil v nej obavy. Osamote v dome s hrdlorezom sa necítila bezpečne. Nebála sa, že ju zabije, ale ak by sa
pokúsil o čokoľvek iné, nedokázala by ho zastaviť.
„Pôjdeme spať? Som dnes unavený, mal som zlý deň,“ povedal
po jedle.
„To myslíš vážne, že budeme spať spolu v jednej posteli?“ znova
sa opýtala Anna. O tom, kto z nich mal ťažší deň, radšej pomlčala.
„Ak ti prekáža moja spoločnosť, môžem dať na Kufelovu či Stininu radu.“
„Veď som nič nepovedala...“
Ador vytiahol z prostej truhlice poplátanú nočnú košeľu z bieleho plátna a otočený chrbtom k nej sa začal bez varovania vyzliekať.
Chvíľu sa naňho zhypnotizovane dívala, než dokázala odtrhnúť pohľad od jeho nahého štíhleho a pritom svalnatého tela a načiahla sa
po svoje pyžamo. Žmolila ho v rukách a nevedela sa odhodlať.
„Čo sa deje? Bojíš sa ma?“ prehodil Ador ponad plece.
„Samozrejme.“
Otočil sa k nej.
„Gwind, zo mňa nemusíš mať strach, nechcem ti ublížiť,“ povedal s úplnou vážnosťou. Úprimnosť v jeho tvári v nej vzbudila nečakaný pocit dôvery.
Vzápätí sa odvrátil a vyšiel bosý v tej smiešnej nočnej košeli po
schodíkoch nahor. „Môžeš sa prezliecť, počkám vonku,“ povedal
a zatvoril za sebou dvere.
Anna prekvapene hľadela za ním. Cítila sa trochu hlúpo a najmä
zmätene. Nerozumela jemu, sebe ani celej situácii. Netušila, koho
sa má báť a komu môže dôverovať. Ponorená do myšlienok si vyložila veci z batoha, naliala si do misky trochu vody, aby si vyčistila
zuby a potom sa s túžbou po horúcej sprche prezliekla. Napokon si
všetky svoje veci poskladala a rozložila na truhlici. Nie že by to po38

važovala za dôležité, ale aspoň tak zamestnala svoje ruky a myseľ,
kým sa Ador vráti naspäť.
„Čo sa u vás hovorí pred spánkom?“ pokúsila sa prerušiť ticho,
ktoré nastalo, keď sa uložili na slamený matrac a zakryli sa dekami.
„Bohovia nech ochraňujú tvoj spánok.“
„Tak bohovia nech ochraňujú tvoj spánok, Ador,“ pokúsila sa
o čo najprívetivejší tón a zašila sa pod prikrývku pri stene.
„Aj tvoj spánok nech bohovia ochraňujú,“ ozvalo sa z opačnej
strany postele.

Prepychový salónik šľachtického sídla v Delarne dnes v noci
takmer zíval prázdnotou. Väčšine hostí sa po smrti Ivorftovej dcéry
nechcelo zabávať a išla skoro spať. Iba Ivorft sa neponáhľal do postele, a tak tri ženy bojovali s únavou – Chrezz, ktorá zhodnotila, že
je pre ňu najvýhodnejšie ostať teraz Ivorftovi nablízku, šľachtičná,
ktorú si platila, a ich hostiteľka, ktorá zrejme považovala za svoju
povinnosť zostať bdieť s hosťami.
„Gróf Ivorft, nežiada sa ti ešte spánku?“ opáčila domáca pani.
Odpovedal jej odmietavým mávnutím ruky. Hostiteľka si sťažka povzdychla a vrhla zúfalý pohľad na Chrezz. Dúfala, že ona ho
presvedčí, Chrezz však nemala v úmysle plytvať svojím vplyvom na
Ivorfta pre osoh kohosi iného.
„A čo tak kocky?“ navrhla domáca pani spásonosnú myšlienku
a ihneď ich aj priniesla.
Ivorft neprítomne súhlasil, Chrezz a barónka Lebich na ňu vďačne pozreli. Ticho, doposiaľ sprevádzané iba tichým praskaním malého ohňa, ktorý vyháňal večný chlad z kamenného sídla, začalo rušiť búchanie kociek o steny koženého pohárika a o drevený stolík.
Nová aktivita ženy aspoň trocha prebudila a hostiteľka s vdovou po
barónovi sa hneď pustili do klebetenia, ktoré Chrezz so záujmom
počúvala. Pripomínalo jej to časy v paláci v Haladoji, než ho musela
náhle opustiť:
Trinásťročné dievča s priateľmi. Schovávačka v prepychových
komnatách. Smiech, radosť, nevedomosť... Rýchly dupot komornej.
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Výkriky, rinčanie zbraní, krv, pád tela na zem, vzďaľujúce sa kroky...
Preč! Preč! Do záhrady, cez dieru v plote do mestských ulíc. Preč!
Preč!
Strhla sa a párkrát zažmurkala ťažkými viečkami, aby sa vrátila
do prítomnosti.
„... kráľ by sa mal viac snažiť posilniť obranu. To, že sa Čierni mágovia odmlčali, predsa neznamená, že hrozba pominula, no nie?“
začula hostiteľku vysvetľovať. Hneď si získala jej pozornosť.
„Aj tak je to celé čudné,“ prehodila barónka Lebich, napila sa
vína a utrela si ústa, „že sa tak náhle stratili. Bez stopy. Prečo by
niekto s takou obrovskou magickou mocou zaútočil na krajinu a po
pár neúspešných bojoch to vzdal? Nejde mi do hlavy, prečo sa Čierni tak náhle stiahli.“
Chrezz sa vševedúcky usmiala, načiahla sa po chlieb a odhryzla
si. „A trápia takéto otázky aj kráľa, či ten si robí starosti len s bezprostredným nebezpečenstvom?“ opýtala sa akoby mimochodom,
hoci jej na odpovedi nesmierne záležalo.
„Odkiaľ to mám vedieť? Nevidím do kráľovej hlavy.“
Chrezz sa obrátila na Ivorfta: „Čo si o tom myslíš? Si predsa
kráľov veliteľ a poradca, a tvoj bratranec je na dvore, či nie?“
„To áno, ale už mesiace som sa na dvore neukázal. A bratranec...
ten nemá významné postavenie, bol blízko starého kráľa. Dá sa povedať, že je tam iba vďaka svojej žene, ktorú si kráľovná obľúbila.“
„Myslela som, že všetkých prívržencov starého kráľa popravili
tesne po prevrate,“ prehodila barónka Lebich.
„Nie, nie, len kráľových najbližších a bratranec nebol nikdy taký
významný.“
Chrezz chápavo prikývla.
„Aj tak mi pripadá strašné, že váš kráľ zabil vlastného brata i celú
jeho rodinu...“ nadhodila opatrne a čakala na reakciu. Potrebovala
poznať všeobecný názor na prevrat spred takmer jedenástich rokov.
„Starý kráľ predsa zradil svoju krajinu. Aký iný trest by si vymerala zradcovi, ak nie smrť? Smutné, že musel zakročiť jeho vlastný
brat, aby uchránil nevinný ľud,“ ozvala sa hostiteľka energicky.
Chrezz strelila pohľadom na Ivorfta, a keď prikývol, pochopila,
že si myslí to, čo ostatní.
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„Donieslo sa mi totiž, že nešlo o žiadne potrestanie zradcu, ale
o obyčajnú bratovraždu, spáchanú v snahe o trón,“ nadhodila
Chrezz tónom, ktorým sa naoko dištancovala od tejto klebety.
„Arilla, viem, že si mladá a navyše rodená Kabovčanka, a tvoje väzby na moranskú šľachtu sú zanedbateľné, ale nemôžeš veriť
všetkým klebetám. Starý kráľ...“ začala ju kárať hostiteľka, kým
vdova ticho čušala do svojho pohára.
„... takmer predal kus Morany, aby sa dostal ku koreňom Zlatého jablka, od ktorých bol už roky závislý,“ dokončil na veľké prekvapenie všetkých nezúčastneným tónom Ivorft a na jeden dúšok
vyprázdnil celý pohár neriedeného vína.
Všetky tri ženy naňho šokovane vyvalili oči a napäto čakali, či
bude pokračovať. Roky sa hovorilo o kráľovej zrade, nikto však
poriadne nevedel, čoho sa týkala. Tí, čo naozaj niečo vedeli, boli
mŕtvi alebo mali svoje dôvody mlčať.
Ivorft však očividne dobre vedel, o čom hovorí.
„Nečvirikali o tom vrabce. Prívrženci starého kráľa to dobre skrývali. Sám som na to prišiel iba náhodou, keď som si vypočul rozhovor
jeho dvoch synov. Mesiace pred prevratom sa kráľ nezaujímal o nič iné,
len o tie prekliate korene. Ak ich náhodou nemal, správal sa nervózne
a výbušne. Keď však korene zjedol alebo vypil špeciálne pripravený
odvar, stal sa z neho veselý človek so šialenými nápadmi a nesúvislými
rečami. Dávno to nebol kráľ; iba zničený muž – bábka s takmer neobmedzenou mocou v rukách priekupníkov s koreňmi. Ak by ho jeho
vlastný brat nezastavil, celú krajinu by priviedol do záhuby.“
Ivorftov hlas znel takmer ľahostajne, akoby po smrti jeho dcéry
pominuli všetky dôvody na diskrétnosť či lojálnosť, ktoré ho nútili
až dodnes mlčať.
„Prečo zabili aj ostatných? Jeho ženu, všetky deti...“ spýtala sa
Chrezz so stiahnutým hrdlom.
Roky túžila po odpovedi a doteraz jej ju nik neposkytol.
„Jeho žena a synovia mu odvar varili. Chceli vládnuť jeho prostredníctvom, čo je jednoduchšie, než kráľa zniesť zo sveta. A ostatní...“ vzdychol si Ivorft, „... museli zomrieť, aby neohrozovali pozíciu nového kráľa.“
„A najmä, aby si náhodou niekto po rokoch nezmyslel, že má
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väčší nárok na korunu než deti kráľovho brata,“ poznamenala hostiteľka uštipačne.
Nato Chrezz takmer nezreteľne prižmúrila oči a potlačila zlovestný úsmev.

Koniec ukážky prvej časti trilógie Gwind s
podtitulom Nezabiješ?
Papierovú knihu a e-book nájdete v každom
dobrom kníhkupectve.

Lívia Hlavačková (1983) vyštudovala
medicínu, pracuje v klinickom výskume nových
liekov a na slovenských conoch často prednáša
na rôzne medicínske témy. Vydala viacero
poviedok a v žánrových cenách získala titul
Lady Řádu fantasy a meč v súťaži o Nejlepší
fantasy (2006, Drozd), zvíťazila v Cene
Fantázie (2008, Črepiny), 3. miesto v Cene
Karla Čapka (2008, Krvavé more) a zdieľané
2. miesto v cene Fantázia Award (2014, Death
at the Alchemist Lab). Má rada The Beatles,
Pána prsteňov, Harryho Pottera a čierny čaj
s mliekom.
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Poviedka Zákon na čarodejnice
Poviedka Zákon na čarodejnice pôvodne vyšla v časopise Jupiter 11-12.

Sci-fi a fantasy časopis Jupiter tentokrát prináša na 280-ich stranách ženské
dvojčíslo.
Kvalitná česká autorka najmladšej generácie Petra Slováková v ňom predstavuje
akčnú urban fantasy. Temnú science fiction prináša Františka Vrbenská. Dlhú poviedku z
anglického prostredia poslala Lívia Hlavačková. Dlhšie si počítate aj poviedky stále
lepších autoriek temnej fantastiky Anny Olejárovej a Ivany Molnárovej Dubcovej. Kratšie,
no zábavné vzdáva Jupiter Kataríne Soyke, Janke Tabačkej a Beate Takáčovej.
Medzi rozhovormi aj v tomto čísle nájdete megainterview, tentoraz s českými a
slovenskými autorkami. V samostatných rozhovoroch časopis spovedá redaktorku Luciu
Lackovičová a majiteľku komiksového kníhkupectva Henrietu Lakatošovú.
V komiksovej prílohe taktiež nechýbajú autorky, príbehy ktorých patria do série
Heroes a fanúšikov môže potešiť aj pokračovanie Nukleusa z minulého čísla.

Celé ženské dvojčíslo 11-12 nájdete ako e-časopis v rôznych kníhkupectvách
(Martinus, Gorila, Alza, a iné) iba za 5€.
Pravidelné vychádzanie časopisu Jupiter môžete podporiť na Startovači

© LíviaHlavačková, 2020
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Zákon na čarodejnice
Lívia Hlavačková
... žiadne stíhanie, žaloba, či proces sa nesmú začať alebo
pokračovať proti osobe či osobám kvôli bosoráctvu, čarodejníctvu,
zaklínaniu, či kúzleniu, alebo za obvinenie z iného takého
priestupku na akomkoľvek súde vo Veľkej Británii.
... ktokoľvek bude predstierať bosoráctvo, čarodejníctvo,
zaklínanie, či kúzlenie, či sa podujme veštiť budúcnosť, alebo bude
predstierať vďaka jeho či jej schopnosti alebo vedomosti
akúkoľvek okultnú či ľstivú vedu, aby zistil kde a ako nejaký tovar
či vec mali byť ukradnuté alebo stratené, či môžu byť nájdené,
každá osoba takto konajúca a zákonne usvedčená ... za každý taký
priestupok bude uväznená na celý jeden rok...
1735: 9 George 2 c.5: Čarodejnícky zákon
Salford, 1847

Z králičích labiek v rohoch štvorca sa ešte parilo. Ich pôvodný
majiteľ ležal natiahnutý v strede a vyplazoval na svet ružový
jazýček. Zahmlené oči si už nič nevšímali, vyvrhnuté črevá sa
ďalej hmýrili, akoby sa nechumelilo.
Po stranách štvorca vyrytého do zeme sa knísali štyri ženy.
Železničný viadukt nad hlavami ich chránil pred mrholením,
studený novembrový vietor si ich hravo našiel. Najmladšia zo
žien, zakrytá iba deravou vlnenou šatkou, sa triasla od zimy.
Starenu v čiernom kabáte oziabali najmä prsty. Tretia si omotala
pléd aj okolo hlavy, čo jej aspoň trocha pomohlo. Len žena
obchodníka v kožušinovej peleríne sa naozaj plne sústredila na
ich spoločné kúzlo.
© LíviaHlavačková, 2020
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Mágia prestupovala ich telami a naberala na intenzite. Ženy
sa držali za skrehnuté ruky, sústredili sa na obrazec pred sebou
a usmerňovali ním magickú moc ku koľajniciam nad ich hlavami.
***
Vo vozni najnižšej triedy sa tlačili ľudia, čo sa v nedeľu ráno
presúvali späť do Salfordu či Manchesteru. Mary sa prepchala
pomedzi nich, hľadajúc voľnejšie miesto. Masa tiel ju vyfľusla do
takmer prázdneho priestoru, ktorému sa ľudia akoby stoj čo stoj
chceli vyhnúť.
Na drevenej lavici zaberal jedno z miest spiaci gentleman.
Vlasy si upravil podľa najnovšej módy, bradu mal do hladka
oholenú, dlane mu nestvrdli od ťažkej práce, nechty nezaniesla
všadeprítomná špina. Takýto úhľadný pánko by mal mať svoje
miesto v lepšej triede. Sem nepatril. Možno práve preto si
k nemu nik nesadol.
„Veď to je absurdné,“ zamrmlala zrazu Mary a odhodlane si
sadla na lavicu k neznámemu spáčovi. Posunula sa čo najďalej,
pevne zovrela svoju kabelku, hrdo nadvihla bradu a zahľadela sa
cez okno na krajinu, čo okolo nich rýchlo plynula. Bolo to lepšie
ako sa dívať na tie odsudzujúce výrazy či sa snažiť porozumieť
šepkaným slovám.
Občas blysla pohľadom po neznámom. Až takto zblízka
videla, že nohavice pri dolných lemoch vydral do zívajúcich dier,
klobúk v jeho rukách bol sivý od prachu a pošva dôstojníckej
šable, ktorú oprel o lavicu vedľa seba, už dávno stratila svoj lesk.
Ozvalo sa hlasné škrípanie, buchot a lomoz.
Vlak sa začal nebezpečne otriasať. Vozeň sa zakýval z boka na
bok. Ľudia sa chytali čoho mohli. Knísali sa. Padali jeden na
druhého. Veci z poličiek lietali kade tade a vrážali do cestujúcich.
Všetci kričali, nadávali. Vozeň ďalej vŕzgal a nebezpečne sa
© LíviaHlavačková, 2020
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kolísal. Držala sa pevne, no i tak ju lomcovanie vozňa strhlo
priamo na neznámeho a potom zasa do uličky.
Napokon vlak konečne s ohlušujúcim škrípaním zastal.
Vozeň ostal naklonený a ešte sa stále jemne kýval. Okolo sa
rozprestrelo ticho prerušované bolestnými stonmi a vydesenými
výkrikmi.
„Ste v poriadku?“ opýtal sa prebudený gentleman Mary.
„Áno...“
„Všetci von!“ kázal sprievodca.
Ľudia sa zmätene zbierali zo zeme. Mary rýchlo vstala
a ponáhľala sa za ostatnými. Cítila, ako ju kopa ľudí tlačí vpred
cez úzke dvierka nakloneného vozňa, cez schodíky, na ktorých
jej našťastie pomohli. Vagón stál takmer úplne mimo koľajníc.
Všetci sa nahromadili okolo neho na kraji viaduktu, ktorým
vlak obchádzal Salford. Z pohľadu nadol sa Mary zatočila hlava.
Mali šťastie, že sa vlak naklonil opačným smerom a nezrútil sa
z výšky dvadsať stôp.

„Čo sa stalo?“ ozývalo sa z každej strany.
Gentleman vystúpil tesne za ňou s veľkým kufrom v ruke. Ako
zostupoval, zbadala, že nie všetko na ňom bolo ošumelé.
Zvláštne vyzerajúca pištoľ na opasku žiarila novotou. Postavil sa
priamo k nej a rozhliadol sa.

„Kde sme?“
„Kúsok od Salfordu. Tam je stanica,“ odpovedala mu Mary.
„Kde je mesto samotné? Radnica?“
Ukázala šikmo doľava do ulíc pod nimi.
„Prekliate čarodejnice,“ zanadával a odpľul si ku koľajniciam.
Rozlúčil sa krátkym úklonom s prstami na kraji klobúka
a rozbehol sa po viadukte popri vykoľajenom vlaku jeho
pôvodným smerom.
© LíviaHlavačková, 2020
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Mary za ním sekundu prekvapene
nasledovala jeho príklad.

hľadela

a potom

***
Richard upaľoval popri trati. Ako sa blížil k lokomotíve,
pribúdalo prevrátených vagónov, zmätených a zranených ľudí
a tých, ktorí sa snažili dostať čo najskôr k stanici. Razil si cestu
cez hustnúci dav. Veľký kufor v ruke mu výdatne pomáhal ako
baranidlo. Pred lokomotívou zbadal ťažko poškodené koľajnice.
Zovrel rúčku kufra a ešte rýchlejšie sa rozbehol. Ku stanici,
ku schodom nadol a ďalej špinavými ulicami smerom k radnici.
Ľudia mu uskakovali z cesty alebo zastavovali a prekvapene si
ho prezerali.
„Radnica?“ vyhŕkol Richard na postarší manželský pár na
pokojnej prechádzke v rannom mrholení.

Iba naňho hľadeli, nezmohli sa na slovo.
„Radnica?“ zopakoval podráždene.
Muž zovrel vychádzkovú palicu, kým žena mlčky ukázala na
ulicu napravo.
Richard nadvihol klobúk a rozbehol sa ďalej, až zastal pred
budovou, ktorá vyzerala ako úrad. Podobne ako radnice
v mnohých iných mestách v Británii, i táto sa snažila napodobniť
eleganciu dávnych gréckych či rímskych stavieb. Neúspešne.

„Samozrejme...“ zamrmlal si pri pohľade na zatvorené dvere.
„Nedeľa,“ odpľul si do vrstvy konského trusu, slamy, bahna
a ktohovie čoho všetkého, čo sa váľalo po uliciach a v duchu sám
sebe vynadal, že mu to nenapadlo skôr. Bol taký zamestnaný
myšlienkou na hrozbu, čo predstavovali čarodejnice, až zabudol
na praktické detaily ako zatvorený úrad v nedeľu ráno.
Rozhliadol sa a zakrátko sa vydal k chlapom postávajúcim
pred krčmou zvanou Londýnska taverna. V čistých nedeľných
šatách sa posilňovali pred omšou s napenenými stoutami v ruke.
© LíviaHlavačková, 2020
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„Ráno. Kde by som našiel pána Brothertona?“ opýtal sa
Richard celého hlúčika.
Videl ako stíchli, ako si ho pohľadmi prešacovali a ušili mu
cenu svojej odpovede na mieru.

„Polkorunu,“ zahlásil jeden z nich s výsmešným úškrnom.
Richard sa kontrolovane nadýchol, potlačil nadávku a pomaly
vydýchol. Chlapi sa zarehotali.

„Dajte mi trojpencu a ja vás tam odvediem,“ ponúkol sa
otrhaný chlapec, ktorý sa mu zrazu zjavil pri nohách.

