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onor chvíli počkal, neŽ si na temnotu zvykne.
Tunel slabě zeleně svítil. Prozkoumal zdi a seškrábl
z nich trošku mechu. Vycházela z něj mdlá záře, jako když
v noci světélkuje moře.
„Připadá mi, že jsme zase v zemi Sadre,“ zamumlal Conor. „To bych si klidně odpustil,“ dodal s povzdechem.
Ostatní se kolem něj shlukli. Abeke měla luk, Mej-lin meč
a Rolan kopí. On si vybral čagan. Na rozdíl od jeho sekery
nešlo o válečnickou zbraň, ale čagan byl stejně těžký jako
pastýřská hůl. Cítit v ruce hladké dřevo Conora uklidňovalo.
„Dá se jít jedině dopředu,“ řekl.
V zátylku ho mravenčilo.
Vpředu viděl výraznější světlo a zároveň ucítil zvláštní,
hnilobný puch.
„Pojď ven, Brigane. Potřebuju trochu pomoct.“
Conor si přejel prsty po tetování na předloktí, ucítil na
kůži krátké bodnutí tepla a objevil se Brigan.
52

Vlk se prudce oklepal, až mu z černých pysků odletovaly
sliny. Pak zívl a přiklusal ke Conorovi.
Abeke k němu přistoupila. „Mám přivolat Urazu?“
„Možná později. Potřebuju, aby to tady Brigan trochu
očuchal.“
Vlk nakrčil čenich a zavrčel.
„Vím, že to tady divně smrdí,“ řekl Conor, „ale je to nebezpečné?“
„V dolech se člověk může nadýchat jedovatých plynů,“
nadhodila Mej-lin. „Bojíš se, že jde o něco takového?“
„To chci právě zjistit,“ odpověděl Conor. „Kofe s ostatními tudy prošli a nezdálo se, že by něco mohlo složit je.“
„Možná měl Rolan pravdu,“ řekla Mej-lin s nadějí. „Třeba našli jinou cestu ven a unikli.“
Conor na ni pohlédl. „Vážně si to myslíš?“
„Ne,“ hlesla.
Ušli zhruba sto metrů, ale ve tmě bylo těžké odhadovat
vzdálenosti. Příroda nahlodala tunel erozí, takže byl na některých místech pokřivený a narušený. Ve zdech zely hluboké pukliny a skálou pod jejich nohama se vlnily praskliny. Ze zakřiveného stropu visely velké a malé krápníky
a prasklinami kanuly pramínky mořské vody. Hnilobný
puch narůstal, jak se tunel rozšiřoval.
A cítili i něco jiného – spáleninu.
Mohl to být důlní plyn? Horníci v Euře si s sebou pod
zem brali kanárky. Pokud by do jejich chodeb pronikl jedovatý plyn, ptáčci by zahynuli jako první. Mnoho smrtících
plynů lidé necítí, ale pokud zemřel kanárek, horníci věděli,
že musí rychle pryč.
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