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A P I T O L A  P R V N Í

Stein přijde s křížkem po funuse, přivítá se s obávaným Černým 
begem a musí přijmout úkol, který se mu ani trochu nezamlouvá.

Počátkem dubna roku 1598 bylo jaro v plném rozpuku. Cesta 
do Rábu ale páchla krví a hnilobou.

Jak se Stein blížil k městu, bylo to čím dál horší. Nepomohl 
ani vánek, čechrající rákosí a háje mezi dunajskými rameny; 
rozklad dokonce přehlušil i pach koňského potu. Štěbetání 
menšího ptactva vystřídal chraplavý křik havranů a krkavců, 
kteří ve stohlavých hejnech křižovali oblohou. Steina nako-
nec přemohl pocit, že i na těch svěže zelených nivách ulpěl 
jakýsi šedivý plísňový povlak.

Nabručeně si brblal pod nosem. Ne že by ho měl háklivý. 
Na válečných taženích byl pach smrti věrným společníkem; už 
dávno si na něj zvykl. Víc ho trápilo, co to všechno znamená.

Bylo po boji. Propásl všechnu zábavu.
Za stromy, které posloužily místo šibenic, se konečně ob-

jevily hradby. Řeka zatočila, cesta také a Stein dojel na roz-
lehlé prostranství před Bílou bránou.

Byl nejvyšší čas ji přejmenovat. Zdi kolem portálu hyz-
dily černé šmouhy, takže vypadal jako ústa odsouzence, kte-
rému vypaloval jazyk nešikovný kat. Stein zkušeným okem 
přelétl po masivních bastionech a kurtinách mezi nimi, ale 
nezaznamenal žádné novější výtluky po dělostřelbě. K ob-
léhání tedy nedošlo, pevnost musela být dobyta rázným 
útokem na bránu. Půlměsíce, které nad městem vztyčili 
v devadesátém čtvrtém, konečně zmizely a nad cimbuřím 
znovu zavlály křesťanské zástavy – dvouhlavá černá orlice 
Habsburků, Pálffyho zlatý jelen a Schwarzenbergova stří-
brná věž.
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Táhlý výkřik přiměl Steina sklonit pohled. Vodní příkop le-
movaly naostřené kůly a na nich nabodnuté lidské hlavy, kusy 
rozčtvrcených těl i celé mrtvoly. Slunce, hmyz a ptáci už na nich 
odvedli kus práce, ale Stein odhadoval, že nejstarší mají tak pět, 
šest dní. K bitvě tedy došlo v posledních březnových dnech.

Výkřik se změnil v řev a potom ve vřískot. Z hlasu se vy-
tratilo vše lidské, dokonce i zoufalství a neuvěřitelná bolest. 
Stein se ponořil do početného davu na předmostí – povětšinou 
mužů ve vojenských kabátcích, husarských kyrysech a dolo-
mánech. Když je začal rozhrnovat, někteří se podrážděně oto-
čili a chtěli hulváta okřiknout. Při pohledu na statného jezdce 
s naježenými kníry a pichlavýma očima ale spolkli nadávky, 
pokorně ustoupili a nejeden strhl pokrývku hlavy a sklopil 
zrak. Shromážděním se šířila šeptaná zvěst.

Vřískot mezitím přešel v chrčení. Nad hlavy v kloboucích, 
kučmách a přilbicích se vznesl kůl a na něm ještě se chvějící 
nahé tělo. Vyholená hlava a dlouhé černé kníry prozrazovaly, 
co je nešťastník zač.

Dav sborově zahučel, krutý posměch se mísil s proklíná-
ním mohamedánských psů.

Steina zastavil až šik uherských jezdců. Praporčík držel 
vlajku s nepříliš pompézní stříbrnou kachnou. Ferenc Ná-
dasdy k ní rád přidal tři dračí zuby, které vyženil od Báthoryů.