„Ty čuš! Zmizni!“ zahnal sa po drobcovi jeden z chlapov a bol
by ho aj trafil, ak by mu Richard do cesty nestrčil svoj kufor.
„Beriem, poďme,“ súhlasil Richard rýchlo a hneď sa vybral čo
najďalej od chlapov pri krčme.
„Ty zasran jeden!“ zareval druhý z chlapov a pohol sa
smerom k chlapcovi.
„O nič sa nepokúšaj,“ zastavil ho Richardov hrozivý hlas,
smrteľne vážny výraz a vyleštený revolver – novinka
z Francúzska.
Chlapík zaspätkoval s dlaňami nahor a zagánil na chlapca,
ktorý im vyfúkol príležitosť ľahko získať peniaze. Chlapča
zaťahalo Richarda za kabát a rozbehlo sa ulicami mesta ďalej od
nich. Richard vyrazil za ním.
Preleteli okolo kostola rozostavaného v pseudogotickom
štýle. Okolo domov z červených tehál, ktoré rástli v tejto oblasti
ako huby po daždi. Okolo parčíkov, stromov a kôp trusu. Až
zastali pri krásnom bielom mestskom dome, ako stvorenom pre
rodinu prvého salfordského poslanca v britskom parlamente.
Chlapec sa vytratil aj s kráľovnou Viktóriou na striebornej
minci, kým Richard vybehol cez predzáhradku po schodíkoch
k zdobeným dverám, na ktoré zaklopal. Konečne mal čas chytiť
dych, než mu otvoria. Napravil si kabát, otrel si topánky od
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svinstva na ulici o liatinový oškriabavač topánok pripevnený ku
okraju schodu, narovnal si klobúk, nadhodil kufor, upravil
revolver...
Opäť zaklopal. Neznášal čakanie.
Nervózne pozrel nad seba, okolo seba, na dvere, ktoré sa nie
a nie otvoriť. Znova sa načiahol ku klopadlu.
„Áno? Prajete si?“ ozval sa nepríjemný hlas majordóma, ktorý
sa objavil namiesto dverí.
„Konečne. Richard Wright,“ predstavil sa, „pán Brotherton mi
písal kvôli vašim problémom s čarodejnicami a žiadal ma, aby
som sa ponáhľal. Vraveli, že toto je jeho dom...“
„Pán Brotherton,“ prerušil ho majordóm, „vám určite v liste
nespomenul, že sa vás pozýva do svojho domu. Inak by niekoho
po vás poslal na stanicu a i ja by som o vás vedel. Takže... ak vás
pán Brotherton pozval do mesta, istotne vám napísal, kam máte
prísť a kedy. Tak sa tým riaďte. Pekný deň,“ chystal sa ho
majordóm vypoklonkovať.
Dvere vrazili do Richardovej topánky.
„Bežím sem s týmto ťažkým kufrom, pretože vaše čarodejnice
práve vykoľajili vlak priamo pred stanicou. Ak si trúfli na toto,
na čo si trúfnu najbližšie? Neposlal hádam po mňa práve preto?
Pán Brotherton ma v liste prosil, aby som sa nezdržoval. Ste si
istý, že vás pochváli, ak ma teraz pošlete preč?“
Majordóm zaváhal a premeral si Richarda od hlavy až po
päty. Zdalo sa, že ho nevie poriadne odhadnúť.
„Počkajte tu,“ zavelil komorník, ostentatívne pozrel na
Richardovu nohu vo dverách a zabuchol ich hneď potom, ako ju
Richard vytiahol.
Richard v duchu napočítal do desať a vydýchol. Nevedel sa
zbaviť pocitu, že prichádza neskoro. Zajtra mal byť spln. Nie
žeby mágia akokoľvek súvisela s mesiacom. Keďže však
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čarodejnice a čarodeji v svetlo luny a iné podobné zastarané
hlúposti verili, mali v tieto dni viac odvahy než inokedy, a to
Richarda znepokojovalo. Ak si dnes ráno trúfli poškodiť vlak, čo
ich čakalo zajtra? Mal vôbec nádej ich polapiť včas? Čo ak –

„Pán Brotherton vás prijme,“ začul zrazu majordóma. S
úľavou si vydýchol a urobil krok vpred. Majordóm ho zastavil
ráznym gestom a pohľadom plným zadosťučinenia. „Pán
Brotherton vás prijme spolu s pánom starostom a mestskými
radnými dnes o pol jednej železničného času v radnici. Nateraz
vám mám v jeho mene srdečne poďakovať, že ste sa sem
ponáhľali. Veľmi si cení vaše úsilie. Pekný deň, pán Wright.“
Richard nechápavo zažmurkal na majordóma a zatvárajúce sa
dvere. Bol tak vyvedený z miery, že si sprvoti ani neuvedomil, že
zvuk trieštiaceho sa skla vychádza z okna na prvom poschodí.
Spamätal sa, až keď kusy skla dopadli ani nie tri stopy od neho.
***
Mary kľučkovala ulicami Salfordu tak rýchlo ako vládala.
Stratila už takmer dve hodiny času. Nestihla ani zájsť do kostola.
Teraz už len dúfala, že sa stihne doma prezliecť a aspoň do
práce dobehnúť načas.
Neznámy s kufrom v ruke sa jej najskôr rýchlo strácal
z dohľadu, zastal pri radnici, kde sa chvíľu rozprával
s miestnymi ožranmi, a zakrátko ju opäť dobehol a predbehol,
nasledujúc malého zametača ulíc. Ona pokračovala k rieke Irwell
a ďalej, až do jedného z nedávno postavených poschodových
domov.
„Pozrite ju. V nedeľu sa nezjavila v kostole a len čert vie,
skadiaľ sa vracia. Tfuj. Som ja ale rada, že som ťa Jimmimu
odhovorila!“ začula z okna nad hlavou pani Higgingsovú.
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„Neodhovorili. Odmietla som ho,“ neodpustila si Mary, než
zbehla schodíkmi pod úroveň ulice a otvorila dvere do tmavej
chodbičky.
„Mary? Si to ty?“ začula hlas svojej švagrinej.
„Áno, Fanny! Viem, že idem neskoro. Ale vlak meškal a potom
sa vykoľajil. Predstav si... to,“ dokončila šepky, keď zbadala otcov
výraz spoza stola.

„Zmeškala si omšu,“ zavrčal otec miesto pozdravu.
Mary sklopila oči.
„Pôjdem na večernú. Od Lady Oldham som odišla tak ako
vždy. Z Boltonu vypravili vlak oveľa neskôr, než mali. V Cliftone
už meškal a tesne pred Salfordom sa vykoľajil. Zázrak, že sme
nespadli z viaduktu a nezabili sa...“
„Radšej, keby si bola mŕtva, než aby sa o tebe mali šíriť ďalšie
reči,“ odfrkol si otec znechutene a s hrmotom vstal od stola.
„Ešteže anjelik Anne odišla, než si ju stihla skaziť.“
Otec prešiel okolo nej a zakrátko tresol vchodovými dverami.
Ostalo po ňom iba dusno. Tri malé bratove deti síce nerozumeli,
čo sa stalo, no pochopili, že majú radšej mlčať. Jej dvaja mladší
bratia, Sam a Tom, sa na ňu povzbudivo usmiali, najstarší brat
Paul pokrčil ramenami. Iba Fanny si ľútostivo povzdychla
a kývla na misku jačmennou kašou na stole. Mary sa k nej hneď
posadila a začala chvatne jesť. V preplnenej kuchyni ju ťažil pach
tabaku a ticho. Čo najskôr dojedla, vyskočila od stola,
poďakovala a náhlila sa prezliecť do práce.
„Prečo to robíš, Mary?“ opýtal sa jej Paul vľúdne, keď už bola
vo dverách.

Zastala s otázkou v očiach.
„Naháňaš sa z jednej práce do druhej a riskuješ svoju povesť.
Pritom si mohla byť už vydatá alebo zamestnaná u ctihodného
pána Brothertona a žiť si oveľa lepšie. Lady Oldham ťa nechce
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ani za slúžku, ani za trvalú spoločníčku. No i tak sa tam každú
sobotu vypravíš, aby si sa v nedeľu ráno hnala naspäť. Sotva
stíhaš s nami chodiť do kostola. Dokonca kvôli tomu chodíš
v nedeľu do práce, keďže svoj deň voľna si si dohodla na sobotu.
Stojí ti to za to, Mary?“ pýtal sa Paul podobné otázky ako ich
otec. Jeho tón však aspoň nebol obviňujúci.
Vyzeral, že sa tak úprimne snaží pochopiť jej pohnútky, až sa
chvíľu pohrávala s myšlienkou, že mu povie pravdu. Nakoniec
ten bláznivý nápad zavrhla.
„Už som ti vravela. Lady Oldham je zvláštna. Nechce jednu
spoločníčku. Každý deň v týždni trávi s inou dievčinou z rôznych
kútov a vrstiev. Vraj aby počúvala iný hlas a názory. Proste... to
tak chce...“
„Ale prečo to chceš ty?“
„Lady ma vzdeláva, dáva mi lepšie možnosti. Navyše ma platí
tak dobre, že s prácou v Červenom levovi mám dokopy toľko čo
Anne.“
„Lepšie možnosti? Preto si odmietla Jimmiho? Dúfaš, že
u Lady padneš do oka dakomu lepšiemu?“

Odmietla som ho, lebo sa ukázalo, že je to hlupák, ktorý chce
len vyvolávať problémy.
Neodpovedala.
„Už ju toľko nespovedaj. Musí sa ponáhľať. Bež, Mary, nech
nezmeškáš,“ zahriakla ho Fanny a Mary sa na ňu vďačne usmiala.
Odkedy mladšia sestra Anne odišla slúžiť do domu pána
Brothertona, držali obe ženy spolu ešte viac než predtým.
Mary odbehla do druhej izby, kde všetci spávali, a tam sa
chytro prezliekla do čiernej uniformy s bielou zásterou.
„Čiapka,“ uvedomila, keď si obliekala veľký, obdratý kabát.
Chvatne sa vrátila a zastala na prahu spálne. Letmým
pohľadom sa presvedčila, že ju nik nevidí. Napla ruku smerom
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k bielej čiapočke ležiacej na jej slamenom koši s vecami a tá jej
vzápätí prudko vletela do ruky.

Usmiala sa, nasadila si ju a bez ďalších zdržaní sa rozbehla do
práce.

***
Črepy odskakovali od trávy v predzáhradke, žiaden však
nedoletel až k Richardovi. Začul výkriky. Doliehali k nemu
z rozbitého okna nad hlavou i spoza zavretých dverí za jeho
chrbtom. Otočil sa, aby ihneď zabúchal na dvere. Zastavil sa však
s päsťou pár palcov od nich.
Zavrtel sám pre seba hlavou, uškrnul sa a pomalým krokom
vyrazil dole niekoľkými schodíkmi, cez predzáhradku až na
ulicu. Tam zastal, obzrel sa.
Jedno z mnohých okien bolo rozbité a ľahko dovidel dnu.
Videl ženu v žltých šatách. Rýchlo prechádzala od okna až
k dverám miestnosti a naspäť, až sa jej široká sukňa húpala ako
zvonček. Slúžka nehybne stála kúsok od dverí s dlaňami na
ústach. Dovnútra vošiel muž s impozantnými bokombradami
a dobráckym výrazom tváre. Voľačo sa pýtal, Richard však nemal
šancu zachytiť ani slovko.
Richard sa odvrátil od okna a ležérne vykročil do mesta.
Každú chvíľu sa obzrel. Myslel si, že za ním vybehnú, zastavia ho,
zavolajú dnu. Okná bežne nevylietavajú z rámov. Toto bola určite
práca čarodejníc a najlogickejšou reakciou by bolo privolať
jedného z najlepších Lovcov čarodejníc v Británii, ktorý iba
chvíľu predtým klopal na dvere.
Pomaly sa vzďaľoval od domu, z ktorého stále nik
nevychádzal. Ani z rozbitého okna nik nevykúkal.
„Načo ma sem teda volal, keď ani nechce moju pomoc?“
zašomral a odpľul si na chodník.
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Prehodil si kufor do druhej ruky a ráznym krokom sa vrátil
tou istou trasou okolo kostola a radnice až k stanici a k hostincu
Červený lev, ktorý stál na rohu ulíc Bolton Street a Chapel Street.
Zastal a pozrel sa naň skúmavo. Pred podnikom bolo mnoho
robotníkov a vôbec nevyzeral ako ten, čo mu Brotherton
spomenul v liste.
„Hola, pánko, ste si istý, že chcete sem?“ zakričal naňho
pobavene jeden z mužov v šatách ufúľaných od uhlia a s pintou
svetlého piva v ruke.
Richard pokrčil plecami a mykol hlavou k názvu hostinca.
„Choďte dole ulicou Chapel Street, tam je druhý Červený lev.
Ten by sa vám viac ľúbil,“ zazubil sa naň chlapík hnilými zubami
a Richard mu vďačne vložil do drsnej, mozoľnatej dlane
šesťpencu, než pokračoval dole ulicou.
Až takmer na jej konci pri Viktóriinom moste, ktorý sa
nedávno pridal k spojkám medzi Manchestrom so Salfordom,
našiel druhého Červeného leva. Slušnejšie vyzerajúce miesto
s mnohými izbami, obrovskou stajňou a celkom isto vyššími
cenami.

Tu sa bude hodiť každý drobný. Tuším si idem tú mincu vypýtať
naspäť.
Privítal ho temný priestor s nízkym stropom obložený
drevom. Vpravo otvorili dvere do reštaurácie, kde práve
podávali neskoré raňajky či skorý obed. Kúsok od nich ho strmé
schodisko lákalo nahor, kde tušil izby a posteľ. Vľavo mu pre
zmenu priestor s barom v tvare podkovy a sympatickou
barmankou sľuboval ostrý začiatok rána.
Než sa však mohol rozhodnúť, ktorým smerom sa vyberie,
dožadoval sa sileným zakašľaním jeho pozornosti muž za stolom
pod schodmi.
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„Smiem vám nejako pomôcť, pane?“ opýtal sa muž Richarda
tónom, akoby sa ho snažil vypoklonkovať von.

Richard sa vypäl, pyšne prešiel k nemu, z vnútorného vrecka
svojho kabáta vytiahol list, rozložil ho a najskôr ho mužovi
ukázal, než prehovoril.
„Pán Joseph Brotherton ma – ako vidíte – osobne pozval do
vášho mesta a odporúčal mi, aby som ostal práve tu u vás.
Neviem prečo...“ rozhliadol sa Richard, „ale nemám dôvod mu
nedôverovať. Pán Brotherton,“ zdôraznil Richard jeho meno ako
zaklínadlo, kým si strkal list späť do vrecka kabáta, „ma
informoval, že ma tu bude čakať pripravená izba. Stajňu
nepotrebujem, dorazil som vlakom. Meno je Richard Wright.“

Muž s dlhými fúzami, ktorý bol zrejme hostinský alebo
recepčný, si premeral Richarda celkom novým pohľadom
a potom váhavo prikývol.
„Áno, áno. Tu to mám. Pán Wright, jedna izba dve noci, je to
tak?“

„Tak.“
„Osem šilingov a plus ďalšie dva, keďže ste prišli ráno. Platí
sa vopred.“
Richard v duchu zaklial. To bolo asi o šiling viac než
momentálny obsah jeho peňaženky. Musel najskôr počkať, až mu
jeho nový zamestnávateľ zaplatí.
„Vopred? Tuším som zle počul... Na také zaobchádzanie nie
som veru vôbec zvyknutý! Na toto sa pána Brothertona istotne
spýtam,“ hromžil Richard naoko nahnevaný, až sa ľudia pri bare
neďaleko nich začali otáčať.
Recepčný párkrát vyplašene zamrkal, upravil si fúzy, oblizol
si suché pery a hlasno vydýchol.
„Nie, nie, to nie je nutné. Zaplatíte, až keď budete odchádzať.
Obyčajne nemáme takto ráno izby ešte pripravené... ale môžete
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si tam zložiť veci. Až bude nejaká slúžka voľná, pošlem ju tam,
aby upratala. Na prvom poschodí druhé dvere vľavo,“ prinútil sa
recepčný k úsmevu.
Richard pyšne mykol hlavou na znak svojej zhovievavosti
a opäť sa rozhliadol.
„Kufor si asi vezmem nahor sám,“ odtušil, keď nezbadal
žiadneho sluhu, čo by mal mať také voľačo na starosti.

Pri zúfalom pohľade, ktorý naňho recepčný vrhol, Richard
teatrálne odfrkol a bez ďalšieho komentára vybral sa po strmých
schodoch.
Izba sa mu vôbec nepáčila. Ružové tapety na stenách
a paraváne vľavo od dverí mu prišli gýčové. Okno priamo oproti
dverám bolo síce nádherne čisté, avšak vyzeralo, že nedoviera.
Na prostom stolčeku pod oknom stálo umývadlo, v ktorom
plávali chlpy a mydlové vločky po predošlom hosťovi. Železná
posteľ vpravo od dverí zdobená kovanými ružičkami nebola ešte
ustlaná. Iba na obraze nad čelom postele neboli ruže. Tŕne na
korune Ježiša nesúceho svoj kríž asi stačili.
„Uf, to bolo o chlp,“ povedal si víťazoslávne, sotva osamel
a potľapkal sa po vrecku s peňaženkou.
Vtom mu ktosi náhlivo zaklopal na dvere.
***
Jack Hill dopíjal svoje druhé riedke pivo pri bare u Červeného
leva, keď zbadal, ako dnu vošiel muž s charizmou, ktorá prinútila
všetkých pánov aj dámy či už v bare alebo v jedálni oproti otočiť
hlavu a poriadne si ho obzrieť. Niesol sa hrdo, v ruke kufor, na
páse
dôstojnícku
šabľu.
Vyžaroval
auru
divokosti
a dobrodružstva v šate úhľadného gentlemana. Jack si všimol, že
najmenej tri dámy pijúce čaj či kávu sa dokonca zapýrili. Bol si
istý, že je to muž, na ktorého čakal.
© LíviaHlavačková, 2020

14

Videl, ako chlapík vyjednáva s recepčným a neustupuje zo
svojich vysokých nárokov. Viackrát sa odvolal na Brothertona,
občas si miesto pohrdlivo zmapoval a napokon sa vydriapal
nahor aj s kufrom v ruke. Jack naťahoval uši, aby sa dozvedel,
ktorú z izieb mu pridelili, začul však iba „prvom“ a „naľavo“.
Dorazil pivo a vyrazil sebavedomo od baru ku schodom.
„Hej, kam si myslíte, že idete, pane? To je určené iba pre tu
ubytovaných hostí. A to vy rozhodne nie ste,“ zastavil ho
recepčný ostro.
„Potrebujem sa rozprávať s tým pánom, ktorý teraz prišiel.
Čakal som tu naňho.“
„Tak čakajte ďalej. Tam vás nepustím.“
„Musím s ním hovoriť osamote.“
„Tak naňho môžete počkať v salóniku, ktorý nájdete vpravo,
keď prejdete okolo baru. Až sa zjaví dole, pošlem ho tam. Alebo
ho počkajte vonku. Mne je to jedno. Hore nejdete,“ vyhlásil
recepčný razantne a dostatočne nahlas, aby upútal pozornosť
niekoľkých hostí pri bare.
Jack hodil očkom po ľuďoch okolo neho, na recepčného, na
schody kúsok od neho.
Rozbehol sa.
Počul dupot nôh a krik za sebou. Ako sa schodisko stočilo,
zbadal, že za ním beží recepčný a dvaja hostia z baru. Pridržujúc
sa zábradlia zrýchlil. Na prvom poschodí zahol hneď doľava
a náhlivo zaklopal na prvé dvere. Nečakal, kým sa otvoria.
Prebehol k druhým, tretím i štvrtým.
Prvé dvere sa váhavo otvorili a von vykukla mladá dáma.
Recepčný spolu s hosťami, čo sa hnali na pomoc, sa práve vtedy
objavili na poschodí a vyľakaná žena odskočila dozadu. Tretie
dvere prudko rozčapil tlsťoch s fúzami mroža a zahrmel do
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prázdneho priestoru niečo o obťažovaní. Recepčný spomalil
a s výhražným výrazom tváre sa blížil k Jackovi.

Otvorili sa druhé dvere a človek, ktorého Jack túžil stretnúť,
sa konečne objavil na chodbe s namosúreným výrazom.
„Pán Wright! Pán Wright! Musím s vami okamžite hovoriť.
Viem, kto ste. Viem, prečo ste tu. Vypočujte ma!“ vysypal so seba
Jack zatlačený do kúta na konci chodby.
Chlapi pripravení vykázať ho podobrom či pozlom, sa k nemu
blížili.

Mrož i dáma sa zmätene dívali na chaos na chodbe.
„Kto ste?“ opýtal sa oslovený pán Wright zmätene, dívajúc sa
na Jacka. „Čo sa deje?“ obrátil sa na zadychčaného recepčného.

Recepčný sa razom zastavil a pokorne sa Wrightovi uklonil.
„Tento muž sem prebehol napriek mojej žiadosti, že na vás
má počkať dole. Ospravedlňujem sa za vyrušenie. Hneď ho
odtiaľto odvedieme.“
„Pán Wright, vypočujte ma. Potrebujem len pár minút vášho
času. Musím s vami hovoriť skôr, než sa stretnete s ostatnými.
Ide aj o vaše záujmy,“ volal Jack na celú chodbu.
Čoraz viac dverí sa otváralo a zvedaví ľudia vykúkali von.
„V poriadku, v poriadku,“ súhlasil pán Wright rýchlo. Asi sa
mu nepáčilo byť centrom všeobecnej pozornosti. „Nebudeme tu
robiť takýto rozruch. Pozhováram sa s vami. Počkajte ma dole,
onedlho sa k vám pridám. Aj tak som si chcel dať raňajky... Ak
vás môžem poprosiť, nevyhadzujte ho na ulicu. Hneď tam
budem,“ dodal ešte recepčnému a potom sa stratil za
zatvorenými dverami.

