Kapitola tﬁetí

Meâ a srdce

Tom stál na spodním břevnu plotu
a rozhlížel se po opuštěném poli.
„Ten netvor tu pořád někde může
být,“ řekl ustaraně. „A může
v kámen proměnit i nás!“ Vrátil se
k Bouřlivákovi. „Musíme být
připraveni na všechno.“
Navlékl si těžkou kroužkovou
zbroj a nasadil si zlatou helmu. Teď
necítil strach a s přilbou by měl
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netvora vidět, kdyby na ně někde
číhal. Znovu nasedl na koně, levou
rukou sevřel štít a pravou vytasil
meč.
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Elena vyskočila za něj
s připraveným lukem a šípy.
„Kupředu, Bouřliváku!“ křikl
Tom na koně a pobídl ho patami.
Hřebec nejdřív trochu ucouvl
od plotu, ale pak vyrazil jako vítr
a jediným plavným skokem plot
přeletěl.
A pak už neohroženě cválal
směrem ke třem zkamenělým
postavám, s věrným Šedivákem
po boku.
Tom cítil, jak Eleně po hladké
kroužkové zbroji sjíždějí prsty, neměl
však strach, že by spadla. Na to byla
moc dobrý jezdec. Tom každým
okamžikem očekával útok netvora,
ale pole přejeli bez úhony.
Šedivák s Bouřlivákem se však
chovali neklidně. Chvěli se, cítili
blízkost nebezpečí.
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V přízračném tichu zastavili
u kamenných soch. Tom s Elenou
sklouzli ze sedla. Bouřlivák nepokojně
zařehtal a ucouvl. Šedivák muže
a voly obcházel se schlíplýma ušima
a větřil. Srst na zádech měl zježenou.
„To je přece statkář Gretlin!“
vykřikl Tom, když s Elenou došli
blíž. Opatrně se dotkl jeho hrudi.
Byla studená.
Elena se zamračila. „Vypadá
šťastně,“ poznamenala a zkoumala
sedlákův obličej. „Tomu nerozumím.
Jestli věděl, že se promění v kámen,
proč se tak usmívá?“
„Malvelovi netvoři většinou bývají
děsiví, viď?“ divil se Tom, který byl
stejně zmatený jako Elena. „Tohle ale
zřejmě způsobilo něco, co vypadá
zdánlivě neškodně, ale
ve skutečnosti není.“
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„Nebo dokonce něco krásného,“
dodala Elena.
„Něco krásného a zároveň
smrtícího,“ řekl ponuře Tom. „To je
zlé, Eleno. Jak máme bojovat
s něčím, co vypadá neškodně?“
„Co to může být za netvora?“
zeptala se Elena.
Tom nešťastně pohlédl sedlákovi
do tváře. „Jediný člověk, který by
nám to mohl povědět, je mrtvý,“
zamumlal. Pak se však do kamenné
tváře zahleděl pozorněji a podíval se
sedlákovi do očí. Zdálo se mu to,
nebo se opravdu pohnuly?
„Eleno!“ vyjekl Tom. „Myslím, že
žije.“
Elena se zatvářila ustaraně. „Máš
pravdu,“ řekla. Přistoupila k němu
a přitom o něj omylem zavadila
loktem. Ozval se podivně dutý zvuk.
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Tom sevřel ruku v pěst a klouby
zaťukal statkáři na rameno. Uslyšeli
stejný dutý zvuk.
„Má kolem sebe jen skořápku!“
vykřikl Tom.
„Ale jak tu skořápku rozbijeme,
aniž bychom ho zranili?“ zeptala se
Elena.
Tom vytasil meč.
„To nemůžeš!“ vykřikla Elena.
„Vždyť ho zabiješ!“
„Ne, když najdu slabé místo,“
odpověděl Tom. „Můj strýček je
kovář, pamatuješ? Vždycky mě učil,
jak najít slabé místo a využít ho.“
Obešel sedláka a podíval se zezadu.
„Někde tu musí být skulina nebo
něco podobného,“ mumlal si pro
sebe. „Musí být!“
Nakonec si všiml praskliny
tenké jako vlas, která se klikatila
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na mužově hrudi přímo nad
srdcem.
„Tady!“ řekl. Pozvedl meč
a opatrně namířil jeho smrtící ostří
proti prasklině.
„Ne!“ vykřikla Elena. „Je to moc
nebezpečné. Kdyby ti sjela ruka,
kdybys udělal jediný špatný pohyb,
čepel mu probodne srdce.“
„Dokážu to,“ řekl Tom.
„A stejně nemáme na vybranou.
Nemůžeme ho tu přece takhle
nechat! A kromě toho potřebujeme,
aby nám řekl, jak vypadá ten
netvor.“
„Tak buď hlavně opatrný,“ špitla
jen Elena a ustoupila, zatímco se
Tom soustředil na přesný zásah.
Cítil se sám sebou naprosto jistý
a díky zlaté přilbě přesně viděl, kam
má špičku meče zabodnout.
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Pootočil ostří a bodl. Meč zajel do
praskliny.
Nic se však nestalo. Tom zvedl ruku
a vší silou praštil dlaní do jílce meče.
Elena zděšeně vyjekla. I Bouřlivák se
Šedivákem napjatě přihlíželi.
Udeřil do jílce podruhé. Kámen
zazvonil, ale puklina vydržela.
Nemohl se však vzdát. Tom
do meče uhodil potřetí. Prasklina
se rozšířila a z ní se po statkářově
hrudi i končetinách rozběhla síť
drobnějších puklinek.
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Pak se kamenná skořápka
rozsypala a popadala na zem. Sedlák
Gretlin se zhluboka nadechl, padl
na všechny čtyři a sípal a kašlal.
Byl naživu!
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