„Další!“ zaburácel vysoký černovlasý jezdec a otočil se 
k hrstce klečících zajatců. Pohledem ale zavadil o Steina. Za-
mračil se, otočil koně a pobídl ho k husarskému šiku. Jezdci 
se bez vyzvání rozestoupili.

„Steine! U všech kostí na moháčském poli, jsi to ty?“
„Vaše Milosti,“ sklonil Stein pohled.
„Do kravího zadku s tituly!“ stáhl si pán Šárváru a Čachtic 

rukavici, ztmavlou a ztvrdlou zaschlou krví. „Kde se tu bereš, 
starý kumpáne?“

Stein stiskl podávanou ruku; dlaně mozolnaté od zbraní 
o sebe skoro zaskřípaly. „Raději se zeptej, kde jsem si doteď 
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cpal břicho, že jsem zmeškal tak slavné vítězství. Jenže po říši 
se povídalo, že ofenziva začne až někdy na svatého Jiří.“

„Jistěže se povídalo,“ vycenil Nádasdy žluté zuby. „A po-
řádně nahlas, aby to zaslechly i mohamedánské uši.“

„Ach tak, rozumím,“ zadíval se Stein na rozbitou bránu. 
„Vyšlo to? Zastihli jste je nepřipravené?“

„Ne že by se nebránili. Vyskočili z peřin jako čerti z pece, 
popadli šavle a rázem jich byly plné ulice. Pěchotu odrazili, 
do města musela vtrhnout Pálffyho jízda. Takové krveprolití 
neviděl svět od Ostřihomi. Tři sta mužů jsme ztratili v boji, 
tři sta při výbuchu prachárny v severozápadním bastionu; Ali 
paša ho dal vyhodit do povětří, aby si kryl ústup.“

„A pohanské ztráty?“
„Patnáct stovek černých duší se vaří v Luciferově kotli. A další 

přibývají.“ Nádasdy se ohlédl. Jeho muži strhali ošacení z dal-
šího zajatce, povalili ho obličejem k zemi a ke kotníkům mu 
přivázali popruhy, připnuté k chomoutům dvou tažných koní.

„Povídačky o ďábelském Černém begovi budou zase o něco 
strašidelnější,“ utrousil Stein. „Chceš trumfnout Vlada Na-
ražeče?“

„Ve válce ti špatná pověst slouží lépe než odvážné srdce. 
Obrací nepřátele na útěk, ani nemusíš seknout šavlí. Tahle 
sebranka prostě měla smůlu. S hrabětem Csesznekym jsme 
pronásledovali Ali pašu a jeho muže směrem k Budínu. Pod 
Ostřihomí jsme ale zkřížili cestu velkému oddílu akindžiů. 
Mířili na sever, určitě drancovat v Horní zemi. Tak jsme pašu 
nechali zdrhnout a radši udeřili na tu chamraď. Dobrých tři 
sta mršin zůstalo hnít na místě, dva tucty bezvěrců jsme vzali 
do zajetí. Podařilo se nám chytit velitele, toho Pálffy nechal 
natáhnout na mučidla. Ostatní přikázal poslat na hnojiště, 
tak teď chlapům dopřávám trochu rozptýlení.“

Práskl bič a spřežení potáhlo Turka ke kůlu, jehož hrot mu 
Nádasdyho zbrojnoši namířili mezi nohy. Ubožák vytřeštil oči 
a zavyl, až se od hradeb vrátila ozvěna.
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„Nenech se zdržovat od zábavy, kapitáne,“ řekl Stein a po-
bídl koně. „Musím se jít u maršála nahlásit zpátky do služby.“

„Večer tě ale zvu na skleničku dobré hornozemské slivo-
vice,“ zavolal Nádasdy. Musel zvýšit hlas, protože Turkův řev 
nabral na síle.