Ľudia na chodbe chvíľu zmätene hľadeli jeden na druhého,
než postupne zmizli v svojich izbách. Až tam ostal iba Jack,
recepčný a dobrovoľní pomocníci z radov hostí z baru.
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„Ďakujem! Počkám!“ zavolal Jack a spokojne vyrazil ku
schodom.

Jeden z chlapov ho hneď zdrapil za kabát a začal ho sácať
vpred.

„No ták, no ták, idem aj sám,“ vyšklbol sa a pomaly začal
schádzať späť do baru. Nezaoberal sa rozruchom, čo vyvolal, ani
napajedenými chlapmi za jeho chrbtom. Namiesto toho si v hlave
opakoval vopred pripravený scenár. Musel Lovca presvedčiť,
aby urobil, čo potrebovali.

***
William Leicester, hostinský v Červenom levovi na dolnom
konci ulice Chapel Street, zaškrípal zubami, keď videl, koľko
pozornosti na seba strhol Lovec čarodejníc, keď sa zjavil v bare.
Pôvodne dúfal, že s ním bude môcť prehodiť pár slov v súkromí.
Teraz by mu stačilo, ak by zistil, o čom sa bude baviť s drzým
úradníkom, čo sa prešmykol až k izbám na poschodí.
„Potrebovali by sme miesto, kde by sme mali aspoň trocha
pokoj,“ požiadal ho úradníček.
„Samozrejme, nasledujte ma. Jeden zo salónikov je takmer
prázdny, zavediem vás tam.“
„Chcel som raňajky...“ zavrčal Lovec, ale napokon aj tak
nasledoval Williama do salónika.

Nechal hostinec v rukách svojich zamestnancov a sám odišiel
do menšieho z dvoch salónikov. Sotva William otvoril dvere,
ovalil ho dym z fajok dvoch šedivých pánov rozvalených vo
vysokých bordových kreslách. Odprskol si, znechutene sa
zaškeril. Miloval vôňu tabaku. Neznášal však, ak v salóniku
nevidel ani na krok, pretože hostia boli leniví otvoriť si okienko.
Hneď tento prečin napravil. Sviečky na stoloch zablikali, ako dnu
vpadol vlhký vzduch.
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„Prosím, usaďte sa,“ ukázal na tri vysoké stoličky pri krátkom
bare, za ktorý sa hneď i postavil. „Čo vám môžem ponúknuť,
ctení páni? Kávu? Čaj? Whisky? Brandy? Koňak?“
„Škótsku pre mňa,“ prikázal si Lovec.
„Ehm... nó... asi... kávu. Kávu,“ potvrdil úradníček.
Hostinský sa úslužne uklonil, ako bolo jeho zvykom. Až ich
obslúžil, stiahol sa do zle osvetleného kúta za barom, a začal sa
tváriť, že voľačo počíta a zapisuje.
„Takže? Čo také dôležité ste odo mňa chceli, že ste narobili
taký poplach?“ začal Lovec zostra a hostinský sa ovládol, aby sa
neuškrnul.
„Volám sa Jack Hill a som zapisovateľ na miestnom úrade.
Viem, kto ste, pán Wright. Viem, čím sa zaoberáte. A viem aj, že
vás sem pozval pán Brotherton,“ spustil úradníček.
„A?“ opáčil Lovec.
Hill sa zarazil. Zrejme očakával väčšiu reakciu.
„Viem, že ste...“ Hill stíchol a poobzeral sa na každú stranu,
„Lovec čarodejníc,“ zašepkal.
„A?“
Hill nervózne chytil svoju kávu, odpil si a na chvíľu celú
pozornosť presunul k moku v šálke.
„Nebojíte sa, že vás niekto udá, že porušujete Čarodejnícky
zákon z roku 1735?“ opýtal sa napokon Hill tónom, akoby
vyťahoval tromf z rukáva.
„Nie,“ odsekol Lovec a keď úradníček nechápavo zamrkal,
Lovec znudene pokračoval: „Asi by ste si ho mali lepšie prečítať.
Nevediem proti čarodejniciam žiadne súdne spory a sám
nepredstieram, žeby som mal okultné schopnosti či bol schopný
predvídať budúcnosť. Takže nie, nebojím. Neporušujem.“
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William videl, že Hill netuší, čo ďalej. Zjavne sa na tento
rozhovor chystal už dlho a neprebiehal práve podľa jeho
predstáv.
„Pán Brotherton je poslanec britského parlamentu,“
pokračoval Hill. „Mnohými je milovaný, niektorí ho považujú za
pomäteného sektára. Všetci však vieme, že je tak trochu čudák.
Založili Vegetariánsky spolok, chce zrušiť otroctvo či trest
smrti... Teraz sa pustil do Čarodejníckeho zákona. Chce ho
zmeniť. To by vás hádam mohlo zaujímať, či?“
Hostinský na okamih prestal predstierať spočítavanie
neexistujúcich čísiel a vrhol na pána Wrighta pohľad plný
očakávania. Podobný, aký mu venoval Jack Hill.

Lovec sa ticho uškrnul a odložil pohár na bar.
„Prečo sa tým zaoberáte vy? Pán Brotherton vám šliape na
otlak?“
„Mne? Nie, nie, kdeže, ja s mágiou nemám nič spoločné!“
zdvihol Hill hlas a vyslúžil si nespokojné zašomranie od
gentlemanov v kreslách, čo bafkali svoje fajky.
„Čo presne odo mňa chcete?“ spýtal sa Lovec tak mrazivo, až
hostinský nadskočil na svojej stoličke.
„Ehm... nó... ja... tu mám zoznam,“ vytiahol Hill z vrecka svojho
ošúchaného saka akýsi zdrap papiera a snažil sa ho vnútiť
Wrightovi do ruky. Lovec sa však zjavne nechystal papiera ani
dotknúť. Hill ho teda z nedostatku iného nápadu položil na bar
k poháru whisky. „Sú to miestne čarodejnice, o ktorých... sa
v určitých kruhoch vie.“
„A čo s tým mám akože robiť?“
„Svoju prácu predsa.“
Lovec privrel oči, povrtel hlavou a kontrolovane vydýchol.
Vyzeral, akoby sa snažil ovládnuť a nevraziť mu.
„To je všetko?“ spýtal sa Lovec Hilla napokon.
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Úradníček zmätene prikývol.
„Ďakujem za whisky,“ uzavrel celú konverzáciu Lovec, otočil
sa Hillovi bokom a oprel sa lakťami o bar.
Hill sa párkrát nadýchol, nič však už nepovedal. Energicky
vstal, vypýtal si od Williama účet, potlačil mrákoty, položil na bar
presnú sumu a ani o pencu naviac a vyparil sa bez pozdravu.
Muži v kreslách po ňom pozerali so zmesou pobavenia
a nadradeného znechutenia. Lovec sa zachechtal a strčil si
zoznam do vrecka.
William chvíľu váhal, či ho vôbec oslovovať. Nemám čo
stratiť, presvedčil sa napokon a priblížil sa k Lovcovi s fľašou
v ruke.

„Ďalší?“
Lovec zavrtel hlavou.
„Nedalo sa mi nepočuť kúsok vašej konverzácie...“ začal
William opatrne.
„Ušetrite si to. Videl som, ako ste naťahovali uši. Čo chcete vy?
Aby som „ulovil“ vášho konkurenta? Napríklad majiteľa druhého
Červeného leva kúsok odtiaľto?“
„Čo? Nie, kdeže, s Abrahámom nemám najmenší problém,“
zaklamal William Leicester. „Miestni si nás nemýlia. Nie, nie.
Chcel som sa spýtať, čo vás privádza do mesta. Začul som, že vás
pozval pán Brotherton...“
Wright stisol pohár so zvyškom whisky tak silno, až mu
zbeleli hánky.
„Mal som dlhú noc,“ zavrčal Wright, „trepal som sa sem
niekoľkými vlakmi, prestupoval v rôznych dierach a tu ma
namiesto raňajok privítal najskôr vykoľajený vlak, potom
tamten hlučný blázon a kopec otázok. Nemám náladu snažiť sa
z vašich zbytočných táranín prísť nato, čo vlastne chcete.
Povedzte to rovno alebo buďte ticho.“
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William podvedome ustúpil. Lovec sa ani nepohol, nedvihol
hlas, nevyhrážal sa mu a predsa z neho išiel strach.

„Ide o ten zákon... Myslíme si, že by sa mal zrušiť úplne alebo
sprísniť. Môžu vykoľajiť vlak a nič sa im nestane, lebo zákon
nemyslí na skutočné bosorky. Zákon chráni tú bezbožnú zberbu
a na nás, slušných, pobožných Angličanov vôbec nemyslí.“
„Myslí-me?“
„Pán Brotherton náš názor nezdieľa. Chcem, aby ste mu
otvorili oči. Vysvetlili mu, akou hrozbou sú pre nás čarodejnice.
Zákon sa musí zrušiť alebo sprísniť,“ rozvášnil sa William,
profesionalita mu však nedovolila hovoriť hlasnejšie než sileným
šepotom.

I tak ho však zjavne, súdiac podľa prísnych pohľadov, počuli
obaja gentlemani v kreslách. Lovec jedným pohybom zbavil
pohárik jeho obsahu a s hlasným ťuknutím ho vrátil na bar.
„Ak za mňa pán Hill nezaplatil, tak mi napíšte tú whisky na
účet. Vyrovnám ho, keď budem platiť za izbu.“
Plamene sviečok sa zamihali, hustý dym v salóniku sa rozvíril,
dvere sa zavreli a Lovec zmizol kdesi za nimi.

***
S whisky v žalúdku sa Richard konečne posadil k neskorým
raňajkám, hoci už bol takmer čas obeda. Bol rád, že mu ich boli
ešte ochotní dať. So zatvorenými očami si vychutnával vôňu
kávy, dokonale okorenené ovčie obličky, stratené vajce,
chrumkavú slaninku a teplú chlebovú rolku. Na toast si netrúfol.
Ten nikde nerobili podľa jeho predstáv.
Občas oči otvoril, aby zachytil zvedavé pohľady okolitých
hostí. Jack Hill spôsobil priveľký rozruch. Prekliaty horlivý
úradníček... zahromžil v duchu. Pôvodne chcel byť čo
najdiskrétnejší, ideálne neviditeľný. Na to mohol teraz
zabudnúť.
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Hostinský sa rozprával s gentlemanom v drahom obleku
s hrubým obočím a neexistujúcou hornou perou. Tušil, že sa
rozprávajú práve o ňom. Pričasto zazreli jeho smerom.
Nechcel sa nimi zaoberať. Radšej oči opäť zavrel a vložil si do
úst kus chleba s maslom, ktoré ho hladilo na jazyku.
„Ešte kávu?“ začul príjemný, mäkký ženský hlas. Vzápätí
zachytil ľahkú vôňu bergamotu. Spokojne ju vdýchol, než otvoril
oči.
Kúsok od neho stála mladá žena v čiernych šatách s bielou
zásterou a bielou čiapočkou. Zažmurkal. Zdala sa mu povedomá.
Vlasy mala fádnej hnedej farby a v strede si ich rozdelila
cestičkou. Oči samé o sebe tiež nevynikali, hoci k jej malej
tváričke pristali. Bol si však istý, že tie plné, široké pery už
niekde videl.

„Dáte si ešte kávu, pane?“ opýtala sa ho opäť.
„Vy ste boli pred chvíľou v tom vlaku,“ zaradil si ju si konečne.
Rozhliadla sa, akoby sa uisťovala, že ho nik nepočul.
„Prepáčte, nechcel som vás priviesť do rozpakov. Len ma
škrelo, že si neviem spomenúť, kde som vás videl. Smiem sa
spýtať, ako sa voláte?“
„Mary,“ pípla odpoveď a viditeľne tak nespravila rada.
„Mary... Ďakujem, Mary, áno, dám si ešte kávu. Prekvapuje
ma, že vás tu vidím. Vyzerali ste ako dobre postavená slečna
v nesprávnom vozni. Nikdy by som nepovedal, že pracujete ako
slúžka v hostinci.“
„Nehodí sa, aby som za svojou dobrodinkou, Lady Oldham,
išla v rovnošate slúžky.“

„Lady Oldham?“ zvolal tak nadšene, až sa hostia pri
vedľajšom stole na nich otočili. „Takže vy ste jedna z jej
chráneniek?“
„A-áno...“ zakoktala Mary, znela zmätene.
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„Lady Oldham je moja teta,“ vysvetlil svoju reakciu o čosi
tichšie.
„Naozaj? Spomínala len ochrnutého synovca, o vás sa istotne
nezmienila...“

„Nie, asi nie...“ zvážnel a na moment sa zamyslene odmlčal. „Je
to už aspoň šestnásť rokov, čo som Lady Oldham videl
naposledy; na pohrebe mojej matky a staršej sestry. A od... istej
doby nie som u Lady Oldham vítaný. Mrzí ma to. Vždy som ju mal
rád. Ako chlapec som u nej trávieval takmer každé leto, ešte keď
jej manžel žil. Už vtedy sa napriek obyčajom obklopovala
bystrými a perspektívnymi mladými dámami z rôznych
spoločenských vrstiev. Vždy som sa čudoval, že to Grófovi
nevadí.“
Nostalgicky sa usmial, ponoril do spomienok, než sa opäť
spamätal a obrátil sa na zmätenú Mary.
„Boli by ste ochotná mi prezradiť váš názor na ten incident
s vlakom?“
„Môj... môj názor? Prečo?“ vyhŕkla trocha útočne.
„Prepáčte, zrejme som sa vyjadril nešťastne. Potreboval by
som pochopiť, ako to tu u vás v Salforde chodí. Nikoho tu
nepoznám. Viem však, že moja teta si svoje spoločníčky vždy
veľmi starostlivo vyberala. Dôverujem jej úsudku. Preto by som
rád počul váš názor.“
Stíchla. Naliala mu kávu z kanvičky, odobrala mu špinavé
taniere a uložila všetko na vozík.
„Neviem, čo si myslieť,“ odvetila napokon. „Nič podobné sa tu
nikdy nestalo. Som len rada, že vlak nespadol z viaduktu. Ľudia
tu v hostinci vraveli, že sa zranilo veľa ľudí a dvaja dokonca
zomreli. My sme mali zjavne šťastie.“
„A čo si myslíte o miestnom probléme s čarodejnicami?“
„O tom ja nič neviem,“ odvrkla rýchlo a už jej nebolo.
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Richard pre seba spokojne prikývol. Odhadol ju správne.
„Pradiareň Greengate!“ vletel dnu chlapec s čiapkou v rukách.
„Stroje sa tam hýbu samy od seba!“ zreval a bežal hneď zasa
ďalej.
***
Kým chlapec obehol okolie, pred pradiarňou sa nahromadilo
mnoho žien a detí. Muži sa nahrnuli dnu a snažili sa skrotiť
splašené stroje.
Richard vbehol do haly plnej strojov, ktoré spolu tancovali
štvorylku. Ťažké, mohutné konštrukcie sa posúvali po dlážke
jeden palec vpravo, druhý vľavo, dopredu, dozadu. Z pohľadu na
vrtiace sa mašiny sa mu zatočila hlava. Pripomínalo mu to čas
strávený na lodi do Kanady a späť.
Na okamih zavrel oči. Jeho vedomie zavalil všadeprítomný
lomoz, hukot, syčanie, škrípanie, vŕzganie, búchanie, krik, sipot...
Zapchal si uši dlaňami. Pozornosť si vypýtal pach tlejúcej bavlny,
iskriaceho kovu a horiacich ľudských chlpov. Snažil sa nevšímať
si ich. Ignoroval aj suchý pocit na jazyku, či všadeprítomnú
horúčavu.
Vtedy konečne zachytil to, čo hľadal.
Mágia.
Rozbehol sa za ňou práve opačným smerom ako všetci
ostatní. Nepleťte sa mi pod nohy, do frasa! Ponáhľal sa von
z budovy na dvor a okolo skladísk.
Mágiu vnímal čoraz silnejšie. Bola všeobjímajúca, silná, dych
berúca.
Zastal, odpľul si, potriasol hlavou. Mrholilo, pofukoval
chladný vietor. Chlpy na šiji a rukách sa mu vztýčili, keď konečne
našiel to správne vlnenie. Otriasol sa a vyrazil k zdroju.
Ako sa blížil, mágia mu úplne zahltila zmysly. Ťažko sa mu
kráčalo. Dúfal, že sa o nič nepotkne. Sotva videl na krok. Zastal
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až, keď mu agresívna a vydesená mágia priam rozbíjala hlavu
zvnútra. Zažmurkal, pošpáral si malíčkami v ušiach, zhlboka sa
nadýchol, vyplazil jazyk, aby ochutnal kvapky dažďa a prinútil
tak svoje vedomie začať sa opäť orientovať zmyslami, ktoré
chvíľu ignoroval.
Až vtedy sa mu pohľad dostatočne zaostril, aby zbadal, že
stojí pred odchýlenými dverami. Opatrne vstúpil dnu. Ocitol sa v
neosvetlenom sklade plnom navinutých nití, v ktorom sa sotva
dalo pohnúť.

Priamo pred ním stáli v tesnom kruhu traja muži a jedna
žena. Takmer všetci sa držali za ruky, niečo si mrmlali a kývali sa
zo strany na stranu. Pod ich nohami zbadal zvieracie kosti
uložené do pentagramu. V jeho strede sa leskla mláčka krvi.
Podrezané šteňa však zo symbolu ktosi vytiahol spolu s krvou
nasiaknutými cievkami bavlnených nití. Kúsok od mŕtveho psa
ležala žena s rozbitou hlavou.
„Kto ste?“ začul vydesený hlas chlapca skôr, ako ho
v okolitom šere zbadal.
Stál pri jednom z čarodejov, nervózne prestupoval z nohy na
nohu a v rukách držal kovovú tyč, ktorá skackala, ako sa chlapec
chvel.
„Ty si odtiahol toho psa?“
„A-áno. Chcel som dáko pomôcť, ale... nič sa nestalo! Ani... ani
keď som ju udrel. Ne-neviem to zastaviť...“ zafikal.
„Netráp sa. Urobil si, čo si mohol. Ten pes, krv a všetko, to sú
len nepodstatné ozdoby. Sotva kúzlo začne, buď ich musíš zabiť
všetkých alebo narušiť obrazec.“
„Ale ja som sa snažil odhodiť aj tie kosti! Sú ako prilepené!
Naozaj!“
Richard zhovievavo kývol hlavou, vytiahol tyč z chlapcových
rúk a jemným gestom ho odtlačil vzad.
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„Ako si sa sem vôbec dostal?“ prehodil, aby odviedol
chlapcove myšlienky inam.

„Ukladal som cievky, včera som to nestihol. Bol som vzadu,
keď som počul, ako sem dakto vošiel. Skryl som sa. Počul som,
ako sa rozprávajú, ako ten pes kňučí...“
Chlapec rapotal ďalej, ale Richard si ho už nevšímal.
Kľakol si aj s tyčou na zem. Vopchal ju pomedzi nohy jedného
z čarodejov a opäť sa naladil na všadeprítomnú mágiu. Jej sila
mu skoro prevrátila vnútornosti naruby. Zaťal zuby a sústredene
drcol do jednej z kostí tvoriacej pentagram. Nič sa nestalo. Ešte
viac otvoril svoje zmysly, až sa mu skutočný svet očami zlial do
farebnej guče a zvuk nahradilo ohlušujúce bzučanie. Dovolil
mágii, aby ho celkom prestúpila. Napínalo ho, triaslo ho, jeho
telo sa jej snažilo stoj čo stoj zbaviť. Naslepo zamával tyčou po
zemi.
Prílev mágie skončil tak náhle, až sa o Richarda pokúsili
mrákoty. Tyč mu vypadla z ruky a s kovovým zvukom dopadla
na zem. Mal pocit, akoby ho voľačo požuvalo a vypľulo.
Namáhavo sa vytiahol na nohy a sotva sa čierňava pred jeho
očami rozostúpila, rozhliadol sa.
Obrazec pod nohami čarodejov bol konečne rozrušený, kým
oni sa zmätene tackali. Rýchlo vytiahol revolver a namieril na
nich. Z prerušeného kúzla sa čarodeji zvyčajne nespamätávali
dlho.
„Prečo to robíte?“ štekol na mladíka, čo naňho ako prvý
zaostril. Dúfal, že využije jeho zmätok a mladík mu odpovie, než
sa skutočne preberie. Zväčša to fungovalo. „Prečo napádate
pradiareň?“
„Bránime sa. Chcú nás začať zasa prenasledovať ako kedysi,“
zamrmlal mladík, kým sa snažil prísť na to, čo sa stalo.
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„Čo sa stalo?“ opýtal sa najstarší z mužov najskôr neisto,
potom párkrát zamrkal a konečne zaostril na Richarda a svoje
okolie. „Kto ste? Emily!“ zvolal a čupol si k žene s rozbitou
hlavou. „Zabili ste ju!“

Starý muž napriamil ruku a Richard vzápätí ucítil, ako doňho
vrazila neviditeľná sila. Strhla chlapca za ním, mŕtve šteňa na
zemi, cievky s niťami, kovovú tyč a dokonca aj mladého čarodeja,
ktorý je stál v ceste, a všetkých prudko šmarila do steny za jeho
chrbtom. Richard sa prikrčil, bohaté raňajky sa mu nepríjemne
pripomenuli.
Omráčene namieril revolvera na útočiaceho čarodeja a
vystrelil. Starec padol k zemi s dierou medzi očami a kráterom
na zátylku.
Ostatní dvaja čarodeji – chlapík, čo vyzeral ako námorník,
a dievča vo vlnenom pléde plnom dier – sa vydesene snažili
pochopiť, čo sa stalo.
„Prečo takto útočíte? Čo sa tým snažíte dosiahnuť? Kto vás
chce prenasledovať?“ pýtal sa ich Richard s náhlivosťou v hlase.
Vedel, že zvuk výstrelu čoskoro priláka neželanú pozornosť.
„Odpovedzte mi, človeče! Ako mám dakomu pomôcť, ak neviem,
čo sa deje?“
Námorník aj dievčina však namiesto odpovedí iba ďalej
hľadeli na spúšť okolo seba.
Vtedy sa dvere s rachotom rozškľabili dokorán a Richardova
šanca zistiť viac sa nadobro stratila.
„Hej! Čo sa tu... Bože! Čarodejnice! Čarodejnice! Chlapi! Poďte
sem!“ hučal ozrutný ryšavý Škót, čo zatarasil svojím telom celé
dvere.
Richard v duchu zaklial. V revolveri si pripravil ďalší náboj,
kým druhú ruku položil na šabľu. Vypäl hruď, nadvihol hlavu
a vznešene vykročil ryšavcovi naproti.
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„Nechajte ma prejsť,“ zavelil Richard autoritatívne.
„Čo sa tu stalo?“

„Čo by sa stalo,“ precedil Richard najpohŕdavejším tónom,
akého bol schopný, „zastavili sme ich. Tamten chlapec a ja –
ctihodný Richard Wright, syn grófa z Thetfordu,“ zdôraznil titul,
ktorý si nepísal ani len na obálky, nieto ešte, aby sa ním oháňal,
„som Lovec čarodejníc a už meškám na stretnutie s pánom
Brothertonom, starostom Salfordu a radnými pánmi. Okamžite
mi uvoľnite cestu.“

Chlap zaspätkoval, sklonil palicu a váhavo ustúpil. Dav, čo sa
tvoril za jeho chrbtom, nasledoval jeho príklad oveľa
ochotnejšie. Richard si v duchu vydýchol. Málokedy potreboval
zdôrazňovať svoj šľachtický pôvod, aby mu šli bežní ľudia
z cesty. Zväčša to robili sami od seba.

