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Kapitola 21

Byla to past, samozřejmě. Sotva přeběhli most, vrhla se 
na ně parta dvaceti skřetů, odporných humanoidů s čer-
nou kůží, s tesáky obroušenými do špiček a dlouhými, 
vyhublými končetinami. Sami o sobě vypadaly jako noční 
můry, ale Phineas už si zvykl. Prvnímu rozpoltil palcátem 
lebku, sotva vykoukl z křoví, a druhého srazil na zem. Stihl 
jej ještě úderem do hrudníku dodělat, slyšel, jak praskala 
žebra, ale pak se mu do boku zabodl černý špinavý nůž 
a Phineas se zapotácel, zatímco mu z úst tekla krev. Frey, 
který stál uprostřed ochranného obrazce, nohou načrt-
nutého v bahně snad během dvou vteřin, právě dokončil 
zaříkávání a několik skřetů se svalilo na zem; ječeli bolestí 
a plivali na zem kusy spálených plic, jako kdyby hořeli 
zevnitř.

Phineas palcátem zablokoval další ránu nožem. Skřet 
se na něj šklebil svým dlouhým hadím jazykem a v jeho 
ďábelském obličeji se leskly malé červené oči, které se ale 
vzápětí protočily v sloup, když mu břichem vyjela Oha-
řova čepel.

Viděl dva skřety, jak bodají do jednoho z vojáků. Další 
voják umíral se skřetem zakousnutým do krční tepny. Phi-
neas udělal dva rychlé kroky, sebral všechnu sílu a praštil 
bestii přes páteř, jen to zapraštělo, muž už byl ale mrtvý. 
Pak jej bolest přemohla a kurát padl na zem. Krev mu 
z boku jen prýštila. Skřeti se na zemi váleli bez života, Frey 
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většinu z nich upálil svým zaklínáním, ale kolik zůstalo 
lidí? On, Frey, Ohař a dva vojáci. Deset chlapů tu leželo 
mrtvých, rozpáraných noži stvůr.

„To byla past, otče,“ vypadlo z něj přes bolest. Frey se 
na něj podíval a okamžitě mu položil ruku na ránu. Začal 
zaklínat a Phineas ucítil prudkou úlevu.

„Byla to past,“ opakoval. „Zdrháme zpátky přes most.“
„Nebyla,“ oponoval exorcista, který dokončil rychlé 

léčení. „Kdyby ano, zabijí nás všechny šípy. Podívej se, 
neměli ani luky. Nejspíš spěchali nahoru k Lane.“

„I kdyby nebyla, je tu teď zatraceně horko. Mám Agnes 
rád, ale tohle je sebevražda.“

„Jsi zbabělec,“ zasyčel Frey hněvem. „Šukat ji ti nevadilo, 
že? Já tě znám dost dobře, otče Phineasi. Ty jsi hrdina, když 
můžeš holkám vykládat, jak rozmlacuješ skřetí hlavy pal-
cátem, zatímco ti kouří ptáka. Ale abys pro ně něco udělal? 
Jestli chceš jít, tak vypadni, ale už mi nelez nikdy na oči!“

„Ukecal jste mě, otče,“ odpověděl mechanicky Phineas. 
Momentálně jím začal projíždět ten zvláštní pocit opojení, 
který se vždycky dostaví po rychlém hojení ran magií. Ně-
jakou tu hodinku mu teď bude všechno jedno. Frey by jej 
nejspíš přesvědčil, i kdyby se snažil o dost méně. Za chvilku 
bude litovat, ale teď měl hlavu prázdnou.

„Ohaři, najdi stopy, já mu to zatím zavážu. Eryle, Doyle, 
hlídejte, ještě mi to pár minut potrvá.“

Začal ránu provizorně omotávat. Magicky zavřená rána 
se snadno otevře, pokud nemá dost času na přirozené do-
hojení. Trocha obvazu by měla pomoct.

„Šla tudy,“ hlásil Ohař, který pár metrů od nich pro-
zkoumával křoví. „Světlé vlasy. A stopy malé dívčí nožky. 
Pokud tu Eryl není dneska podruhý, nemáme co řešit.“
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Nikdo se nezasmál. Ohař byl zvláštní člověk, ale ostatní 
neměli moc náladu vtipkovat mezi chladnoucími těly svých 
kamarádů na území nepřítele. Frey dokončil svoji práci. 
„Jdeme,“ zavelel.

Vklouzli do hvozdu. Velká čára, to byla krajina vypálená 
válkou a stromů tam moc nerostlo. Ale území Temných byl 
jeden velký hustý hvozd, plný zrádných bažin a spletitých 
cestiček. Les, který žil svým vlastním životem. Vstoupit 
do něj bylo vždycky laškování se smrtí. Zdravý Phineas 
by se možná s Freyem dohádal a možná by Agnes nechal 
svému osudu. Ale teď se cítil dobře, a ani nikdo z mužů 
nevypadal, že by chtěl něco namítat. Ohařovi bylo jedno, 
jestli bude žít, nebo ne – riskantní situace vyhledával. Eryl 
a Doyle se mnohem víc báli Freye než čehokoliv v temnotě 
lesa. A Frey samotný – nu, ne nadarmo se říká, že proti 
čemu bojuješ, tomu se začneš podobat.