„Jenom na jednu?“ prohodil Stein přes rameno.
Husarský velitel se zasmál a obrátil pohled ke kůlu a za-

jatci. „Co se s ním tak mazlíte, azaňád?! I moje žena má pro 
torturu větší nadání než vy!“

*
„Steine!“ pokynul polní maršál Adolf von Schwarzenberg. 
„Jen směle. Lokaji! Jídlo a víno pro kapitána!“

Stein kráčel dlouhou síní. Noví pánové Rábu ještě ne-
odstranili přepychové turecké zařízení – na oknech žaluzie 
a pestrobarevné závěsy, na podlaze huňaté orientální ko-
berce, místo stolů a židlí taburety, podušky a nízké pohovky, 
na stěnách kaligrafie, v rohu dokonce vodní dýmka a rahle, 
podstavec s koránem. To poslední Stein považoval za ne-
slýchané rouhání.

Město samotné navzdory oslavám vzbuzovalo spíše bezú-
těšné pocity. Páchlo hůř než předmostí, a kam se člověk podí-
val, viděl jen zchátralé, zčernalé zdi, propadlé střechy a vypá-
lené zařízení za vytlučenými okny. Nebylo to ale dílo Turků, 
ani za to nemohly nedávné boje – město nechali zpustošit rábští 
velitelé Lambert a Hardegg během tureckého obléhání v de-
vadesátém čtvrtém. Po kapitulaci obránců tak sultánovo voj-
sko vstoupilo na spáleniště. Nebylo divu, že město pojmeno-
vali Yanik Kale – Spálená pevnost.

A za celé čtyři roky mohamedánského panování se Ráb ne-
vzpamatoval. Jakž takž zachovaný biskupský palác a jeho 
hlavní sál proto působily jako ostrůvek civilizace uprostřed 
všudypřítomné spouště.
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Stein se zastavil na kraji koberce – holínky měl pokryté pra-
chem i horšími věcmi, do kterých šlápl od chvíle, kdy venku 
sesedl z koně. S kloboukem v ruce klesl na pravé koleno; když 
ohýbal levé, musel zatnout zuby.

„Vaše Milosti,“ sklopil zrak k pestrobarevným ornamentům.
Druhým mužem v dvoraně byl hrabě Miklós Pálffy, žu-

pan Komárenské stolice, velitel uherských vojsk v pohraničí 
a vrchní kapitán hornické oblasti. Na rozdíl od srdečně na-
laděného Schwarzenberga vítal Steina zachmuřeným, zkou-
mavým, jakoby nedůvěřivým pohledem.

„Pořád kulháte, Steine,“ zabručel. „Při klekání jste přemá-
hal velkou bolest.“

Stein vzhlédl. „To nic není, pane. Jsem jen ztuhlý po dlouhé 
jízdě…“

„Skutečně? Vstaňte.“
Stein se nadechl, sevřel čelisti a začal se zvedat. Uprostřed 

pohybu ale zavrávoral a musel se o levé koleno opřít dlaní.
„Máte pravdu, hrabě,“ zamračil se i Schwarzenberg. „V po-

dobném stavu ho váš felčar propustil do domácího léčení. Jest-
liže se to za celou zimu nezlepšilo, těžko doufat…“

„Nejsem mrzák, Vaše Milosti,“ namítl Stein podrážděně. 
„Nechodím o holi. Ovšem, když se mění počasí nebo strávím 
delší dobu v sedle, koleno cítím…“

„Co je to za tón, Steine?“ zavrčel Pálffy. „Mně vrány ne-
vyklovaly oči jako těm mršinám před bránou. Každého 
z nás válka s pohanem zjizvila, ale vy očividně trpíte. Ten 
šíp z Dotisu musel nadělat víc škody, než lapiduch před-
pokládal. Vlastně se divím, že jste se za těchto okolností 
vrátil k vojsku.“

Stein jen s obtížemi rozevřel podrážděně stisknuté rty. „Válka 
je jediné řemeslo, kterým jsem se kdy živil, Milosti. Nic ji-
ného neumím.“