„Ak chlapec žije, odneste ho k chirurgovi. Ostatných
odovzdajte polícii. Rozumeli ste?“
Videl, ako chlapi v dave pokorne sklonili hlavy či preglgli
a urobili mu cestičku, ktorou mohol prejsť. Richard s hrdo
vztýčenou hlavou prešiel pomedzi nich. Neobzeral sa. Nemohol.
Ak by zavetrili čo i len iskierku strachu, zlynčujú nielen tých
úbohých, vydesených čarodejov, ale aj jeho.
***
Mačacie črevá rozložili do trojuholníku, sviečky uložili
pomedzi ne. Zatiaľ ich nezažínali.
„Za-začneme?“ opýtal sa Marin brat Sam. Cítil sa nesmierne
hrdý, že ho muži vzali medzi seba. Nemal ešte ani trinásť.
„Trpezlivo, Sammy. Nechceme to dosrať!“
Stíchli a dívali sa na paru stúpajúcu z rozpitvanej mačacej
mŕtvoly pohodenej pri jednom zo sudov. V chabom svetle
lampášov sa jej krv zdala Samovi takmer čierna. Ako smola. Aj
tak hustne, pomyslel si, kým sa na ňu díval.
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„Poďme nato. Viete, čo máte robiť?“ vyrušil ho z myšlienok
najstarší muž v čistej rovnošate sluhu, vytiahol prométeovu
zápalku, rozhrýzol ju a zažal všetky sviečky.
„Na-naozaj sa ni-nikomu nič nestane?“ uisťoval sa Sam na
poslednú chvíľu.
„Teraz nie je čas, aby si sa dosieral od strachu, Sammy. Buď
nám pomôžeš, alebo choď do pekla a už sa nevracaj,“ zahriakol
ho druhý z mužov.
Sam poslušne sklonil hlavu a bez ďalších protestov chytil
mužov za ruky. Ruka jedného bola vráskavá, ruka druhého
mozoľnatá a drsná od ťažkej práce.
Začali.
***
Mary stála pred posteľou v zatvorenej izbe a s úsmevom
dirigovala všetko v nej do želaného stavu. Pár mávnutí
a smradľavý nočník sa vyšuchtal spod postele, opatrne preletel
naokolo, vylial sa do pripraveného vedra a vrátil sa naspäť na
svoje miesto. Umývadlo sa vykliesnilo z diery v stolčeku,
a pridalo k močke vo vedre mydlovú vodu, než sa vrátilo späť.
Ďalšie gestá prinútili plachtu, aby sa natiahla, vankúše, aby sa
ponatriasali, perinu, aby sa úhľadne uložila. Až napokon Mary
vyslala zviazané pštrosie pierka na výpravu proti prachu.
Vtedy sa otvorili dvere.
Mary si úslužne chytila ruky za chrbtom, sklonila hlavu a oči
uprela na prichádzajúceho. Prachovka zletela k zemi. Pevne
verila, že si nič nevšimol.
„Padla vám prachovka.“
Mary preglgla, rýchlo priskočila k nej a dvihla ju zo zeme. Čo
videl?
„Mary, dobre si pamätám?“ opýtal sa jej gentleman z vlaku.
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Už vedela, ako sa volá a aj čím sa živí. Všetci v hostinci
hovorili dnes ráno iba o ňom, o Richardovi Wrightovi, Lovcovi
čarodejníc. Prečo tu bol?
„Áno, pane.“
„Ak vám to nebude vadiť, iba sa rýchlo prezlečiem a nechám
vás pokračovať,“ prekvapil ju Wright.
Nezmohla sa na slovo odporu. Iba sledovala, ako si z kufra
vytiahol čisté veci a stratil sa za paravánom.
„Situáciu v pradiarni mali na svedomí rituálni čarodeji. Dve
ženy, traja muži,“ počula ho povedať zrazu spoza paravánu.
Nechápala, prečo jej to vraví. „Dúfam, že miestni policajti ich
ochránia pred zúrivým davom.“

Prehodil nohavice cez horný okraj zásteny. Zakrátko sa k nim
pridala aj košeľa. Uvedomila si, že za zástenou je takmer nahý.
Začervenala sa a rýchlo sa otočila chrbtom. Odísť si netrúfla.
„Neviem však prísť nato, prečo sa rozhodli takto riskovať
a pútať na seba pozornosť práve v pradiarni. Tie vytrhnuté
koľaje, tomu sa dá rozumieť. Sťažili tým komukoľvek dostať sa
do mesta či z mesta. To rozbité okno u pána Brothertona, to tiež
chápem. Asi ho chceli vystrašiť, aby upustil zo svojich zámerov.
Ale toto... Nerozumiem tomu...“ hovoril a ona nevedela, či na to
má akokoľvek reagovať.
Okno u Brothertona? Je Anne v poriadku?
Vyšiel spoza paravánu odetý do čistých šiat a vážne na ňu
pozrel. „Poraďte mi. Prečo by sa niekomu oplatilo spraviť
rozruch v tej pradiarni? Musím zodpovedných nájsť čím skôr.
Zajtra je spln. Ktovie, čo ešte majú v úmysle. Nechcem, aby
niekomu ublížili a nechcem, aby na hnev davu zasa doplatili
hlúpi pešiaci ako teraz.“
„Pešiaci?“
„Prečo práve tá pradiareň?“
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„Ja... neviem...“
„Viete. Poznáte to tu,“ konštatoval s istotou v hlase. „Komu
patrí?“
„Bratom Langworthyovcom. Jeden z nich je radný Salfordu.“
„A tento pán Langworthy sa dobre pozná s Brothertonom?“
„Samozrejme,“ odvetila zmätená, že sa jej na niečo tak zrejmé
vôbec pýta.

Wright stíchol, skúmavo si ju prezeral, zľahka sa usmieval
a občas sám pre seba pokýval hlavou, kým si obliekal sako.
Nevedela, čo si má o tom myslieť. Jeho pohľad ju znervózňoval.
Vyslobodilo ju náhlivé zaklopanie na dvere. Wright
podráždene tskol. Mary si hlasno vydýchla.

„Ďalej,“ zavrčal Wright.
„Mary, tu si. Poď rých– Pán Wright?“ zarazil sa Leicester.
Mary by sa v tom momente najradšej prepadla pod zem.
Dúfala, že si o nej nebude myslieť voľačo zlé či hanebné.
„Pred pár minútami som sa vrátil z pradiarne. Vyrušil som ju
pri práci.“
Jej zamestnávateľ, William Leicester, mávol rukou, akoby
naznačoval, že mu na tom vlastne vôbec nezáleží.
„Vlastne dobre, že ste tu, pán Wright. Musíte nám pomôcť. Na
radnici sa objavil, ale naozaj objavil list s požiadavkami
čarodejníc. Akurát sa tam zišli páni Brotherton, Langworthy,
Harvey a starosta Jenkinson, keď zrazu na stole vedľa nich
pristál kus čistého papiera, potom tam priletelo pero a začalo
samo od seba písať!“ zvolal Leicester a striasol sa. „Určite to
majú na svedomí bosorky. Sú to pomocníci diabla a my, pobožní
katolíci–“
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„Aké sú ich požiadavky?“ prerušil ho Wright netrpezlivo.
Opasok so šabľou sa mu párkrát vyšmykol z ruky, než si ho
konečne prepásal.
„Vraj ich majú Brotherton a ostatní nechať tak. Inak dnes
v noci zbúrajú nejaký kostol. Nenapísali ktorý...“
Mary sa zakrútila hlava pri takej predstave. Ak by naozaj
zbúrali kostol, rozpútalo by sa v meste peklo, ktoré by zastavila
už len armáda.
„A...“ Leicester sa otočil na Mary s výrazom hrobára.
„Prichytili Jimmiho v Londýnskej taverne pri radnici. Mŕtva
mačka, kopa krvi, črevá, horiace sviečky... Zjavne v tom mal
prsty. Niektorí vraveli, že videli tvojho brata Sama odtiaľ
upaľovať, akoby ho sám diabol naháňal. Ak chceš, smieš za ním
ísť, strhnem ti nedeľu z platu. Vráť sa však tak, aby si stihla
upratať všetky izby pred večerou. Inak ti nezaplatím za celý
týždeň. Jasné?“
„Ďakujem, ďakujem, pán Leicester!“ zopakovala Mary priam
s nadšením v hlase. Naozaj mala šťastie na skvelého
zamestnávateľa. Inému by nenapadlo jej voľačo také dovoliť, ak
by žiadala. Nieto ešte, aby to sám navrhol. „Ďakujem!“ zvolala
ešte raz a ponáhľala sa preč.
***
Okolo radnice vládla podobná panika ako pri Langworthyho
pradiarni. Jedni prekrikovali druhých a vydesený dav žiadal
ďalšiu krv. Jednu im dopriali robotníci z pradiarne. Sotva sa
policajti odmietli čarodejmi zaoberať, postarali sa o nich mimo
zraky zákona ľudia holými päsťami.
Ďalšiu obeť im Brotherton so starostom Jenkinsonom
nedopriali. Jima zatkli policajti na ich výslovnú žiadosť a radní
čakali na príchod slávneho Lovca. Nafúkaného idiota, podľa
Jackovej mienky.
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Jack Hill postával vonku, ďalej od najväčšieho huriavku
a nervózne pil tretiu kávu. Veci sa vymykali spod kontroly.
Takmer nič nešlo podľa jeho plánu.
„Jack?“
„Mary? Čo ty tu robíš? Nemáš byť v práci?“
„Pán Leicester ma uvoľnil. Vraj videli niekde tu bežať
Sammyho. Nevidel si ho, Jack? Nevieš o tom niečo?“ znela
vydesená k smrti.
„Nevidel som ho. Ale počul som, že ho zazreli vybiehať
z Londýnskej taverny... po tom incidente.“
Mary sa rozbehla ďalej.
„Možno šiel domov?“ zakričal za ňou ešte, ale potom už mykol
plecom.
Vrátil sa k pozorovaniu svojho okolia. Krátko po Mary sa
zjavil aj Richard Wright. Kráčal rezko, no nebežal. Pred radnicou
sa na moment zarazil a skúmavý pohľad venoval ryšavému
chlapovi s krvavými hánkami a košeľou. Potom si povzdychol,
zavrtel hlavou a pristúpil k starostovi.
Starosta Jenkinson poslal Wrighta dnu a pohľadom vyhľadal
v dave Jacka. Privolal ho niekoľkými rýchlymi mávnutiami a sám
zmizol vo vnútri. Jack do seba kopol zvyšok horkej tekutiny,
vrátil šálku a rozbehol sa do radnice. Nechcel z ich rozhovoru
zmeškať ani jedno slovo. Všetko mohlo byť dôležité.
„Pán Wrigth, sme radi, že ste prišli,“ začul Jack Brothetona,
ako vchádzal. „Ospravedlňujem sa, že som vás ráno neprijal
doma. Chápem, že ste ku mne bežali v záujme Salfordu
a Manchestru. Ja som však len skromný pomocník tohto mesta.
Tu páni radní sú tí, ktorí musia rozhodnúť, čo ďalej.“
Kráčali nahor grandióznym schodiskom obloženým zelenými,
glazúrovanými kachličkami. Wright venoval iba letmý pohľad
veľkému oknu, ktoré bolo podľa Jacka pýchou celého Salfordu.
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Keď bolo slnečno, krásne osvetľovalo celé schodisko. Teraz sa
však slnko opäť skrývalo za mrakmi. Prešli až do starostovho
úradu, kde si všetci posadali okolo veľkého stola. Iba Wright
ostal stáť, hoci voľných stoličiek bolo viac, a nervózne
podupkával nohou, akoby sa mal každú chvíľu rozbehnúť.
„Páni, chápem, že treba dodržať dekórum, popredstavovať sa,
popýtať sa na zdravie rodiny, počasie, naliať si brandy a také tie
veci... Ale, prosím, preskočme tie hlúposti,“ začal Wright bez
vyzvania a starci za stolom pobúrene zašomrali. „Ešte iba odbilo
poludnie a už sú tu najmenej štyri incidenty spôsobené
čarodejnicami. Dnes si ešte trúfajú zboriť akýsi kostol a ktovie,
čo ešte. Zajtra je spln a vtedy mávajú čarodeji často o sebe vyššiu
mienku než inokedy. Čo teda vyvedú zajtra, ak ich dnes
nezastavíme?“

„Viem o len o troch veciach – vlak, pradiareň a teraz ten list,“
ozval sa zmätený starosta Jenkinson.
„Predsa okno u pá –“
Jack zbadal, ako Wright ihneď pozrel na Brothertona, na
ktorého dobráckej tvári sa nepohla ani brva.

Dúfam, že Anne je v poriadku, napadlo Jackovi okamžite
a nervózne poprehadzoval papiere na svojom písacom stolíku.
Až vtedy si ho všimol Wright a spýtavo nadvihol obočie.
Našťastie však ich ranné stretnutie u Červeného leva
nekomentoval nahlas.
„To nie je podstatné,“ dokončil Wright, „dôležitejšie je, čo
s tým? Treba nájsť zodpovedných a zastaviť ich. Zrejme máte
nejaký plán či návrhy, kde by som mohol začať, keď už ste si ma
zavolali.“
„Neposadíte sa, pán Wright?“ opýtal sa Langworthy. Jackovi
sa zdalo, že ho Wright trocha znervózňuje.
„A vy ste?“
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„Edward Langworthy, spolumajiteľ pradiarne, v ktorej ste
vraj pred chvíľou našli čarodejnice a potom ste nariadili mojim
chlapom, aby ich odviedli na políciu. Na políciu! Musíte predsa
vedieť, že zákon zakazuje súdiť za čarodejníctvo. Keby ich moji
chlapi nezastavili –“
„Nezastavili? Pred radnicou som zbadal jedného z vašich
chlapov celého od krvi. Ako ich zastavili? Dobili ich na smrť? Ak
to je to, čo plánujete pre ostatné čarodejnice, nečudujem sa, že
vám píšu také krásne dopisy,“ rozohnil sa Wright a mávol rukou
smerom k listu na stole.
Ráznym krokom prešiel k oknu, ku ktorému sa postavil
chrbtom k ostatným, hoci to bolo vrcholne neslušné.

„Je to pravda?“ ozval sa Brotherton prísne. „To nie je to, čo
vyznávame.“

„Nevedel som...“ zamrmlal Langworthy.
„Prečo ste si ma dali zavolať?“ spýtal sa Wright a ďalej sa
díval von oknom.

„Keď sme vás volali, pán Wright, bola situácia celkom iná.
Počuli sme len voľajaké šuškanie,“ začal Brotherton pokojne.
„Myslel som, že by ste nám mohli pomôcť vyhľadať miestnych
čarodejov a čarodejnice, aby som sa s nimi mohol porozprávať
a všetko im vysvetliť. Nechcel som násilie. Neuznávam násilie.“

Wright sa pomaly otočil na miestnych mecenášov za
vylešteným stolom. Každému venoval skúmavý pohľad, akoby sa
im díval až do duše. Rovnaký venoval aj Jackovi, ktorého
nepríjemne striaslo. Potom Wright zadumane prikývol.
„Situácia sa však zmenila. Čo teda chcete teraz?“ opýtal sa
Wright po dlhom mlčaní.
„Viem, že pán Brotherton so mnou nebude súhlasiť, ale ja by
som bol za to, aby sa všetky čarodejnice pochytali, postavili pred
súd a obesili,“ odvetil namiesto Brothetona Langworthy.
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„Zákon –“ namietol starosta.
„Nájdeme zákon, ktorý budeme môcť použiť, keď už súčasný
zákon nedovoľuje nikoho súdiť za čarodejníctvo. Je mi to jedno.
Chcem, aby tie diablove pomocníčky viseli!“ rozohnil sa
Langworthy.
Jack zovrel pero, čo držal, tak silno, až ho takmer zlomil.
„Ste si vedomý toho, že drvivá väčšina ľudí so schopnosťou
používať mágiu, sú muži? Dnes je veľmi vzácne nájsť
čarodejnicu. Občas sa objaví žena s nadaním, ale obyčajne je
príliš vydesená ju používať,“ hlesol Wright.
Na Jackovo prekvapenie Langworthy stíchol.
„Máte tu problém,“ pokračoval Wright vzápätí. „Navrhujete
usporiadať hon na čarodejnice? Hm. Možno by ste mali teda
zvážiť, že ak by ste boli ako väčšina anglických miest, približne
desatina vášho obyvateľstva má nejakú schopnosť používať
mágiu. Tento región je však známy tým, že sa sem prisťahovalo
mnoho Grékov, Nemcov, Židov, černochov či Číňanov. Takže to
môže byť oveľa menej alebo oveľa viac. Povedzme však, že ich je
tá desatina. O akom čísle sa bavíme?“

Radní hneď obrátili svoje pohľady na Jacka Hilla. Ten mal
takéto záležitosti na starosti.
„Ak si dobre pamätám... Salford má teraz viac ako
sedemdesiat tisíc obyvateľov. Takže do úvahy prichádza
približne sedem tisíc ľudí, vrátane detí a starcov,“ odvetil Hill
a dal si pozor, aby mu v hlase nebol badať pocit zadosťučinenia.
„To bude chcieť veľa lán,“ utrúsil Wright. „Dobrá zákazka pre
pradiareň.“
Muž za stolom zareagovali rôzne. Jedni zamrkali, iní sa
zakývali v stoličkách, ďalší si otreli pot z čela. Iba Brotherton
ostal pokojný a prikývol, akoby to preňho vôbec nebola
prekvapivá informácia.
© LíviaHlavačková, 2020

36

„Čo navrhujete vy, pán Wright?“ opýtal sa Brotherton.
„Čo sa dnes deje v Salforde, je sústredené úsilie. Niekto tých
čarodejov vedie. Niekto im povedal o vašom zámere zmeniť
zákon. Niekto im dáva potrebné informácie. Toho človeka
musíme nájsť a zastaviť. Ostatní sú len zmätení a vydesení
pešiaci.“
„Dobre, ale ako ho chcete nájsť, než tu zbúra kostol alebo
ktovie čo ešte?“ štekol Langworthy, ktorému sa celá situácia
páčila zjavne najmenej zo všetkých.
Wright sa uškrnul, vytiahol revolver a namieril. Jack preglgol.
Čierna diera hlavne sa dívala priamo naňho.
„Pán Hill, odporúčam vám nerobiť žiadne prudké pohyby.
Mohol by som sa zľaknúť a streliť.“
***
Mary bežala od Londýnskej taverny smerom domov, než sa
zastavila. Domov by nešiel, tam nie je bezpečne... do kostola? Za
kamarátmi? Žeby...

