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KANTÝNA U SELDY BYLA MALÁ, ale přesto se z ní linulo
neuvěřitelné množství hluku. Ahsoka byla ráda, že neobsadila
dům hned vedle ní, protože by se už asi nikdy nevyspala. V kantýně samozřejmě hrála živá hudba, ale navíc tam bylo plno lidí,
z nichž nikdo zjevně nemluvil tišeji než řevem.
„Pojď!“ křikla Kaeden. „Sedneme si do rohu. Tam se nám
bude mluvit snáz.“
Ahsoka o tom pochybovala. Popravdě měla pochybnosti vůbec s Kaeden jít. Dívka se objevila hned poté, co Ahsoka souhlasila, že udělá nějaké menší opravy pro vážně nechutného muže
jménem Tibbola, a pozvala Ahsoku na nějaké skutečné jídlo.
Ahsoka se snažila protestovat, ale ne moc důrazně, a teprve když
spolu prošly dveřmi kantýny, litovala, že nevzdorovala víc.
„Určitě?“ zeptala se. „Není tu nějaké tišší místo?“
„Cože?“ křikla Kaeden.
Ahsoka zopakovala otázku rovnou Kaeden do ucha. Jak tady
mohl někdo něco slyšet? Jak si mohli objednávat pití?
„Ne,“ odpověděla Kaeden, „Selda má nejlepší jídlo. Vzadu to
bude lepší.“
Ahsoka to vzdala a následovala Kaeden davem. Dívka měla
široká ramena a neváhala je používat k vyčištění cesty. Když se
prodraly davem lidí, Kaeden zahnula doleva a zavedla Ahsoku
ke stolu, který už byl obsazený hosty.
„Moje sestra Miara,“ představila Kaeden snědou dívku sedící u stolu. Na rozdíl od Kaeden, která měla tmavě hnědé vlasy
spletené do pevných copánků, nosila Miara vlasy rozpuštěné.
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Byly velmi, velmi kudrnaté a obklopovaly její hlavu jako mrak.
Ahsoce se to líbilo, ačkoli netušila, jak je možné, že Miaře nevadí
při práci.
„Ahoj!“ pozdravila Miaru. „Já jsem Ashla.“ Vklouzla na židli
vedle Kaeden a vtlačila Ashlinu osobnost do popředí své mysli.
Ostatní se také představili a zanedlouho si Ahsoka potřásala
rukou s celou Kaedeninou skupinou. Až na jednu výjimku to
byli lidé. Vartan byl nejstarší, ošlehaný čtyřicátník. Ahsoka si
napřed myslela, že má hlavu záměrně oholenou, podobně jako
si ji holili někteří kloni, aby se v přilbách tolik nepotili, ale když
se podívala pozorněji, všimla si, že mu žádné vlasy nedorůstají.
Vlastně moc nechápala, jak to s vlasy je, protože je sama neměla,
ale věděla, že muži na ně jsou často citliví, takže se raději neptala, ačkoli byla zvědavá.
Malat, asi třicetiletá Sullustanka, musela odejít domů hned
po představování. Její muž pracoval v jiné směně a ona musela nakrmit děti. Ahsoce trochu připomínala mistra Ploa, který
vždy myslel na ostatní, i když měl práci nebo byl unavený.
Dvojčata Hoban a Neera byla jen o pár let starší než ona.
V porovnání s ostatními byla hodně světlá a jejich očím stejně
modré barvy jen máloco uniklo. Dvojčata byla také mnohem
neomalenější než Kaeden, když přišlo na vyptávání se Ahsoky
na její minulost. Ahsoka věděla, že trocha informací odvede dost
práce, takže prozradila, co mohla.
„Jsem mechanička, nebo aspoň umím opravovat věci,“ řekla.
„V tom případě je dobře, že tě známe,“ řekl Hoban. „Zvlášť
když nám opravíš sekačky tak jako Kaeden.“
„Tvoje se taky rozbila?“ zeptala se Ahsoka.
„Ne,“ řekla Miara. „Ale všechny sekačky jsou staré a na odpis.
Kaedenina teď pracuje líp, než když si ji koupila.“
„Ráda se na ni podívám,“ řekla Ahsoka Hobanovi. „Určitě
nejsi horší než můj minulý zákazník.“