„Kolik je vám let, Steine?“
„V červnu čtyřicet.“
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„Žádný mladík. Bůh málokomu dopřeje, aby se dožil ta-
kového věku v plném zdraví. Doufal jsem, že se v péči své 
manželky a služebnictva plně zotavíte. Váš stav se ale od pod-
zimu vůbec nezlepšil. Není načase pověsit meč na hřebík a po-
žádat vojenskou radu o rentu? S vašimi zásluhami nebude 
zanedbatelná.“

„Pane,“ zatnul Stein čelisti, „nevrátím se domů. Přišel jsem 
bojovat, ve službách Jeho Veličenstva a Vašich Milostí lous-
kat pohanské lebky. S mečem pořád zacházím zručně a ani 
při střelbě se mi netřese ruka. I s kulhavou nohou dokážu být 
ku prospěchu!“

Pálffy a Schwarzenberg si vyměnili pohledy. Maršál po-
zvedl obočí, uherský velitel pokrčil rameny. Zase se zamyš-
leně zadívali na Steina. Pootevřeným oknem zaznívaly hlasy 
z nádvoří – směs maďarštiny, němčiny, češtiny, slovenštiny, 
španělštiny a valonské francouzštiny.

„Co s vámi, když jste vážil cestu přes půl říše…“ povzdechl 
si Pálffy po delší odmlce. „Nakonec, hlavu máte pořád na krku. 
Hlavu, která už nám mnohokrát dobře posloužila. Myslím, 
že ji máme čím zaměstnat.“

Než se Stein stačil zeptat, sluha přinesl tác s jídlem. Stein se 
nenechal pobízet dvakrát; předal lokaji plášť a klobouk, s dal-
ším přidušeným syknutím se posadil na podušku, připil si s pány 
dobrým jágerským vínem a pustil se do pečeného pstruha.

„Jak se vám daří na Silberštejnu?“ nadhodil Schwarzenberg.
Stein na něj úkosem pohlédl. Maršál seděl s hlavou tro-

chu afektovaně zvednutou, bradku vystrčenou přes krajkové 
okruží, kníry vykroucené vzhůru jako dva čertovské růžky.

„Dobře, Vaše Milosti. Děkuji za optání.“
Pálffy se zachechtal. „Naučte se lépe lhát, kapitáne. Co je 

ta Stříbrná skála vlastně zač?“
„Hrad na úpatí Krkonoš,“ odpověděl mu Schwarzenberg. 

„Daroval jsem ho kapitánovi za zásluhy u Ostřihomi. Před-
tím byl ve správě Zilvárů.“
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„Opustili hrad před deseti lety,“ utrousil Stein. „Dali před-
nost měšťanskému životu v novém zámku ve Vlčicích.“

„Samozřejmě,“ ušklíbl se Pálffy. „Na hradě v horách jim 
přimrzávaly koule k židlím. A jak se zdá, ani vašemu zdraví 
pobyt na tom místě neprospívá. Doufám, že alespoň vaše ro-
dina netrpí nedostatkem.“

Steinovy čelisti se zastavily.
„Nebo se pletu?“ poklesly Pálffymu koutky úst.
„Bůh dává, Bůh bere,“ vysoukal ze sebe Stein, když spolkl 

sousto. Potom se chopil číše a vyprázdnil ji jediným douškem, ne-
vychovaně, hospodsky, až mu čůrky stekly po bradě na kazajku. 
Sluha mu na Schwarzenbergův pokyn dolil, stejně jako pánům.

„Mrzí mě, že jsem zmeškal dobytí pevnosti,“ odkašlal si 
Stein.