Zarazila sa, otočila sa a rozbehla sa naspäť po ulici Chapel
Street. Pršalo a špina na ulici sa menila na mazľavé, čierne
bahno. Ihneď spomalila. Nechcela spadnúť. Prešla do rýchleho
kroku, iba občas pobehla. Všadeprítomný pach výkalov, piva,
tabaku a chlapského potu vo vetre zosilnel. Párkrát znechutene
zvraštila tvár, než si nos zakryla vreckovkou. Pach zoslabil
a zmiešal sa s vôňou bergamotu. Zahla na Ordsall Lane a odtiaľ
bežala ďalej okolo pivovaru, cintorínu až k miestu, kde ulica
mizla pod železničným viaduktom. Osamela. V nedeľu sem ľudia
nemali veľmi dôvod chodiť.
Ako vyšla spod viaduktu späť do daždivého poobedia,
spomalila a začala sa rozhliadať.. Roky tu nebola. Nebola si istá,
či si vôbec pamätá, kde je medzi uhlím a kamením kedysi spolu
s Anne objavili zvyšky chatrče zavalenej veľkým kameňom. Pre
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bežných ľudí bola neprístupná a vždy sa čudovali, že tam ešte
stále stojí. Chlapom sa však zrejme nechcelo naťahovať
s balvanmi, keď chatrč, ba ani priestor, čo zaberala,
nepotrebovali. Mary a Anne stačilo, keď kameň trošička
odsunuli. Štíhle dievčiny sa ľahko pretlačili dnu – do ich
kráľovstva. Samovi svoje tajné miesto ukázali, hneď ako zistili,
že má tiež dar hýbať predmetmi.

Bože, prosím, nedopusti, aby sa mu dačo stalo. Je to dobrý
chlapec. Dovoľ, aby som ho našla a pomohla mu, modlila sa
v duchu, kým ju pamäť viedla k chatrči.
Nadvihla si sukňu, prebrodila sa čiernym, uhoľným bahnom
na zemi až konečne zastala pred kameňom zakrývajúcim vchod
do chatrče.
„Sam? Sammy? Si tu?“ pýtala sa polohlasne.
„Mary?“ ozvalo sa zvnútra.
„Vďaka Bohu.“
Dlane položila priamo na studený, vlhký kameň a zatlačila
naň svojou mysľou. Balvan sa bez protestov odsunul a dovolil
Mary, aby sa predrala dnu.
„Mary. Ja-ja-ja som nechcel ni-nikomu ublížiť!“ zvolal zúfalo
a skočil jej do náruče.
„Pššt, to bude dobré. Poď, pomôž mi to tu zavrieť, nech nás
nik nenájde a všetko mi povieš.“
Kameň sa zasunul na miesto a Mary so Samom po pamäti
prešli dva kroky ku pníkom, čo sem kedysi doniesli. V lete, keď
dnu svietilo cez mnohé diery, bývalo v chatrči veľa svetla. Teraz
sem cez rovnaké cestičky prenikala voda. Až si Marine oči
privykli na šero, chytila Sama za dlane a pozrela sa mu do tváre.
Vyzeral vydesený na smrť a premrznutý do špiku kostí. Zuby
mu hlasno cvakali. Pritiahla si ho bližšie, aby sa schovali pod
veľký kabát, čo jej venovala Leicestrova žena.
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„Hovor, Sam, čo sa stalo? Prečo si sa zaplietol s Jimom?“
„Jimmy raz zb-zbadal, že viem po-posúvať predmety. Vravel,
že je n-nás takých viac a vzal ma na ich st-stretnutie. K-keď
videli, č-čo viem, vzali ma medzi s-seba.“
„Sammy, upokoj sa, dýchaj, potom pokračuj,“ zastavila ho na
chvíľu, keď kvôli strachu koktal viac než zvyčajne.
„Pred p-pár dňami mi Jim povedal, že-že Bro-ther-ton,“
vyslabikoval, „chce zákon, k-ktorý dovolí, aby n-nás zasa
u-upaľovali. Ako k-kedysi.“
Cítila, že sa striasol a nevedela, či zimou alebo desom.
Privinula si ho bližšie. Nechcelo sa jej veriť, žeby Brotherton
chcel komukoľvek ubližovať. Však on ani zvieratá nechcel jesť,
len aby sa vyhol násiliu. Nahlas však nič nepovedala. Chvíľu bolo
v chatrči počuť iba zvuk dažďa všade naokolo nich.

„Ni-nikomu sme n-nemali ublížiť. A p-potom ten starý p-pán v
rovnošate, čo bol ešte s nami, a Jimmy d-dačo zmenili. Znelo to
hr-hrozne. Chcú zbúrať k-kostol, Mary! T-to som n-nechcel. To
som n-nechcel, Mary, v-ver mi,“ opakoval Sam vystrašene a Mary
ho chlácholivo pohladila.

„Verím ti, Sammy. Ty by si ani muche neublížil.“
„Jimmy z-zabil m-mačku,“ šepol tak ticho, že ho sotva počula.
„Sam?“ začula hlas svojej sestru Anne zvonku.
„Anne! Sme tu obaja.“
Kameň sa pohol, Anne sa zjavila dnu a vzápätí kameň opäť
zasunula na miesto.
„Sam, čo si to zasa vyviedol?“ spustila Anne vystrašene
a nahnevane zároveň. „Vraj si sa spolčil s Jimom? Prečo?
Nehovorila som ti, že sa máš od neho držať ďalej? Do čoho si sa
to zaplietol, Sam?“
„Nemyslel to zle...“ hájila ho Mary.
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„To on nikdy. Ale tentokrát na to možno doplatíme všetci.
Vieš, že do mesta dorazil Lovec čarodejníc? Iba pred pár
hodinami nám klopal na dvere! A ty práve teraz na seba upútaš
pozornosť?“

Mary počula v Anninom hlase rastúcu paniku a cítila, ako sa
k nej Sam ešte viac tisne.
„Anne, to by stačilo. Sam spravil chybu.“
„Na ktorú možno všetci traja kruto doplatíme.“
Anne mala pravdu.
„Ten Lovec...“ zamrmlala Mary zamyslene.
Znel... akoby ho viac zaujímalo, či budú tí čarodeji v pradiarni
v poriadku, než by ho mrzelo, že ich neulovil či skôr nezabil sám.
Dokázala by som ho presvedčiť, že Sam je nevinný? Ak áno,
zavážilo by jeho slovo? Kto by nám mohol pomôcť? Leicester?
Brotherton?
„Čo s ním?“ štekla Anne.
„Skúsim nás z toho dostať. Porozprávam sa s Brothertonom.
Vždy býval láskavý,“ predniesla nahlas iba časť svojho plánu.
„Ostaň tu, Sammy. Anne, už sa toľko nehnevaj. Veď vieš, aký
presvedčivý vie byť Jim. Obe sme mu kedysi verili, považovali ho
za priateľa.“
Annine rysy trocha zmäkli, opatrne prikývla a sadla si na
jeden z pníkov vedľa nich. Keď k nej Sam opatrne načiahol ruku,
neodohnala ho.
„Keby vás niekto našiel, tvrďte, že Sam Jima sledoval, lebo bol
zvedavý a utiekol odtiaľ, sotva zbadal mŕtvu mačku. Dobre,
Sammy?“

„A-áno.“
Mary vstala a Anne načiahla ruku, aby skryla Sama do svojho
náručia a najmä pod teplý vlnený kabát od pani Brothertonovej.
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„Budem sa ponáhľať.“
Mary rýchlo pobozkala brata aj sestru a opäť vybehla do
dažďa.
***
„Pán Wright! Čo to má znamenať? Pán Hill zastáva tento úrad
celé roky a má našu plnú dôveru!“ zvolal starosta Jenkinson.
Richard ďalej mieril na Hilla.
„Povedzte, ako sa zrazu miestne čarodejnice mohli dozvedieť
o tom, že Brotherton uvažuje navrhnúť zmenu zákona?
Uverejnili ste to v novinách? Nie? Myslel som si... Viete, že pán
Hill si ma dnes ráno vyhľadal a presne vedel, kto som a prečo
som prišiel? Hm a ako sa čarodejnice dozvedeli, že tu teraz všetci
budete – v nedeľu na poludnie, v tak neobvyklý čas? A úplnou
záhadou je, ako vedeli, že budem práve v tom vlaku, ktorý
vykoľajili, keď som sám včera nevedel, že doň nastúpim.“
Rozhostilo sa ticho. Richard vnímal, že muži si prezerajú Hilla,
jeden druhého a samozrejme aj jeho.
„Pán Hill, povedzte predsa niečo,“ vyzval ho Langworthy.
Hill naprázdno prehltol.
„Ktorý kostol?“ štekol Wright a palec položil na kohútik
zbrane.
„Neviem,“ piskol Hill. „O tom nič neviem.“
„Hmm. O tom nič neviete? O čom viete?“
Úradník sediaci za svojím stolíkom potriasol hlavou. Richard
videl, ako sa Hillovi spotilo čelo a zrýchlil dych.
„Pán Hill, o čom viete? Začnite rozprávať. Začínam byť
netrpezlivý a v takých chvíľach robievam hlúposti...“
„Pán Wright, miernite sa. Ja odmietam násilie!“ ozval sa
Brotherton.
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„Ja ho tiež neobľubujem. Ale myslím, že tuto pán Hill by nám
mohol pomôcť nájsť ľudí, čo chcú zbúrať kostol a možno aj
zavaliť slušných kresťanov v ňom. Berte to tak, že sa snažím
zabrániť násiliu. Alebo sa skrátka otočte a nedívajte sa sem. Hill,
hovorte. Mňa to fakt nebaví,“ dodal Richard tak chladne, až sa
Hill zachvel.
„Dobre, dobre, všetko vám poviem!“ zvolal Hill zrazu. „Ale
o tom kostole naozaj nič neviem. To nebolo v pláne. Chceli sme...
chceli sme len pánovi Brothertonovi vyhovoriť zmenu toho
zákona. Vlak meškal... nevedeli sme, že tam vtedy bude. Nemal
tam byť. Nechceli sme, aby sa vykoľajil. Chceli sme len poškodiť
koľaje. Nechceli sme nikomu ublížiť. Naozaj! A už vôbec sme
nevedeli, že tam budete vtedy vy, pán Wright...“
„Pán Hill!“ zvolal Brotherton pobúrene. Wright ho umlčal
jediným pohľadom a vyzval Hilla, aby pokračoval.
„A ten list... ten mal iba Brothertona požiadať, aby ten zákon
nemenil. Malo tam byť: Pán Brotherton, ak zmeníte zákon, začne
sa hon na čarodejnice a doplatia nevinní. Nerobte to. Nič o búraní
kostola, o tom, že čarodejnice vezmú kontrolu nad mestom, nič
podobné. Naozaj, verte mi.“
„Kto ho teda zmenil?“
Hill pokrčil plecia a zavrtel hlavou.
„A čo moja pradiareň?“ štekol Langworthy.
„O tom nič neviem. To nebolo v mojom pláne.“
„Vašom pláne?“
Hill iba kývol.
Richard sa pozrel na Brothertona, ten sa však zjavne
nechystal pýtať na rozbité okno vo vlastnom dome.
„Kto mohol zmeniť ten list? Kto mohol nariadiť alebo
nahuckať iných, aby zaútočili na pradiareň?“
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„O pradiarni naozaj neviem. Samého ma to prekvapilo. A list...
možno Jimmy by mohol vedieť. Ten tam bol, toho aj chytili.
Alebo... alebo niekto na zozname?“ dodal tichšie a významne pri
tom na Richarda pozrel.

„Akom zozname?“ pýtal sa starosta Jenkinson. Nik mu
neodpovedal.
Richard chvíľu na Hilla ešte skúmavo pozeral, než zaistil
revolver a vrátil ho do puzdra. Hill si vydýchol, schúlil
a roztriasol sa po celom tele. Nik ho neľutoval.
„Kam odviedli Jimmiho?“ spýtal sa Richard starostu
a ostatných.
„Do cely na policajnej stanici, tu v budove.“
„Zaveďte ma k nemu.“
„A čo s ním?“ opýtal sa starosta Jenkinson a ukázal prstom na
Hilla zrúteného za stolčekom.
„To už nie je môj problém.“
Richard vyrazil rezkým krokom von. Dúfal, že aspoň jeden
z tých starých slimákov sa rozhýbe a zavedie ho na správne
miesto, kým bol čas.
***
Joseph Brotheton zaúpel, keď zbadal zmláteného mladého
muža v cele. Svetlo olejovej lampy a daždivé šero, čo sem
prenikalo malým okienkom v úrovni ulice, mu nedovoľovalo si
ho dostatočne prezrieť. I tak však videl, že mu tvár stihla
opuchnúť a krv pod nosom, okom a najmä na šatách už pomaly
zasychala. Ležal na jednej z drevených lavíc zavesených
reťazami zo steny. Nehýbal sa, nevnímal svoje okolie. Zdalo sa
však, že ešte dýcha. Okolitý chlad, čo sa zarezával až do kostí,
však sľuboval, že to sa najneskôr do rána zmení.
„Čo sa tu stalo?“ predral sa Brothertonovi z hrdla hlas, ktorý
ani nespoznal. Nečakal, že sa voľačo také môže stať v jeho meste.
© LíviaHlavačková, 2020

43

„Je to bezbožnej ďáblov sluha. Lapil, co si zaslúžil,“ odpľul si
policajt s odporom smerom k cele so zmláteným mužom.

Všetci páni radní, Lovec a strážnik ostali ticho stáť v
chodbičke pred celou a dívali sa dnu.

„Volá sa Jim Higgings,“ ozval sa Joseph Brotherton na
prekvapenie všetkých do ticha. „Poznal som ešte jeho deda, keď
sem prišli z juhu. Pobožná rodina. Jim vždy chodil do kostola, tak
ako sa patrí. Možno bol zmätený, možno sa nechal zviesť
diablom na krivý chodníček, ale toto... toto sa nemalo stať...“

Brotherton sa odvrátil od zúboženého obrazu pred sebou
a radšej sa pozrel na lesklé tmavomodré kachličky na stenách.
„Je schopný hovoriť?“ zisťoval Jenkinson, ako nakúkal dnu
cez mreže a nezúčastnene si obzeral skrvaveného mladíka.
„Ješteže co! Aby nás zaklel?“ rozhorčil sa policajt a dodal
svojím slovám dôraz plesnutím krvavého obušku o dlaň. „Nene.
Žádné také.“
„Hm... to ste to naozaj dobre vyriešili, strážnik,“ ozval sa
Wright. Strážnik iróniu v jeho hlase zrejme nezachytil, lebo sa
hrdo napriamil a vypäl hruď. „Som si istý, že vám predtým, než
ste ho zmlátili do bezvedomia a priblížili ho k jeho koncu na
tomto svete, napadlo ho vypočuť. Je tak?“
„Co se pýtaš? Co si ty zač?“ ozval sa strážnik útočne. Spravil
krok k Wrightovi a pozrel naňho zospodu s vystrčenou bradou.
Joseph Brotherton zbadal, ako Wrightovi ruka podvedome
zamierila k šabli, než ju silou vôle zastavil a zaťal ju v päsť.
„Som hosť pána Brothertona,“ odvetil Wright a Brotherton
potvrdil jeho slová kývnutím hlavy. Strážnik okamžite ustúpil.
„Tam ten chudáčisko nepracoval sám. Iní dnes útočili na mesto,
iní sa ešte iba chystajú robiť neplechu. Jimmy bol našou jedinou
šancou ako zistiť, kde sa chystajú zaútočiť najbližšie.“
„Jaké najbližšie?“
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„To už z neho, pán strážnik, už asi ani vy nevymlátite. Pekný
deň,“ rozlúčil sa Wright a rázne vypochodoval preč.
Ostatní ostali ešte stáť pred celou a zmätene pozerali jeden
na druhého.

„Páni radní,“ predniesol Brotherton vážne, „myslím, že takéto
správanie polície by sa nemalo tolerovať. Verím, že to vyriešite.“
Napravil si cylinder, nadvihol hlavu a opierajúc sa o paličku
vyšiel von na ulicu. Dážď ustával, studený vietor pridal na sile.
Videl, ako Richard Wright pred radnicou fajčí cigaretu. Škaredo
naňho zazrel. Nielenže fajčenie považoval za prízemný zlozvyk,
ktorý bolo treba vykoreniť z celej spoločnosti, ale fajčiť za
denného svetla na verejnosti pred policajnou stanicou bolo
vyslovene drzé a neslušné. Wrigth si však z jeho pohľadu vôbec
nič nerobil. Zamyslene na dva ťahy dofajčil a odhodil ohorok do
svinstva na ulici.
„Toto nedopadne dobre...“ zamrmlal Wright sám pre seba.
Brotherton sa rozhodol sa jeho temnou predpoveďou
nezaťažovať. Namiesto toho sa zhlboka nadýchol príjemne
vlhkého vzduchu a rozhliadol sa po okolí.
Zbadal sestru svojej slúžky, ako sa ponáhľa priamo k nim.
Vedel, že sa volá Mary. Pôvodne chcel zamestnať ju. Mary bolo
lepšie meno pre slúžku než Anne a Brotherton neuznával
menenie krstného mena slúžok, aby lepšie pristalo ich pozícii.
„Pán Brotherton, pán Wright,“ uklonila sa rýchlo. „Práve vás
som hľadala. Prosím, vypočujte ma. Sam, môj brat... Videli ho,
ako beží z Londýnskej taverny. Niektorí vraveli, že s tým
všetkým dačo mal, ale on len bol v nesprávny čas na nesprávnom
mieste. Je to zvedavý chlapec a zaujímalo ho, čo má Jim za lubom,
ale nič nespravil. Prosím, pomôžte mu. Nechcem, aby mu
ublížili.“
© LíviaHlavačková, 2020

45

„Ako to viete s takou istotou, že je v tom nevinne? Videli ste
ho?“ spýtal sa Wright skúmavo. Mary vystrašene prikývla.

„Samozrejme, že mu pomôžem. Nechcem, aby sta mu stalo to,
čo Jimmimu. Tak to nemá byť. Tak sa dobrí kresťania
nesprávajú,“ zdvihol Brotherton hlas práve v okamihu, keď
spoza jeho chrbta vyšli ostatní radní páni a priam previnilo sa
jeden na druhého pozreli.

„Potrebujem s vami hovoriť v súkromí. Slečna...?“ ozval sa
zrazu na prekvapenie všetkých Wright.

„Watkin,“ doplnila svoje priezvisko so zjavnou neochotou
a zároveň zavrtela hlavou. „Čo-čo odo mňa chcete, pán Wright?“
„Iba sa porozprávať. Stačí, ak prejdeme tuto kúsok pod
stromy pred radnicou. Budeme všetkým na očiach. Môžeme?“
spýtal sa tónom, ktorý neočakával odpor.
Mary váhavo vykročila a než Brotherton zareagoval, boli preč.
***
Dav, čo sa zhromaždil na námestí kvôli Jimovi a čarodejom z
pradiarne, sa už pomaly rozchádzal do miestnych krčiem.
Sotva zastali pod stromami, Mary od neho ustúpila do nielen
slušnej, ale hlavne bezpečnej vzdialenosti. Ešte stále nevedela, čo
si má o ňom myslieť.
„Mal som pocit, že viete viac, než si trúfate povedať pred
pánom Brothertonom. Je to pravda?“ spustil na ňu bez okolkov.
Na chvíľu zaváhala. Naozaj mu mohla dôverovať? Bol to
predsa Lovec čarodejníc. Čo ak sa dozvie o jej schopnostiach
alebo, nedajboh, o Samových či Anniných?
Napokon predsa len prikývla.
„Sammy...“ začala, no Wright ju zastavil mávnutím ruky.
„Uľahčím vám to. Budem rozprávať a vy ma opravíte. Sam bol
priamo pri čine. Jim ho doviedol do skupiny čarodejníc
a v Londýnskej taverne boli spoločne od začiatku. Jack Hill to
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celé zorganizoval, ale veci napokon vypálili inak, než mali. Ako si
zatiaľ stojím?“

„Jack?“
„Á, to ste nevedeli. Áno, priznal sa. Takže zvyšok som odhadol
správne. Výborne. Potrebujem vedieť, či tam s nimi, teda so
Samom a Jimom, ešte niekto bol a ak áno, tak kto. A vedel Sam
o tom, že plán sa zmenil?“

Mary sa zatočila hlava. Čo spraví Lovec čarodejníc s jej malým
bratom, keď vie, že mal v týchto špinavých kúzlach ruky až po
lakte? Keď za ním išla, dúfala, že ho presvedčí o presnom opaku.
Posledné, čo chcela, bolo potvrdiť mu jeho podozrenia.
„Slečna Watkin, upokojte sa. Ak máte nejaké voňavé soli, ako
dámy občas nosia, nadýchajte sa ich trocha a prečistite si hlavu.
Alebo si povoľte korzet, mne je to jedno. Nemám chuť ani
potrebu naháňať vášho brata. Potrebujem zastaviť tých, čo chcú
dnes kdesi v Salforde zrútiť kostol.“
So suchom v ústach váhavo prikývla.
„Sam spomenul len akéhosi staršieho pána v rovnošate sluhu
a Jima. Oni ten list zmenili. Sam o ničom nevedel, bol z toho na
smrť preľaknutý, chudáčik... Vraj zabili mačku...“
Wright sa sprvoti zarazil, potom zamyslene pokýval hlavou.
Zdalo sa jej, že sa nadychuje pre ďalšiu otázku. Vtedy sa však
ozval na námestí vydesený krik.
„Trh s dobytkom! Trh s dobytkom! Čarodejnice!“ kričali ľudia
jeden cez druhého, ako bežali naokolo čo najďalej od trhu.
„Poďte, potrebujem vás. Odveďte ma tam,“ schmatol ju
Wright za ruku a rozbehol sa davu naproti.
Rýchlo sa mu vytrhla a bežala ďalej vedľa neho. Vyhýbali sa
ľuďom rútiacim sa oproti a blížili sa k druhému najväčšiemu
trhu s dobytkom v Británii. Tisíce kráv a oviec.
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Mučanie, bečanie, krik a mnoho ďalších zvukov sa zlievali do
jednej ohlušujúcej kakofónie. Mary videla, ako sa splašený
dobytok snaží dostať von z ohrád a ako sa ho chlapi snažia
zahnať naspäť. No tentoraz biče ani palice nepomáhali.
Vyplašené zvieratá unikali z väzenia a náhlili sa na západ
hlava-nehlava. Krv udupaných ľudí prskala z ich kopýt.
Wright na okamih zaváhal. Vyzeral, akoby sa mu zatočila
hlava. Po chvíli sa neisto rozbehol k miestu, od ktorého sa
zvieratá snažili dostať čo najďalej. Zdalo sa jej, že ani nevidí
cestu pred sebou. Pohľad mal divne rozostrený a občas ho
musela potiahnuť správnym smerom ako slepca, inak by skončil
v kope trusu. Nevedela, kam mieri. Mala však akýsi čudný pocit,
že sa blížia priamo ku zdroju okolitého chaosu.
Viedol ju pomedzi zvalené ohrady. Rozdupané telá. Mŕtvy
dobytok. Krvavé bahno.
Dvíhal sa jej žalúdok a najradšej by bola kdekoľvek inde než
tu. Vlastne ani poriadne nevedela, prečo ho ešte stále nasleduje.