Ohař klusal před ostatními a každou chvilku varoval: 
„Hlavně nešlápněte sem, nebo se to s váma proboří. Ne-
dotýkejte se tady té fialové kytky, je hezká, ale kdybyste 
si k ní přičichli, budete spát na věky.“ Phineas, kterého 
pomalu, ale jistě opouštěla magická euforie, zneklidněl. 
Už urazili alespoň dvě míle. Ohař sice vypadal, že se per-
fektně orientuje, ale močály jsou zrádné. Nemuseli by se 
nikdy dostat zpátky.

„Tady jsou její stopy. Zřetelně je vidím!“ zahlásil klečící 
Ohař a oči mu žhnuly loveckým plamenem.

„Kdy tudy šla?“ zeptal se Phineas.
„Není to víc než půl hodiny. Stahujeme její náskok, 

za chvíli ji máme,“ odvětil stopař a vyskočil na nohy. Phi-
neas neodpověděl. Půl hodinky, hodinku, to ještě zvládne. 
Ale pak půjde zpátky, i kdyby měl jít sám. Vůbec ho nelákalo 
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zůstat za čarou do setmění. Pokud bylo bláznivé vydat se 
za hranici zákopů přes den, v noci to byla čistá sebevražda. 
Zase tak špatný život polní kurát neměl.

Po další hodině už začal být unavený. Je voják, nějakou 
kondici má, ale brodit se močály, přelézat spadené větve, 
škrábat se do kopců a co chvilku se prodírat hustým tr-
ním, to není nedělní procházka do kostela. Najednou Ohař 
prudce zastavil. „Potichu!“ zasyčel. Všichni zkameněli. Ohař 
jim přes husté mlází ukázal prstem: „Vidíte tam, na konci 
té mýtiny, mezi modříny? Je tam jeskyně.“

Phineas neviděl mezi hnědými kmeny a zeleným jeh-
ličím vůbec nic, ale pro jistotu se zeptal: „A jak víme, že 
tam šla?“

„Nejsem slepý, ty stopy vedou přímo do ní,“ odsekl 
Ohař. „Jdeme!“

„Ne!“ zasáhl rázně Frey. „Nemám z toho místa dobrý 
pocit. A na těch posledních dvaceti metrech nic neroste, 
bude nás vidět z dálky. Než půjdeme dovnitř, chvilku tu 
počkáme, jestli se nic nestane.“

„Na co chceš čekat?“ zeptal se stopař. „Jen riskujeme, 
že ji zabijí.“

„Na to, až velitel řekne, že jdeme. A velitel jsem tu já,“ 
odsekl Frey a bylo vidět, že začíná zuřit. Ohař se sice za-
mračil, ale nic neřekl. Erylovi s Doylem se stále dařilo 
tvářit se lhostejně, i když Phineas cítil, jak jim hrůza kape 
po zádech. Sám už by dal hodně za to, aby se mohli vydat 
na zpáteční cestu.

Netušil, jak dlouho seděli bez hnutí, ale najednou Frey 
sykl: „Jdeme! Ohaři, ty první, Doyle, běž za ním!“

Ohař se rozhlédl a Phineasovi připadalo, že začeni-
chal. Pak rychlými, měkkými skoky přeběhl vzdálenost 
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až k modřínům. Na chvilku zmizel v jejich houští, ale pak 
se vynořil a mávl na ostatní. Doyle se ještě tázavě podíval 
po Freyovi a pak se taky rozběhl. Sice nebyl tak tichý jako 
Ohař, ale i on k jeskyni doběhl bez problémů. Frey mrkl 
na Phinease. Polní kurát pevně chytil palcát a krátkým 
sprintem vletěl jako dělová koule mezi modříny.

Vchod do jeskyně tam skutečně byl, tak velký, že 
člověk mohl projít, aniž by se zohýbal. Byl ale mistrně 
ukrytý za jedním ze vzájemně propletených kmenů a na-
víc přikrytý velkými větvemi. Ohař má zatraceně dobré 
oči, pomyslel si Phineas. On sám by si vchodu nevšiml, 
i kdyby na něj zíral týden. Když do něj nakoukl, viděl 
chodbu, která asi po padesáti metrech zahýbala někam 
doprava. Byla široká tak, že se do ní vešli dva lidé ve-
dle sebe, a o malý kousek vyšší než Phineas. Hrbit se 
nebudou.

I ostatní členové družiny přeběhli bez komplikací. Frey 
začal tiše udělovat pokyny: „Ohaři, nachystej pochodeň. 
Půjdete první s Erylem, musíš mít oči na stopkách. Eryle, 
meč. Phineasi, my půjdeme za nimi. Necháme mezi se-
bou pár metrů odstup, kdyby náhodou. Doyle, budeš nás 
krýt zezadu. Hlavně buď opatrnej, byl bych hodně nerad, 
kdyby nás tu zamkli skřeti.“

Všichni beze slova pokývli. Ohař měl smolnou větev už 
nachystanou. „Napadlo mě to, když jsme koukali na vchod,“ 
vysvětlil potichu Phineasovi, který se na něj nechápavě 
podíval. Je to pašák, pomyslel si Phineas. Bez něj bychom 
tu neměli nejmenší šanci.

Ohař párkrát křísl ocílkou, až vyletěly jiskry, a smolou 
nacucaná pochodeň se v mžiku rozhořela. „Jdeme,“ za-
velel Frey.
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