„Ve skutečnosti, kapitáne,“ Pálffy byl zjevně rád, že změ-
nili téma, „jste se na vítězství podílel.“

Stein se na něj tázavě zadíval.
„Nevšiml jste si roztříštěné Bílé brány? Použili jsme stejný 

úskok jako loni v Dotisu. Váš nápad.“
„Nejen můj, pane. Vymysleli jsme ten plán společně s pá-

nem z Pernštejna.“
„Jako vždy skromný,“ poznamenal Schwarzenberg.
„To není skromnost, Vaše Milosti. Jen nemám rád přikrášlo-

vání a překrucování faktů. Smím se zeptat, jak přesně jste po-
hany vyhnali?“

„Překvapili jsme je dvacátého osmého po setmění,“ vyprá-
věl maršál ochotně. „Naši zvědové zachytili zprávu, že v Rábu 
očekávají proviant a střelivo z Budína. Tak jsme zase vyslali 
falešnou kolonu se třemi turecky mluvícími jezdci v čele. Za-
tímco se dohadovali se strážemi, po mostě projely vozy ukrý-
vající francouzské střelmistry. Hlídka lest prokoukla, došlo 
k potyčce. Než ale hadrové hlavy stačily spustit poplach, po-
dařilo se nám připevnit na bránu petardu a La Marche ji od-
pálil. Pamatujete si na La Marcha?“
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„Jistě.“
„Připravil opravdu dobrou nálož – brána se rozletěla na tisíc 

kousků. Po mostě zaútočily oddíly, které se do té chvíle ukrý-
valy jižně od hradeb. Další muži mezitím po žebřících pře-
lezli hradby, takže v okamžiku zničení brány mohli zaplavit 
ulice. Navzdory všemu se mohamedáni rychle vzpamatovali 
a začali se bránit jako vlci.“

„Naštěstí vtrhli dovnitř jezdci pod Nádasdyho a Cseszne-
kyho velením a vývoj bitvy zvrátili,“ dodal Pálffy. „Je to veliké 
vítězství křesťanů a pravého Boha. Každou chvíli očekáváme 
příjezd arcivévody Matyáše. Chce bojiště vidět na vlastní oči.“

Stein se znovu zamračil. „Teď už si nikdy neodpustím, že 
jsem přijel pozdě.“

„Válka ještě neskončila, kapitáne,“ připomněl Pálffy. „Do-
kud se na uherskou půdu vyprazdňují mohamedánské řitě, 
pro muže vašich kvalit najdeme uplatnění.“

„Pokud se můžu připojit ke kopání do těch zadků, pane…“
„Můžete, Steine,“ naklonil se vojevůdce v křesle, lokty 

na okrajích opěrek. „Pošlu vás do Horní země. Přesněji ře-
čeno do hornických měst.“

Stein pozvedl huňaté obočí. „To není válečná oblast, pane.“
„Jak se to vezme, kapitáne. I v týlu probíhá zápas. Často 

krutější než přímo na bojišti.“
„Intriky, Vaše Milosti? To není nic pro mě…“
„Nepředbíhejte, kapitáne.“ Pálffy upil vína. „Nádasdy a Cse-

szneky po pádu pevnosti pronásledovali Ali pašu a další uprch-
líky směrem k Budínu…“

„Slyšel jsem, Vaše Milosti. Černý beg mi řekl o družině 
akindžiů, kterou cestou rozprášili.“

„Družina? Více než tři sta po zuby ozbrojených hrdlořezů. 
Na křesťanské půdě mohli napáchat neuvěřitelnou spoušť. Na-
víc jejich odabaši na mučidlech přiznal, že je nevyslal nějaký 
místní sandžakbeg, ale sám Ahmed paša z Budína.“

Stein se zachmuřil. „Kam měli namířeno?“
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„Schemnitz. Stříbrná Štiavnice, nejbohatší hornické město 
v Uhrách.“