Pribehol k jednej z drevených búd, v ktorých za normálnych
okolností predávali mäso. Pred ňou zastal, potriasol hlavou,
vyčistil si uši, požmolil oči.
Vytasil šabľu, jedným silným buchnutím rozrazil dvere
a vletel dnu.

Bojazlivo nakukla dnu ponad jeho plece. Zbadala skupinku
šiestich ľudí, štyroch mužov a dve ženy. Stáli v rohoch
hexagramu zo slepačích nožičiek, okolo nich sa váľalo slepačie
perie a zo stredu hexagramu sa na Mary škľabila prasacia hlava.
***
Richard sa sklonil k zemi a naladil sa na okolitú mágiu.
Ohlušovala ho, opantávala každý jeho zmysel. Viac cítil, než
videl, že špička jeho meča vrazila do slepačej nožičky, ktorá sa
nie a nie hnúť z miesta. Napriek nechuti sa skúsil ešte viac
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podvoliť sile, čo ho obklopovala. Každý kúsok jeho tela sa jej
vzpieral. Richard však neprestával, kým neucítil, ako slepačí hnát
konečne podvolil.
Mágia razom ustala. Neisto sa postavil, párkrát zamrkal.
Čarodeji sa zmätene rozhliadali okolo seba.
„Kto vás nahuckal? Prečo ste to spravili?“ vychrlil na nich,
kým boli zmätení. Tentokrát mu jeho taktika nevyšla. Čarodeji sa
poplašene pozreli jeden na druhého a ako na povel sa všetci
naraz rozpŕchli.

Muž v stredných rokoch vyklopil predajné okienko po
Richardovej pravici a začal sa nemotorne súkať cezeň. Žena, čo
vyzerala ako krčmárka, prešedivený pán v uniforme komorníka,
a muž špinavý od sadzí sa rozbehli von druhými dverami oproti
Richardovi.

Pokúsil sa ich zastaviť. Na moment pustil z očí chlapa
s rukami ako lopaty v mäsiarskej zástere a chlapisko sa po ňom
ihneď rozohnalo obrou päsťou. Len-len že sa mu vyhol. Dievčina,
ktorú zazrel na námestí predávať kvety, šikovne využila situáciu
a rýchlo prekĺzla okolo neho von. Richard tak ostal v búde už len
s mäsiarom.
„Pán Wright!“ počul Marin varovný hlas zvonka.
Mäsiar sa po ňom opäť vrhol, tentokrát sa Richardova
pozornosť sústredila už len naňho. Šikovne sa vyhol krokom do
strany a šabľou sekol po mäsiarovej ruke. Mäsiar zvrieskol
a vydesene pozrel na vlastnú ruku na zemi.
„O čo vám ide? Prečo ste to spravili?“ skúšal as dostať aspoň
k dákej odpovedi Richard.

Mäsiar sa po ňom namiesto odpovede prudko ohnal ľavou
rukou. Richard šikovne vyskočil von z búdy a súčasne zasekol
mužovi do hrude. Obor sa vytackal von. Myslel, že naňho bude
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ďalej útočiť. Zranený chlap sa namiesto toho z posledných síl
rozbehol preč.

„Zabite ich! Zastavte ich!“ začul Richard akýsi rev.
Zastal a otočil sa chrbtom k búde. Rútila sa k nim asi desiatka
odhodlaných chlapov, kým iní sa rozbehli prenasledovať
utekajúcich čarodejov. Než sa Richard nazdal, obstúpili
zraneného mäsiara a zakryli Richardovi výhľad. I tak však zbadal
vzduchom lietať palice, striekance krvi, kusy mozgu.
Rýchlo vytiahol revolver a postavil sa pred Mary, ktorá sa
tisla k búde chrbtom so zatvorenými očami a triasla sa od
strachu.
Netrvalo dlho a dav sa odhodlane obrátil naňho.
„Stojte! Ani krok!“ zahrmel Richard. V takýchto chvíľach
ľutoval, že už nenosí červenú uniformu. Málokedy bol dav
v Anglicku pripravený odporovať dôstojníkovi armády jej
veličenstva.
Väčšina váhavo zastala, len jeden pokračoval ďalej proti
Richardovi s palicou v ruke. Zvuk výstrelu Richarda na chvíľu
ohlušil. Do nosa mu udrel pach pušného prachu. Odvážlivec
padol na zem s prestrelenou hruďou.
„Som Richard Wright, Lovec čarodejníc, zamestnaný pánom
Brothertonom. Pochytajte tamtie čarodejnice a priveďte ich sem
živé!“ prikázal tónom, aký používal v armáde celé roky. Dobre
vedel, že ľuďom zvyknutým na rozkazy od šľachticov, vojakov,
policajtov či bohatých pánov ani len nenapadne sa priečiť.
Váhavo, jeden po druhom od neho odstupovali a obzerali sa,
kde sú tí, ktorých majú polapiť. Daktorí sa hneď aj rozbehli za
nimi.
„Meh! Neverím! To povedal aj v pradiarni,“ ozval sa zrazu
z davu ryšavec so škótskym prízvukom. „Keby bol Lovec
čarodejníc, ako sa tituluje, tak by musel vedieť, že s nimi zákon
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nič nezmôže. Zastrelil by ich na mieste. Policajt ma vysmial –
vysmial! – keď som priviedol dvoch čarodejov z pradiarne.“

V každom inom meste by ich polícia pred vami uchránila, ako
som dúfal... zanadával v duchu Richard.

„Neverím mu ani slovo. Naňho!“ zvolal Škót.
Richard bez váhania vystrelil.
Ryšavcovi sa na hrudi zjavila červená škvrna, no to ho
nezastavilo a ďalej sa rútil na Richarda. Ďalší výstrel, ďalší zásah.
On však stále nie a nie spadnúť k zemi. Richard uskočil a sekol.
Škót sa prekvapivo vyhol, schmatol jeho šabľu holou rukou
a prudko šklbol. Vzápätí Richard ucítil tak silný úder do brady,
až sa mu zatočila hlava.

Čo najrýchlejšie sa spamätal a pritlačil sa k stene búdy
takmer až k Mary. Videl, že zvyšok davu sa obrátil a mieril
k nemu. Ryšavec sa konečne zastavil. Zdalo sa, že nevládze. No
i tak sa ho opäť snažil udrieť.
Ďalším výstrelom mu Richard prerazil lebku a Škót sa
konečne zvalil na zem.
„Naňho!“ revali ostatní a hrnuli sa k nemu.
Toľko nábojov nemal.
„Prestaňte!“ začul Mary zrazu.
Nik nereagoval. Pod Richardovou čepeľou padli ďalší dvaja,
výstrel z revolveru zastavil tretieho. Nápor neustával. Ich ochota
poslúchať autority bola nenávratne preč, zaslepená strachom
z čarodejníc.
Matne vnímal, že sa Mary vedľa neho zrazu odhodlane
napriamila. Dvihla ruky. Roztvorila dlane.

„Prestaňte!“ zvrieskla a vystrela ruky smerom ku klbku
chlapov, čo s ním bojovali.
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Muži preleteli vzduchom ako handrové bábiky a dopadli
dvadsať yardov ďalej. Najlepšie obstáli tí, čo dopadli do bahna či
všadeprítomnej slamy a trusu. Podaktorí však nemali také
šťastie. Ozvalo sa zachrupčanie kostí, zbadal nohy či ruky
v neprirodzených uhloch. Iní pristáli chrbtami na zábradlí
okolitých ohrád a ostali na nich nehybne visieť.
V ušiach mu bzučala mágia, ktorá ho na moment ochromila
a podlomila mu kolená. Potriasol hlavou, s námahou sa vytiahol
na nohy. Toľko magických útokov za jeden deň už dávno nezažil.
Jeho telo proti nim hlasno protestovalo.
„Čo som to spravila. Bože, odpusť,“ počul Marin šepot, ktorý
ho vrátil do reality. Schmatol ju za ruku a potiahol ju vpred.
„Poďme.“
Museli upaľovať preč. Sotva sa chlapi preberú, bude to ešte
horšie než predtým. Mary sa ani nepohla. Oči nedokázala
odtrhnúť od spúšte, ktorú spôsobila.
„Slečna Watkin!“
Pozrela naňho neprítomným pohľadom.
„Poďte.“
Opäť ju potiahol. Tentokrát sa konečne rozbehla.
Prebehli okolo skrvaveného tela čarodejnice, ktorú dav
dostihol. Niektorí pred Richardom ustupovali s mrmlaným
ospravedlnením, že nesplnili jeho príkaz. Iní vydesene hľadeli na
Mary. Nik si netrúfol skrížiť im cestu.

„Kadiaľ? Musíme sa skryť. Kadiaľ?“
Mary neodpovedala. Iba zamierila pomedzi domy, fabriky
a dvory. Až k chatrči zavalenej kameňom.

***
Keď sa začal kameň odsúvať, Anne si uľavene vydýchla. To
mohla byť jedine Mary. Dnu sa však namiesto jej sestry nahrnul
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švihácky chlap v dlhom kabáte s rozrazenou bradou a so
zbraňou v ruke.

Anne vypískla. Vedela, kto to je. Lovec čarodejníc, kvôli
ktorému dnes v rozrušení rozbila úbohému Brothertonovi okno,
keď sa dopočula, že stojí pred dverami.
„To som ja,“ začula Mary a vzápätí sa zjavila dnu aj ona
a zatvorila za sebou.

„Mary... Prečo... Čo sa stalo?“
Mary neodpovedala. Nehybne stála otočená ku kameňu
tvárou. Ruky sa jej triasli, rýchlo dýchala.
„Poďte sa posadiť...“ oslovil Mary muž chlácholivo. Chytil ju
okolo pliec a posadil ju na voľný pníček vedľa Anne. Mary
neprotestovala. Ďalej hľadela do prázdna. Anne ju hneď chytila
za ruku. Marina dlaň bola úplne ľadová a jemne sa chvela.

„Čo sa stalo?“ šepla Anne a keď sestra nereagovala, otočila sa
na muža. „Kto ste?“
„Volám sa Richard Wright, pracujem ako Lovec čarodejníc
a do mesta ma pozval pán Brotherton.“
Sam zhíkol. Anne sa odsunula čo najďalej od neho.
„Nebojte sa. Nemám záujem ubližovať nikomu z vás. Hľadám
tých, čo huckajú rituálnych čarodejov. Málokedy sa potrebujem
postaviť proti zakoreneným mágom, teda takým ako vy traja.
A už vôbec neútočím na čarodejov, čo nikomu neblížia a žijú
podľa Desatora.“

„Č-čo?“
Wright sa zachechtal, spýtavo ukázal na jeden z pníkov
a usadil sa. Anne myslela, že začne hneď vysvetľovať. On však
namiesto toho z puzdra na opasku vybral divnú pištoľ. Skúsil, či
je chladná, poprezeral ju, prečistil. Potom z kapsičky vytiahol
kužeľovité náboje s výstupkom a začal ich nabíjať do otočného
valca cez otvory vzadu. Celú dobu bol ticho. Zdalo sa jej, že
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premýšľa, čo povedať, alebo čaká, kým Mary príde trocha k sebe.
Tak či onak ju to rozčuľovalo.

„To je revolver,“ bolo prvé, čo povedal. Akoby radšej
odpovedal na nevyslovenú otázku. Až Annino dvihnuté obočie
ho vrátilo k tej, čo ju naozaj zaujímala. „Viem, že máte magickú
moc, slečna Watkin,“ pozrel na Mary, „vedel som to od momentu,
ako som vás zbadal vo vlaku. Rovnako viem, že aj tuto vaši...
súrodenci? Dobre odhadujem? Majú rovnaký dar či prekliatie. Ty
si Sam? Ten, čo ho videli bežať z Londýnskej taverny? Myslel
som si. A vás som už tiež tuším dnes videl...“ zamyslel sa nahlas
pri pohľade na Anne.
Anne nechápavo zamrkala. Čo sa tu dialo? Kto bol tento
chlap? Prečo ho sem Mary priviedla a z čoho bola taká
vyplašená?
„Čo sa tu deje? Mary, povedz niečo!“
„Niekto poštval rituálnych čarodejov proti mestu,“ odpovedal
namiesto nej Wright. „Zdá sa, že Brotherton chce zmeniť zákon
o čarodejniciach a niekomu sa to nepáči. Len neviem komu... Jack
Hill vravel, že –“
„Jack? Čo je s Jackom? Je v poriadku?“
Wright na Anne zvedavo pozrel s nevyslovenou otázkou.
„J-Jack je A-Annin sn-snúbenec.“
„Hm. Zaujímavé. A Jima ste asi tiež poznali predtým, nie?“
pýtal sa Wright.

„Býva v našom dome a kedysi mi dvoril. Odmietla som ho,“
prebrala sa Mary konečne z letargie a odpovedala Wrightovi.
Pozerala však na Anne a v pohľade mala toľko bolesti
a hanby, až Anne zovrelo srdce, hoci stále nevedela čo sa stalo.
„Je mi to ľúto, Anne,“ šepla Mary. „Je mi to tak ľúto. Zničila
som nás obe a možno na to doplatia aj chlapci...“
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Anne zazrela na Wrighta, keď však ten iba zmätene pokrčil
plecia, spýtala sa priamo Mary, čo sa stalo.

„Na trhu s dobytkom sa čosi dialo a ja som tam bežala
s pánom Wrightom... Chvíľu ma dokonca ťahal za ruku... Čo
povedia ľudia? A na trhu... na trhu som...“
Mary stíchla, zatvorila oči.
„Mary použila svoju silu a odhodila chlapov, čo na nás útočili.
Tí, čo prežili, vedia, že je čarodejnica,“ doplnil Wright, keď sa
Mary neozývala.
„Tí, čo prežili?“ vydralo sa Anne z hrdla a cítila, ako sa Mary
zachvela.
Čo ti to napadlo, Mary? Bože dobrý! Najskôr Sam, teraz ty?
Skončíme v chudobinci alebo nás upália ako bosorky. Prečo si to
spravila, Mary?! kričala na ňu Anne v duchu.
Mary sa ďalej dívala do blata pod nohami, na špinavú sukňu,
na prepletené, skrehnuté prsty. Anne nikdy nevidela svoju
staršiu sestru tak bezradnú.

„Nič to, Mary,“ vyhlásila Anne rozvážne, hoci v jej vnútri to
vrelo. „Spravila si najlepšie, ako si vedela. Pánovi Brothertonovi
to skúsim vysvetliť a ak to nepochopí... nejako si poradím.
A chlapci... tí tiež. Uvidíme. Voľajako bude, Mary. Počuješ? Teraz
sa musíš vzchopiť. Pán Wright, čo ste mysleli tými zakorenenými
čarodejnicami?“ spýtala sa iba preto, aby zmenila tému.
V podstate ju to nezaujímalo. Myšlienky sa jej stále točili okolo
hroziacich katastrof.
Ak aj nejako ustojíme obvinenie z čarodejníctva, ako budeme
žiť ďalej? Čo ak Jack zruší naše zasnúbenie? Nik si ma nevezme. Čo
ak ma pani Brotherton prepustí? Čo sa stane s Tommym, má len
sedem...
„Vzácne sa nájdu takí, ktorí nepotrebujú rituál, aby ich mágia
fungovala,“ začal vysvetľovať Wright. „Tí obyčajne nechcú
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ubližovať. Niektorí možno za svoj život spôsobili rôzne, a áno,
občas aj smrteľné nehody. Zväčša však preto, že svoju silu
nezvládli. Málokedy mám dôvod sa nimi zaoberať. Väčšina
čarodejov však má len zlomok vašej moci. Spájajú sa, využívajú
rituály, symboly, aby sa ich mágia mohla vôbec prejaviť.
Žiaľ, ľudia sa ochotnejšie spájajú proti niečomu, než za voľačo.
Preto sú rituálni čarodeji mojím cieľom oveľa častejšie. Nie pre
mágiu ako takú. Chcem zastaviť katastrofy, čo chystajú.“
„Ako to všetko viete?“
„Je to moja práca,“ usmial sa šarmantne a dokonca aj žmurkol.
„Nie, nie... Ako viete, že my máme takú moc? Ako ste vedeli,
kde hľadať tých čarodejov na trhu?“

„Vidím to. Videl som tiež, že Jack vie čarovať len s rituálom,
Jim bez neho, Brotherton by možno vedel používať rituálnu
mágiu, no nikdy tak nespravil, Langwrothy a Leicester nie sú
schopní ničoho magického.“
„Ale Leicestrova žena asi je,“ zamrmlala Mary.
„Čo ste to povedali?“ Wright komicky nadskočil na malom
pníčku, až sa Sam zachichotal.

„Jeho ženu som zazrela v tej búde na trhu.“
„Spoznali ste ešte niekoho iného?“
„Troch. Mäsiara, s ktorým ste bojovali. Langworthyho
komorníka, ktorý asi utiekol druhými dverami, a Whittakera, čo
sa predral cez výklopné okienko.“
„Whittaker... kde som to meno...“ zamrmlal Wright.
„Abrahám Whittaker, hostinský v Červenom levovi na rohu
ulice Bolton Street.“
„Nie, inde som ho...“
Wright vstal a začal sa zhrbený prechádzať hore dole. Dva
malé kroky tam, dva naspäť. Viac mu ich skrýša nedovolila.
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Náhle sa vystrel a udrel si hlavu o zlomený trám. Pri dunivom
zvuku sa všetci súcitne prikrčili.

„Dutá hlava,“ zamrmlal Wright sám pre seba.
Chvatne z vrecka saka vytiahol pokrkvaný papier so
zoznamom mien. Anne ihneď spoznala Jackov úhľadný rukopis
úradného pisára.
„Musím ísť,“ vyhŕkol zrazu Wright a zoznam si opäť vrazil do
vrecka. „Myslím, že tuším prečo sa to všetko deje a kde by som
mohol nájsť zodpovedných. Ak mám pravdu, možno by som ich
mohol zastaviť včas. Pustíte ma niekto von?“
„Tiež ideme. Nemôžeme tu ostať sedieť do noci, veď tu
zmrzneme. Pôjdeme domov,“ nariadila Anne.
„Nie, ja pôjdem s pánom Wrightom,“ vyhlásila zrazu Mary
odhodlane. „Možno, ak dokončím, čo som začala a pomôžem vám
zastaviť vinníkov, mohli by sa za našu rodinu páni radní
prihovoriť. Navyše sa vám bude miestny sprievodca, ktorý pozná
všetkých dôležitých ľudí v Salforde, určite hodiť, pán Wright.
Idem s vami,“ oznámila Mary tak rázne, že ani Lovec čarodejníc
si jej netrúfol odporovať.

***
Krčma u Červeného leva na rohu ulice Bolton Street, tá, do
ktorej Richard omylom zamieril prvýkrát, nebola od skrýše
ďaleko. I keď, ak by mal byť úprimný, tu v Salforde bolo všetko
blízko. Nebol to Londýn. Pred krčmou sa nahromadilo
prekvapivo veľa chlapov a dokonca žien z najnižších vrstiev.
V nedeľu večer hostince takto plné nebývali.
„Mary!“ začul taký vresk, až sa sám strhol. Dievčina sa
prikrčila od ľaku. „Ty kurva jedna! Vedel som to! Kurva! Ako
tvoja matka. Diabol vie s kým sa spustila a komu ťa porodila,
lebo moja nie si! Možno samotnému diablovi. Tfuj!“
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Richard sa napäl, položil ruku na šabľu a v hlúčiku vyhľadal
ožratého krikľúňa, čo sa blížil k nim. Ktokoľvek, kto mal oči,
videl, že Mary je jeho dcéra.
„Vedel som, že ti nemám dovoľovať chodiť za tou divnou
Lady a pracovať v hostinci. V hostinci! Ako kurva,“ vrieskal,
stojac už celkom pri nich.
Richard preblysol pohľadom na Mary. Oči sa jej síce leskli od
sĺz, chrbát mala prihrbený, akoby každú chvíľu očakávala úder.
Pohľadom však neuhýbala a hlavu držala stále hore.
„A na dôvažok sa ešte verejne spustíš s týmto... tu,“ odprskol
si Richardovým smerom. „Takto som ťa teda nevychoval, to teda
nie! Žiadne moje deti nie sú ako ty. Anjelikovi Anne dal prácu
sám pán Brotherton. Tá nie je ani za mak ako ty! A chlapci sú
poslušní a bohabojní kresťania, čo každú pencu, čo zarobia
poctivou robotou, dajú svojmu otcovi tak, ako sa patrí. Nie ako
ty! Kurva jedna!“ zopakoval a dal sa ju mlátiť.
Dve tvrdé rany dopadli na Marinu hlavu, až voda odprskla
z premočenej bielej čiapočky, než sa Richard pred ňu výhražne
postavil.
„To by stačilo.“
Marin otec zaspätkoval iba na okamih.
„Vy sa do toho nestarajte, pánko. To je moja dcéra a moje
právo!“
„Pred chvíľou ste kričali, že nie je vaša. Teraz, keď si chcete
udrieť, už je. Tak ako?“
Ucítil, že ho Mary zaťahala za kabát. Zrejme chcela, aby
stíchol. Veta však už bola vyslovená.
Marin otec sa zamyslel, všetci navôkol stíchli a priam sa
zavesili na jeho pery, čakajúc na jeho odpoveď. Ako prvý sa
z nich vydral pľuvanec, čo dopadol do kaluže pod ich nohami.
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„Nie je moja dcéra,“ vyhlásil zrazu a Richardovi sa zdalo, že
znie priam spokojne. Akoby na voľačo podobné čakal roky.
„Počuješ, Mary? Nie si moja dcéra! Nie si vítaná pod mojou
strechou. Nie si vítaná v blízkosti mojich detí. Nezvedieš ich na
cestu diabla. Nie kým budem žiť. Pakuj sa mi z očí!“
Richard prekvapene zamrkal, okolití diváci zhíkli, zakryli si
ústa a mnohí súhlasne pokývali hlavami, než si odpili z piva.
Richard sa nezmohol ani na slovo. Niekoľkokrát ucítil zaťahanie
za kabát, než sa skutočne otočil a pozrel sa na Mary. Pohľad mala
odhodlaný a hrýzla si do dolnej pery.
„Poďme,“ šepla prosebne.
Mlčky kývol a šinul si to do krčmy.
„Hej, priateľu, si si istý, že to je ten správny Červený lev?“
opýtal sa ho ten istý chlapík, ktorému doobeda za jeho radu
venoval šesťpencu. Zaujímalo by ho, či tu bol zasa alebo ešte
stále. „Hej! Čo na mňa zazeráte. Mne jedno, či ju sprznil alebo čo
tu robí. Mne dal šesták, a to sa počíta.“

„Tentokrát áno. Hľadám pána Whittakera.“
„Skúste v ich súkromnom brlohu. Do dvora, cez zelené dvere
a dole schodmi. Vpredu som ho nevidel.“
Richard mu poďakoval, venoval mu ďalšiu šesťpencu z už aj
tak povážlivo prázdnej peňaženky, a vybral sa k zeleným
dverám. Vnímal, že Mary kráča za ním; že sa chlapík spokojne
zubí na mincu, čo dostal; že Marin otec si za nimi odpľul a ešte
voľačo zakričal o tom, ako sa jej vzdal. Na nič z toho Richard
nereagoval.
Na Mary sa otočil, až keď osameli na dvore za krčmou.
„Mrzí ma to... to som naozaj nechcel. Chcel som, aby vás
prestal biť. Chcel som vám pomôcť. Miesto toho som vás dostal
do ešte väčšej šlamastiky. Odpustite mi.“
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„Otec ma nikdy nemal rád, také reči viedol často. Ale ono...
ono je to vlastne dobre,“ prekvapila ho Mary svojím vyhlásením
a tým, ako zrazu narástla. „Takto budú všetci vedieť, že len ja
som to hnilé jablko. Anne a chlapci ostatnú ušetrení. A to je
dobre. To je do najdôležitejšie. Poďme. Musíme zastaviť tých
čarodejov skôr, než ublížia niekomu ďalšiemu.“
Nasilu sa pousmiala, otriasla sa, upravila a prešla k dverám.
Neotvorila ich. Ako slušne vychovaná dáma, ktorou bola,
počkala, kým tak spraví on. Richard si ju premeral
s neskrývaným obdivom a bez slova spravil tak, ako mu ona bez
slova nakázala.
***
Mary kráčala za Wrightom dole úzkym, neosvetleným
schodiskom a oboma rukami sa pridržovala stien, aby mala
aspoň akúsi predstavu o priestore. Takéto dvere obyčajne viedli
do skladu. Žeby ich miestny štamgast nenasmeroval správne?
Wright neočakávane zastal a Mary mu vrazila nosom priamo
do chrbta. Kvapky z jeho mokrého kabáta jej orosili tvár, v nose
ju zaštípal pach krvi, pušného prachu a dymu.
„Dvere,“ šepol Wright a vzápätí ich prudko otvoril.
Na okamihu ju oslepilo svetlo. Sotva si jej oči privykli, zbadala
pred sebou útulný salónik s tmavozelenými tapetami a mnohými
vyleštenými cínovými taniermi na každej stene. Svetlá olejových
lámp sa od nich odrážali do každej strany a prerobený sklad sa
vďaka nim zdal oveľa veľkolepejší. Na okrúhlom stole so
zeleným obrusom stáli poháre s nedopitým pivom. Vzduch bol
ťažký od dymu z niekoľkých fajok.
Wright sa ihneď nahrnul dnu s revolverom v ruke. Ona ostala
stáť za ním.
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„Pán Leicester, vás jediného poznám po mene,“ oslovil
prekvapených pánov a dámu v miestnosti. „Slečna Watkin,
pomôžete mi s ostatnými?“
„To je pani Whittaker, žena Abraháma Whittakera, miestneho
hostinského,“ ukázala na staršiu ženu s okrúhlou tvárou
a kyprými tvarmi. „Tamto je pán George Langworthy, príbuzný
pána E. R. Langworthyho, Salfordského radného,“ namierila prst
na gentlemana s hustým obočím a neexistujúcou hornou perou.
„To je John Hill, Jackov brat,“ kývla na mladíka v svetlom saku so
zaplátanými lakťami a atramentovými škvrnami na rukávoch. „A
posledný je pán Stanley Higgings, Jimov otec,“ predstavila
Wrightovi muža s drsnou, zarastenou tvárou, zrobenými
rukami vo vydratých šatách.
„Rád vás všetkých spoznávam,“ povedal Wright s úsmevom.
„Prezraďte mi, čo privádza tak rôznorodú skupinku dnes večer
práve sem?“
„Čo vás to interesuje?“ odprskol George Langworthy
povýšenecky.
Wright otočil revolver naňho. „Odpovedzte.“
„Ste nadmieru impetuózny, pán Wright. Áno, viem, kto ste.
Lovec čarodejníc. Pche,“ reč Georga Langworthyho bola tak
iritujúco nadutá, až mala Mary pri svojom súčasnom rozpoložení
chuť doňho dačo hodiť. „Zbytočne sa oháňate tou pištoľkou. I tak
sme v presile.“
„Mám šesť rán, než budem musieť nabiť. Vás je päť. Neviem
ako vám, ale mne tie počty celkom sedia. A keďže mi dochádza
trpezlivosť, navrhujem, aby sme sa prestali hrať na slepú babu.
Viem dosť.“
„Áno? Pobavte nás.“
„Viem napríklad, že vy, pán Higgings, podobne ako váš syn,
nepotrebujete rituál na to, aby ste posúvali predmety podľa
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svojej vôle. Na rozdiel od Jima sa však snažíte svoj dar
nevyužívať,“ začal Wright.

Keď Mary videla, ako Higgings zaúpel, usmiala sa s pocitom
zadosťučinenia. Tak aj na vás konečne došlo. To máte za to, ako
ste Jima mlátili, aby ste z neho tú mágiu vytĺkli.
„Pán Hill má menší talent,“ pokračoval Wright, „a pravidelne
ho využíva počas magických rituálov. Dokonca by som povedal,
že tak spravil aj dnes.“
John Hill pozrel na Mary s tichou žiadosťou o pomoc. Ostro
zavrtela hlavou. Zabudni na to, Johnny. Pridobre viem, ako kydáš
na Jacka a znepríjemňuješ Anne život, lebo si nevybrala teba.
Pritom ťa Anne zaujíma iba ako cesta k Brothertonovi a k tvojej
kariére.
„Vy, pán George Langworthy,“ upútal jej pozornosť Wright,
„máte potenciál využiť rituálnu mágiu. Nikdy ste ho však
nevyužili.“
Zaujalo ju to. Možno aj preto ju pred rozvetvenou bohatou
rodinou Langworthyovcov Lady Oldham varovala. Vraj sa meno
Langworthy pred vyše sto rokmi spomenulo pri upaľovaní
čarodejníc v Amerike a odvtedy sa všetci Langworthyovci od
akejkoľvek mágie ostro dištancovali.
„Tuto pani Whittakerovú a pán Leicestra spája, že nemajú ani
za mak talentu.“
To nie je jediné, čo ich spája, napadlo Mary. Všetci v Červenom
levovi vedeli, že Whittaker sa potajomky stretáva s Leicestrovou
ženou. Vždy si myslela, že sú milenci. Žeby sa stretávali iba kvôli
rituálnej mágii?
„Má to aj nejakú pointu, či sa len túžite vyťahovať?“ opáčil
Langworthy.
„Jack Hill dnes priznal, že zorganizoval dva z útokov. On
a jeho priatelia vytrhli koľajnice a tiež zariadili, aby sa na radnici
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v správnom čase zjavil list s požiadavkami. Všetko ostatné má na
svedomí niekto iný.“

„Nebodaj sa domnievate, že sme za tým my? To je nelogické.
Prečo by sme to robili?“

„Prečo ľudia robia čokoľvek?“ prehodil Wright. Na odpovedi
mu zjavne nezáležalo. „Myslím, že ste tu vo svojom začmudenom
brlohu vyhlásili vojnu všetkej mágii. Možno brojíte proti
konkrétnym čarodejom a oni zasa bojujú proti vám. Prestavte si
moje prekvapenie, keď mi dnes ráno Jack Hill – rituálny čarodej
– dal do ruky zoznam bosoriek, ktoré mám vraj uloviť. Divné, že?
Ešte zaujímavejšie je vidieť na ňom mená troch z vás, a to práve
tých, čo nečarujú.“

„To nič nedokazuje,“ odsekol Leicester.
„Nie, ale mne stačí, že to vysvetľuje, prečo sa rituálni čarodeji
v Salfrode náhle správajú tak neobvykle. Prečo útočia a pútajú na
seba pozornosť, keď sa doteraz skrývali. Prečo sa boja
Brothertonových plánov zmeniť starý zákon, keď každému musí
byť jasné, že Brotherton by neublížil ani muche. Pri pohľade na
vás tomu začínam rozumieť. Vo svojom nenávistnom ťažení
proti čomukoľvek magickému ste narozprávali vydeseným
ľuďom, že sa musia vzoprieť, inak ich začnú upaľovať ako
kedysi. Kedysi... V Anglicku naposledy upálili čarodejnicu pred
viac ako sto rokmi!“
„Ako už pán Leicester povedal – aké máte dôkazy?“ prerušil
ho Langworty.
„Dôkazy? Načo by mi boli? Ja sa vás nechystám predhodiť
neschopnej miestnej polícii a dožadovať sa procesu. Ja vás
budem strieľať jedného po druhom, až kým mi niekto z vás
nepovie, čo máte ešte v pláne a ktorý kostol ste si vybrali za svoj
cieľ,“ predniesol Wright pokojne.
Vzápätí sa ozval ohlušujúci výstrel.
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Pohár sa spolu s pivom a krvou rozprskol na všetky strany.
John Hill sa najskôr zmätene díval na svoju rozstrelenú dlaň a až
potom začal kričať od bolesti. Wright natiahol kohútik a opäť
namieril na Hilla.

„Päť.“
„Nebojím sa. Ste mizerný strelec,“ utrúsil George Langworthy.
Wright sa uškrnul a kývol hlavou kamsi za Johna Hilla. Všetci
sa tam hneď pozreli.
Pani Whittakker si vzápätí prikryla ústa, Leicester sa
roztriasol, Higgings zalapal po dychu, Hill zmenil bolestný krik
na vydesené pišťanie a Langworthy zbledol. Mary sa usmiala.
Vystrelený náboj trafil presne do stredu jedného z cínových
tanierov za Hillom.
„Najbližšie už mierim na srdcia. Čo máte v pláne a ktorý
kostol ste si vybrali za svoj cieľ.“
„Katedrálu! Katedrálu!“ zvrešťal Leceister tenkým hláskom.
„So západom slnka. Žiaden iný plán nemáme. Práve sme sa mali
dohodnúť, čo ďalej. Naozaj. Neklamem.“
Wright otočil revolver na Leicestra, ktorý sa začal
nekontrolovane triasť.
„Hm... verím vám,“ zhodnotil Wright po chvíli.
Wright spravil pár krokov dnu a všetci sa razom pritisli
k operadlám svojich nesúrodých stoličiek. On však len siahol
k zámku z vnútornej strany dverí, vybral z neho kľúč a sotva
zabuchol dvere zvonka, zamkol ich.
Mary s ním ostala v úplnej tme na chodbičke so schodiskom.
„Dajte mi ruku, povediem vás, aby ste nespadli. Musíme sa
ponáhľať.“
Ucítila jeho teplú, jemnú dlaň vo svojej a ani nevedela, prečo
ju striaslo. Wright ju jemne potiahol nahor a ona sa držiac jeho
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ruky tápavo vybrala schodmi nahor. To, že pred chvíľou prišla
o všetko – o povesť, o rodinu a pravdepodobne aj o prácu – jej
dochádzalo iba pomaly.
***
„Kde je tá katedrála?“ spýtal sa Richard, sotva vyšli von
a ovanul ho chladný novembrový vzduch. Už aspoň nepršalo.
„V Manchestri, kúsok za riekou,“ odvetila neprítomne. Ešte
stále ju držal za ruku a cítil, že sa chveje.
„V Manchestri? Ste si istá? To... to neznie správne.“
„Určite. Žiadna iná katedrála tu nie je. Ani mnohí miestni
nevnímajú, kde Salford končí a Manchester začína. Leicester ani
nie je Salforďan.“

„Hm...“
Nezdalo sa mu to. Doteraz sa obmedzovali iba na Salford,
prečo by práve teraz išli útočiť na manchesterskej strane rieky
Irwel?
„Iná katedrála tu nie je,“ zopakovala Mary a Wright neochotne
prikývol.
Pustil ju, aby sa nedostala do ešte väčších rečí, a zamierili na
ulicu. Zvedavci už sa nahrnuli pred vchodom do dvora. Zrejme
počuli výstrel. Teraz sa všetky oči upierali na nich.
Čert aby to vzal. Toto tak nemám rád.
„Zavolajte políciu, zavolajte pánov radných. Ihneď! Povedzte
im, že Richard Wright odhalil sprisahanie a zadržal pravých
vinníkov. Tí dole sa snažili vás, bohabojných kresťanov, poštvať
proti doposiaľ spravodlivým mužom s mocou od Boha. Treba ich
vydať do rúk zákona. Zavolajte pánov radných a políciu.“

Mnohí sa rozbehli splniť jeho príkaz, iní váhavo nazerali do
dvora.
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„Vy piati tu ostaňte strážiť,“ oslovil chlapov, čo sa nepohli na
jeho prvý príkaz. „Nik nesmie dole, kým nepríde polícia a aspoň
dvaja páni radní, rozumeli ste? Ak sa im dačo stane, osobne sa mi
zodpoviete. Vy traja sa postavte k dverám. Ak by tí, čo sú zavretí
dole, skúšali utiecť, zavrite ich naspäť. Ale beda, ak im ublížite!
Nesmú zomrieť, než sa k nim dostanú úrady. Rozumiete?“
Chlapi začali na jeho úľavu horlivo prikyvovať. Žiaden Škót
ani Ír sa v dave našťastie nezjavil.
Richard hrdo vykročil na ulicu a nenápadne ťahajúc Mary za
sebou sa zakrátko vytratil davu z dohľadu.
„Bežme,“ vyzval ju už bez veliteľskej pompéznosti.
Mary si vymanila ruku a rozbehla sa. Nechal sa ňou viesť
takmer celou ulicou Chapel Street. Zhrčilo sa v nej mnoho ľudí
s ginom či pivom v ruke, ufúľaní od sadzí, blata a všadeprítomnej
špiny. Horlivo sa zhovárali a niektorí dokonca ukazovali naňho
a na Mary prstom. Predierali sa medzi nimi na chodníku
a hľadali miesto, kde by mohli prejsť cez cestu. Jeden jazdec za
druhým, vozy, koče, drožky mierili od Greengate k ostatným
častiam mesta a späť.

V jednom momente Richard Mary opäť chytil, aby nezmeškali
správny moment, a stiahol ju na druhú stranu. Prebehli okolo
Leicesterovho Červeného leva, zahli k Viktóriinmu mostu.
Zakrátko ich ovial chladný vzduch od rieky a Richardovi sa
otvoril výhľad na gotickú katedrálu s jednou vysokou vežou. Aj
z diaľky vyzerala, že už si toho veľa zažila. Stále sa však
majestátne týčila nad riekou a Richardovi imponovala oveľa
viac, než tie moderné napodobeniny.
Kamenný most prebehli rýchlo a zakrátko sa už dostali bližšie
k svojmu cieľu. Na okamih zastal a blažene sa usmial pri pohľade
nahor. Chvíľu sa iba kochal. Ak by kostol zrúcali, rozhnevali by
ho viac, než to mohli dokázať v pradiarni či na trhu s dobytkom.
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Ľudí bolo na svete podľa Richarda aj tak priveľa. Miesta ako toto
boli nenahraditeľné.

„Pán Wright?“ vyrušila ho zo zadumania Mary. Pozrel na ňu
s ľahko zasneným úsmevom a všimol si smer jej prísneho
pohľadu. Pozrel na ich spojené ruky a s krátkym ospravedlnením
sa pustil, akoby ho popálila. Ani si neuvedomil, že ju stále držal.
„Pol štvrtej, máme čas,“ zhodnotil pri pohľade na hodiny na
veži. „Slnko zapadne tak okolo štvrtej.“
„Cítite, kde tí čarodeji sú? Tak ako na trhu?“
„Nie, to až keď začnú. Prehľadajme to tu.“
Prešli cez bránu v plote okolo katedrály a vydali sa na pomalú
prechádzku okolo nej. Šli tempom ako všetci ostatní, no predsa
vzbudzovali pozornosť: Gentleman so zbraňami, ktoré si zobral
aj do kostola, hoci nemal na sebe uniformu. Slúžka so sukňou od
blata a krvi – čia je to krv? – so strapatými vlasmi a necudne
červenými lícami.
Netrvalo dlho, než obišli celú stavbu dookola. Kedysi dávno,
ešte než vstúpil do armády, Richard dúfal, že ak spojí lásku
k architektúre s peniazmi svojho otca, pomôže s obnovou
takýchto skvostov. Teraz si musel pripomínať, že má pozerať
nadol a hľadať čarodejov, čo chcú kostol zrúcať. Stále však
nikoho podozrivého nezbadal. Žiadne skupinky žien či mužov,
žiadne vyvrhnuté vnútornosti, krvavé maľby či zapálené sviečky.
Zašli aj dovnútra. Tam ho privítal veľkolepý priestor
s najširšou hlavnou loďou, akú kedy videl, ktorý voľajaký barbar
zničil rímskym cementom. Až ho pichlo pri srdci, keď tú spúšť
zbadal a na chvíľu celkom zabudol, prečo sem vlastne šiel.
Pripomenula mu to až Mary jemným zaťahaním za rukáv.
V tichosti prešli cez všetky prístupné časti starého kostola,
nakúkajúc do každého temného kúta. Snažil sa nevšímať si
krásnu kamenársku prácu, nečítať staré nápisy, neplakať pri
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každom zničenom kúsku a venovať svoju pozornosť len súčasnej
úlohe. V kostole sa však len ticho modlilo zopár veriacich.

„Na taký rituál by ich muselo byť viac, potrebovali by byť
blízko a už teraz by sa pripravovali,“ zamrmlal nespokojne, keď
opäť vyšli von. „Niečo mi tu nesedí.“
Čas sa krátil. Západ slnka sa blížil.
Vyšli na ulicu a začali čoraz rýchlejším tempom obchádzať
okolie katedrály z vonkajšej strany plota. Nakukli do uličiek, do
domov, čo vyzerali opustene, do tmavých zákutí, do rozpadnutej
chatrče pri rieke.
„Nič necítite?“ uisťovala sa Mary už aspoň tretíkrát.
„Nie,“ štekol na ňu podráždene.
Opäť sa rozbehli.
Vbehli späť do dvora pred katedrálou, prebehli okolo stavby.
Dokonca sa spýtali pár neznámych, či nevideli nejakú podozrivú
skupinku. Jediní podozriví tu boli oni.
Po rituálnych čarodejoch nebolo ani stopy.
„Leicester nás oklamal,“ zavrčala Mary.
Slnko bolo čoraz nižšie.
„Nik tu nie je...“ zopakovala Mary.
Bezmocne stáli pred katedrálou. Mary podupkávala nohou
a hrýzla si záder na prste.

Hodiny nad ich hlavou odbili štyri.
„Ste si istá, že je to jediná katedrála v okolí?“
„Samozrejme,“ odvrkla. „Je dokonca katedrálou iba od
septembra, kedy založili Manchesterskú diecézu. Rodičia aj brat
tu mali svadbu. Poznám to tu.“

Richard na ňu chvíľu zízal s otvorenými ústami. Potom si
zaboril tvár do dlane a potriasol hlavou. Nevedel sa zbaviť
pocitu, že na čosi veľmi dôležité zabudol. Dlho bol ticho.
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„Katolík!“ zvolal zrazu, až sa Mary strhla. „Toto je anglikánska
katedrála, však?“

Mary váhavo prikývla, akoby si nebola istá, že chce počuť tak
zrejmú odpoveď.

„Leicester je katolík. Kde je katolícka katedrála?“
„Nikde v Anglicku nie je katolícka katedrála, pán Wright.
Katolíci majú tu v okolí len asi tri či štyri kaplnky.“

Richard ticho zaklial a už-už si šiel odpľuť na zem, keď ho
Marin kritický pohľad zastavil.
„A nie je tu ani nejaký veľký katolícky kostol? Ľudia si nie
vždy uvedomia, že nie všetky veľké kostoly sú katedrály. Naozaj
tu nič také nie je?“ priam žobronil Richard.
„Zatiaľ nie. Salfordský katolícky kostol Jána Evanjelistu majú
otvoriť až o rok. Bežali sme okolo neho od radnice k trhu. “

Richard sa plesol po čele tak hlasno, až Mary myklo. Potom ju
opäť schmatol za ruku a rozbehol sa naspäť do Salfordu.
Slnko už zapadalo. Ak Leicester neklamal, rituál sa práve
začal.
***
Mary už nestačila s dychom a svaly na nohách ju boleli.
Vzduch hltala plnými dúškami a jeho chlad ju pálil v hrudi
zovretej korzetom. Chvíľou si jednou rukou pridržiavala
čiapočku na hlave, aby jej ju neodfúklo. Niekde pri Leicestrovom
Červenom levovi si ju strhla a napchala si ju do vrecka kabáta. Aj
tak to už bolo jedno.
Bežali naspäť po ulici Chapel Street, plynové lampy už
pomaly zažínali a ich svetlá blikali na mokrých chodníkoch.
Doprava trocha ustala, ľudí bolo pred krčmami pomenej. Väčšina
sa so západom slnka presúvala domov alebo dovnútra, kde bolo
teplejšie.
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Cez sklo otcovej obľúbenej taverny videla, že on tiež už
zaliezol dnu. Dnes bol jeden z tých mála večerov, kedy sa nebude
ponáhľať domov. Obyčajne toľko nepil.
Cítila, že už nevládze a že sa čoraz viac spolieha na Wrightovu
ruku, ktorá ju zachytila, keď sa párkrát šmykla.
Prebehli okolo radnice. Práve pred ňou stáli páni radní,
starosta a Brotherton. Počula, že na nich Brotherton čosi kričí.
Nezachytila čo. Nemala čas, ani silu sa tým zaoberať. Iba bežala.
„Kostol!“ zakričal im Wright na odpoveď a hnal sa ďalej.
Nevládala. Potkýnala sa pri každom treťom kroku,
spomaľovala, nohy jej vypovedávali službu.
„Ešte kúsok, potrebujem vás tam,“ povzbudil ju Wright a ona
sa vypäla na posledných pár yardov.
Zastali priamo pred nedokončeným kostolom. Dvere boli
zatvorené, z vnútra neprenikalo žiadne svetlo von.
„Cítim ich len slabo, asi budú dnu. Počkajte tu, obehnem to
zvonka.“

Wright sa stratil. Ulice sa postupne vyprázdňovali a len
málokto si ich všímal. Prihrbila sa, oprela si ruky o stehná
a snažila sa dýchať cez šatku, čo si dala cez ústa, aby vzduch
nebol tak ostrý. Keď lapila dych, opäť sa narovnala, upravila si
šaty, uhladila vlasy, vytiahla si z vrecka premočenú, studenú
čiapku a opäť si ju nasadila. Striasla sa a kýchla.
„Na zdravie,“ ozval sa Wright. „Mal som pravdu, sú tam.
Zbadal som svetlá sviečok. Poďme.“
Opäť ju, už podľa svojho nového zvyku, schmatol.
„Počkať, počkať,“ vytrhla sa mu. „Povedali ste, že ma tu
potrebujete. Prečo?“
Wright netrpezlivo lupol pohľadom k dverám kostola. Tma
pomaly preberala vládu nad Salfordom. Nemali čas.
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„Rituálnu mágiu môžete zastaviť len tak, že zabijete všetkých
čarodejov alebo zničíte symbol, ktorý usmerňuje ich moc.
Nezabíjam, ak naozaj nemusím, a už vôbec nie čarodejov
v tranze, čo sa nevedia brániť. Vždy zničím symbol. Niekedy to
ide ťažko. Preto vás potrebujem. Ak by sa mi to nepodarilo,
skúste to vy s vašou mocou.“
„Ak by som ten symbol nevedela zničiť ani ja, čo potom?
Treba ho dačím zakryť?“
„To nefunguje. Môžete odtiahnuť mŕtve zviera, čo tam zväčša
je, sfúknuť sviečky, zakryť symbol plátnom, nič z toho
nepomáha. Raz som pridal pár halúzok, aby som zmenil
trojuholník na deformovaný štvorec, ani to nepomohlo.“
Mary odhodlane prikývla a až teraz sa nechala stiahnuť
Wrightom k nedokončenému kostolu.
„Mary! Pán Wright!“ počula Brothertona za ich chrbtami.
„Poďte sem. Potrebujeme pomoc,“ zakričal na nich Wright na
Marino prekvapenie. „Potrebujeme, aby nám neskôr svedčili.
Chcete predsa pomôcť sestre, či?“ zamrmlal ticho, aby ho počula
len ona.

Bez námahy otvoril dvere, čo mali byť zamknuté, a vošli. Ako
prvý ju ovalil ju pach novoty, farby, opracovaného dreva
a nepoužívaného priestoru. Vzduch bol suchý, no podobne
studený ako vonku. Priestor sa ťahal do diaľky až k obrovskému
oknu za ním. Jej pohľad zachytili štíhle stĺpy a klenuté oblúky
a potiahli ho nahor ku klenbe s drevenými trámami. Jemná
vibrácia pod nohami, čo ucítila, strhla jej pozornosť k dlažbe.
Vďaka tomu zbadala blikajúce sviečky a osem postáv na mieste
budúceho oltára.
Držali sa za ruky, knísali sa z strany na stranu a voľačo si
prespevovali. Zježili sa jej chlpy a striaslo ju, akoby do nej vrazila
silná vlna. Takto nejako to cíti Wright?
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Potiahol ju vpred a jej nohy sa opäť neochotne rozbehli.
Musela tých čarodejov zastaviť. Nesmela dopustiť, aby zničili
tento nádherný kostol. Aj keď bol katolícky.
Stačí zničiť symbol, stačí zničiť symbol...
Ako sa priblížili, videla, že medzi čarodejmi sú štyria muži
a štyri ženy a pod ich nohami leží ovečka v kaluži vlastnej krvi.
„Šľaka,“ vydýchol Wright sotva sa dostali na pár krokov od
nich.
Čarodeji stáli okolo symbolu rozety s ôsmymi lupeňmi
vytvoreného mozaikou v dlažbe.
Wright nemal ako symbol rozrušiť. Keby bola ako Lady
Oldham, možno by dokázala povyberať správne kamene z dlažby
a nezničiť pritom celý kostol, ktorý prišla chrániť. Lenže Mary
nebola Lady Oldham. Na toto jej mágia zatiaľ nestačila.
Ucítila, ako sa zem roztriasla, ako sa okolité stĺpy chvejú.
Vnímala, že dnu vbehli radní páni. Nepribližovali sa. Možno
stuhli od strachu.

Priestorom kostola sa náhle ozval výstrel a otriasol ňou až do
morku kostí.

Jeden z čarodejov sa zošuchol k zemi. Ostatní čarodeji to ani
nepostrehli. Celkom stratení v kúzle, nevnímali okolitý svet a
ďalej sa knísali zo strany na stranu. Mary mala pocit, že kostol
nad nimi sa hýbe v ich rytme. Trámy nebezpečne škrípali,
kamene hlasno protestovali.

Radšej, keby si bola mŕtva, než aby sa o tebe mali šíriť ďalšie
reči. Chvejúci sa strop nad hlavou jej pripomenul otcove slová z
dnešného rána. O chvíľu budem mŕtva.
Zbadala, ako Wright stojí s hlavňou priloženou k hlave
druhého z čarodejov. Oči mal zatvorené, zuby zaťaté, tvár
odvrátenú. Čo jej to povedal? Že nezabíja, ak naozaj nemusí?
Preto tak váha?
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Ozval sa druhý výstrel a Wright zvraštil tvár do znechutenej
grimasy, ako sa ďalší čarodej zrútil na zem. Magické vlnenie
napriek smrti dvoch čarodejov silnelo a ohlušovalo ju viac, než
zvuky výstrelov. Iba matne vnímala, ako radní a Brotherton čosi
kričia a bežia k nim.
„Wright, nie!“ zvolala, bežiac k nemu.
Videla, ako sa zháčil.
„Z cesty,“ prikázala a on okamžite, dokonca sa zdalo, že
s úľavou, poslúchol.

Preskočila telo mŕtveho čarodeja a postavila sa rovno do
kaluže ovčej krvi. Vystrela ruky pri tele, napla prsty a zhlboka sa
nadýchla presne tak, ako ju to Lady Oldham učila.

Wright zbledol a okamžite sa rozbehol preč, mávajúc na
radných pánov, aby spravili to isté. Akoby vytušil, čo chystá, skôr
než to vedela ona sama.
Mary cítila, ako ňou cudzia mágia prestupuje. Naladila sa na
ňu, prijala ju za svoju. Námahou roztrasené paže skrčila k telu,
prsty kŕčovito vystreté, dlane čoraz bližšie a bližšie pri sebe.
Nedýchala. Sústredila sa len na vlnenie všade naokolo, ktoré ju
hojdalo ako detský drevený koník. Sústredila sa na to, že chce
mágov zastaviť, ale nezabiť.
Tleskla.
***
Josepha Brothertona zhodila silná vlna na dlažbu a poťahala
ho po nej takmer až k vchodu.
Matne vnímal, že všetci radní aj starosta, čo vbehli do kostola
za ním, dopadli rovnako. Počul, ako sa dvere s kvílením vyšklbli
z pántov a rozleteli sa v ústrety začínajúcej noci.
Iba Wright, ktorého mal na dohľad, ostal prikrčený na mieste,
na ktorom zastal, a zvracal.
© LíviaHlavačková, 2020

73

„Čo sa stalo?“ počul Brotherton zmätené hlasy radných
naokolo.

S námahou sa vytiahol na nohy a hneď pozrel smerom
k čarodejniciam. Všetci ležali kúsok od miesta, kde predtým stáli.
Dvaja mali rozstrelenú lebku, ostatní vyzerali byť bez zranenia.
Mary Watkin stála na mieste niekdajšieho kruhu čarodejníc,
zhlboka dýchla a dívala sa do začínajúcej noc. Krv vsakovala do
už aj tak špinavého lemu jej dlhej sukne. Wright si utrel ústa,
otočil sa na Mary a povzbudivo jej smerom natiahol ruku.

Až vtedy si Brotherton uvedomil, že sa mu pôda pod nohami
prestala triasť, že kostol prestal škrípať, vŕzgať a kolísať sa ako
plachetnica na mori. Pochopil, že Salfordský kostol vďačí za
záchranu najmä Mary Watkinovej.
Mary vyšla unaveným krokom z krvavej kaluže
a z ornamentu na podlahe. Obišla čarodejov, ktorí sa zmätene
preberali, obišla aj Wrighta a zamierila rovno k Brothertonovi.
Niesla sa neobvykle hrdo a vzpriamene.
„Pán Brotherton,“ oslovila ho bez úklony.
Z vážnosťou prikývol na znak svojej pozornosti.
„Som čarodejnica,“ vyhlásila bez mrknutia. „Zároveň som
poriadna, slušná a pobožná kresťanka. Dnes som použila svoju
moc proti davu, ktorý sa chystal zabiť pána Wrighta a mňa.
Použila som ju aj na záchranu tohto kostola. Neviem, čo ma kvôli
tomu čaká. Som pripravená znášať akýkoľvek súd. No nechcem,
aby trpela moja sestra Anne a moja rodina. Rozumiete?“
„Samozrejme, slečna Watkin,“ zamrmlal Brotherton.
„Žiaden súd vás nečaká,“ ozval sa Wright. „Zákon zakazuje
súdiť za čarodejníctvo.“
„Ďakujem, pán Wright. O seba sa však nebojím. Potrebujem
však vedieť, či pán Brotherton a páni radní pomôžu mojej
rodine, aby neprišli o prácu a nedostali sa do chudobinca.“
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„Anne neprepustím a za ostatných sa prihovorím,“ prisľúbil
Brotherton. „Som vám vďačný, slečna Watkin, i vám, pán Wright,
že ste zabránili katastrofe. Pád kostola by mohol rozpútať
krvavý hon na čarodejnice, ktorý by už nik nezastavil. Zažil som
Peterloo. Nechcel by som byť svedkom ničoho podobného.“
Mary Watkin až teraz spokojne poďakovala, so všetkými sa
ticho rozlúčila a unaveným krokom sa vyšuchtala do temného
šera. Na Wrighta, s ktorým dobehla ruka v ruke, sa ani
nepozrela.
„Možno by ste túto skúsenosť s jednou čarodejnicou, ktorá
zastavila iných, mohli zobrať do úvahy pre ten váš slávny zákon,
ak ešte stále trváte na jeho zmene,“ prehodil Wright.

„Presne to som mal v úmysle. Preto som vás zavolal, pán
Wright. Chcel som vedieť, ako rozpoznávate čarodejnice
a čarodejov, aby som to mohol do toho zákona zahrnúť. Chcel
som, aby ste mi s ním pomohli. Viem, že Mary a Anne sú iné, než
tamtí,“ kývol na omráčených čarodejov na druhom konci kostola.
„Chcel som, aby zákon chránil nevinných, ale mal možnosť
potrestať napríklad tých, čo vykoľajili vlak. Vďaka Jackovi Hillovi
síce vieme, ktorí to sú, ale budeme ich musieť nechať ísť.
Nespravili nič protizákonné. A nie sme barbari, aby sme ich
upaľovali či vešali bez spravodlivého súdu,“ strelil pohľadom na
Langworthyho, ktorý si len voľačo zašomral popod nos.
„Obávam sa, že v tom vám nepomôžem, pán Brotherton. Ja to
skrátka vidím. Neviem o nikom inom, kto by mal tento dar.
Aspoň nie v Británii. Na tom zákon nezaložíte. Myslím si však,
žeby ste ho mali zatiaľ nechať tak. Ľudia nie sú pripravení na
zmenu.“
Brotherton sa nadýchol, aby mu odporoval, ale Wright ho
zastavil ráznym zavrtením hlavy.
„Naozaj vám s tým nepomôžem, pán Brotherton. Myslím však,
že som aj tak spravil dosť. Zastavil som rituál piatich čarodejov
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v pradiarni, šesť čarodejov na trhu, našiel som päť sprisahancov,
čo to celé spískali – ak ich dav nezabil, sú zavretí v Červenom
levovi na rohu ulice Bolton Street – osem čarodejov v kostole
a samozrejme rátam aj Johna Hilla. Jima ste chytili sami, toho
nepočítam. Beriem zvyčajne guineu za čarodeja. Mohli by ste mi
ich vyplatiť čím skôr?“
„To nemyslíte vážne! Dvadsaťpäť guineí? Za čo? Veď ste
s nimi aj tak nič nespravili. Zastavili ich iní!“ rozhorčil sa
Langworthy.
„Som Lovec. Nie vrah, inkvizítor, sudca, či kat. Našiel som ich,
zastavil som ich kúzla, zabránil väčším katastrofám. To je moja
práca. Ak ste mysleli, že vám tu vystrieľam desatinu mesta, tak
ste si ma s niekým pomýlili,“ odvrkol Wright a zhnusene si
Langworthyho premeral.

„Ja som vás pozval, ja vám zaplatím. Zastavte sa u mňa doma.
Viete, kde to je.“
„Rád vás tam odprevadím, pán Brotherton. Ak si správne
pamätám, o päť tridsať päť odchádza z druhej Manchesterskej
stanice posledný vlak do Londýna. Chcel by som ho stihnúť.“
***
Richard Wright vyšiel z Červeného leva s kufrom
a spokojným výrazom. Zarobil oveľa viac než očakával. Navyše
využil správu o zatknutí hostinského, Williama Leicestra, na
dramatický odchod bez zaplatenia za noc, ktorú tam aj tak
nestrávil. Ušetril ďalších desať pencí. V bruchu mu riadne
škvŕkalo, ale nemal čas sa zastaviť na večeru. Ostávala mu pol
hodina do odchodu vlaku a stanica Manchester London Road
bola podľa recepčného tak dvadsať minút odtiaľto.
Jeho kroky zastavil pohľad na už prezlečenú, no zúbožene sa
tváriacu Mary Watkinovú s vecami zviazanými v šatôčke.
„Slečna Watkin? Čo tu robíte?“
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„Prišla som si po to, čo mi dlhovali na výplate a teraz... neviem
kam ísť.“

„Hm, dobre, že vravíte. Pomohli ste mi zastaviť nejakých
čarodejov, toto je váš podiel,“ podal jej dvadsať päť šilingov.

Rozpačito poďakovala, zabalila si ich k drobnejším minciam
a stíchla. Wright sa na ňu povzbudivo usmial, rozlúčil sa s ňou
krátkym úklonom s prstami na klobúku a chystal sa odísť, keď
ho chytila za rukáv.
„Prosím, poraďte mi, pán Wright. Ste znalý sveta... Kam mám
ísť? Myslíte, že mi Lady Oldham pomôže?“
„Obávam sa, že nie,“ odvetil stručne a zároveň nervózne
podupkal na mieste. Nechcel byť neslušný, ale utekal mu vlak.
Mary ho však stále držala a zmätene naňho hľadela. „Viem, že
moja teta, Lady Oldham, učí dievčiny z okolia čarovať a viem, že
by bola na vás dnes veľmi pyšná. Nikdy by to však verejne
nepriznala. Nemôže dopustiť, aby sa jej meno spájalo s vaším
teraz, keď sa vie, že ste čarodejnica. Ohrozila by ostatné dievčatá
pod jej ochranou. Nemyslím si, že u nej budete ešte niekedy
vítaná. Ani ja nie som, odkedy som Lovec.“

„A nemohla by som ísť s vami? Nebudem vám na ťarchu.
Môžem vám slúžiť, upratovať váš dom...“
„Ja som večne na cestách, a to isto nechcete.“
„Ako môžete vedieť, čo chcem?“ opýtala sa ho popudene a on
sa spokojne zaškeril. Ráno vo vlaku nevyzerala ani zďaleka tak
bojovne.
„Lebo ste zakorenená čarodejnica. Zemská energia sa vlní
všade okolo nás. Na každom mieste na svete je to vlnenie trocha
iné. Mágia dáva zemskej energii smer a účel. Vy dokážete
čarovať bez rituálu len ak naozaj dobre poznáte svoje okolie.
Akonáhle opustíte svoj domov, na nejaký čas prídete o svoju
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moc. Až keď zapustíte korene v novom domove, až vtedy sa vám
začne moc postupne vracať.“

„Preto toľko utekáte, pán Wright? Aby sa vám vaša mágia
náhodou nevrátila?“ prekvapila ho svojou otázkou.

Na okamih ostal ticho stáť a iba si ju skúmavo prehliadal.
Žeby mala podobný dar vidieť a cítiť mágiu ako on?
„Ak chcete ísť so mnou, tak poďte. Ale musíme sa ponáhľať,
vlak onedlho odchádza.“
„Tak bežme,“ povedala a načiahla k nemu ruku.
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Poviedka Zákon na čarodejnice
Poviedka Zákon na čarodejnice pôvodne vyšla v časopise Jupiter 11-12.

Sci-fi a fantasy časopis Jupiter tentokrát prináša na 280-ich stranách ženské
dvojčíslo.
Kvalitná česká autorka najmladšej generácie Petra Slováková v ňom predstavuje
akčnú urban fantasy. Temnú science fiction prináša Františka Vrbenská. Dlhú poviedku z
anglického prostredia poslala Lívia Hlavačková. Dlhšie si počítate aj poviedky stále
lepších autoriek temnej fantastiky Anny Olejárovej a Ivany Molnárovej Dubcovej. Kratšie,
no zábavné vzdáva Jupiter Kataríne Soyke, Janke Tabačkej a Beate Takáčovej.
Medzi rozhovormi aj v tomto čísle nájdete megainterview, tentoraz s českými a
slovenskými autorkami. V samostatných rozhovoroch časopis spovedá redaktorku Luciu
Lackovičová a majiteľku komiksového kníhkupectva Henrietu Lakatošovú.
V komiksovej prílohe taktiež nechýbajú autorky, príbehy ktorých patria do série
Heroes a fanúšikov môže potešiť aj pokračovanie Nukleusa z minulého čísla.

Celé ženské dvojčíslo 11-12 nájdete ako e-časopis v rôznych kníhkupectvách
(Martinus, Gorila, Alza, a iné) iba za 5€.
Pravidelné vychádzanie časopisu Jupiter môžete podporiť na Startovači
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