„Hornická města jsou dobře chráněná. Pevnosti jako Pu-
kanec, Bzovík, Levice…“

„Kapitáne,“ přerušil ho Pálffy, „coby velitel hornickoměst-
ského kapitanátu vím, kde přesně jsou vartovky a signalizační 
stanoviště, jaká je síla posádek v hradech a městech. Navzdory 
všem opatřením Turci do oblasti pronikají. I v schemnitzské 
oblasti se několikrát objevili, vydrancovali okolní vesnice, po-
bili spoustu lidí a ještě víc jich odvedli do otroctví. Vrtalo mi 
hlavou, jak to dokázali. Proklouznout do hor, to není jen tak. 
Je potřeba znát stezky, postavení hlídek…“

„Přeběhlíci,“ řekl Stein. „Vždycky se najde svině, která za pár 
krejcarů ukáže pohanům cestu. Někteří neřádi si z toho udě-
lali výnosné živobytí.“

„Nechal jsem pár takových lámat v kole a pověsit na hák. 
Ale vždycky se vynoří noví. Na odabašiho oddíl měl na do-
hodnutém místě čekat horský průvodce.“

„Kde přesně?“
„V opuštěném mlýně u řeky Krupinice asi míli za Paláštěm. 

Dohoda údajně zněla, že tam bude čekat každý večer do druhé 
neděle po Velikonocích. Napadlo mě, že někoho pošlu, aby 
zrádce vyčenichal a zatkl. A právě tehdy seržant ohlásil váš 
příchod. Těžko v tom nevidět znamení.“

Stein se zhluboka nadechl. „Můžu být upřímný, Vaše Milosti?“
„Doteď jste nebyl?“
„Honit zaprodance v hornozemských kopcích dokáže 

kdejaký žoldnéř.“
Pálffy pokýval hlavou. „Jenže tím výslech neskončil, kapi-

táne. Odabaši zpíval jako slavík v sultánově zlaté klícce. Pro-
zradil, že neměli v úmyslu plenit v okolí Schemnitzu, ale přímo 
ve městě.“

Stein pozvedl obočí. „Je dobře opevněné, nedávno jste v té 
oblasti posílili všechny posádky…“

01_288_pekelny2vydani.indd   13 24.2.2022   11:19:50



(   1 4   )

„Odabaši nám za příslib rychlé smrti vyzvonil, že je tu ještě 
jeden zrádce. Ahmed paša prý uzavřel spojenectví s měšťanem, 
který zná způsob, jak dostat Turky do Schemnitzu.“

Stein se mračil jako pohanský bůh hromu. Ale nebyl to už 
ten původní odmítavý postoj – v tmavých očích vířily otázky 
a útržky možných odpovědí.

„Co říkáte teď, kapitáne?“ usmál se Pálffy. „Zní vám to jako 
poslání hodné vašich schopností? Pojedete ke Krupinici a za-
jmete horského průvodce. Od něj zjistíte, kdo měl za schem-
nitzskými humny čekat na nepřátele.“

„A když zrádce v mlýně nechytím? Může se stát leccos…“
„Pojedete do Schemnitzu a vypátráte zrádce jinak. Věřím, že 

něco vymyslíte. Dostanete průvodní dopis, ve kterém vám svě-
řím plnou moc, jako bych na vašem místě byl já sám. Kapitá-
novi hornické oblasti vyjde městská honorace ve všem vstříc.“

„To se jim nebude líbit,“ ozval se Schwarzenberg. „Schem-
nitz je svobodné město, měšťané se rádi považují za nezávislé 
na šlechtě, dokonce i na panovníkovi…“

„Kapitán je z té iluze rázně probere, nemám pravdu?“ opřel 
se Pálffy do křesla. „Jste bystrá hlava, Steine. Ten plán s do-
bytím Dotisu se vyrovná Odysseovu trójskému koni. Ať se 
na to dívám jakkoli, nedokážu si pro tento úkol představit 
nikoho vhodnějšího.“

„Nemluvě o tom, že se zbavíte kulhavého kripla, který by 
jen překážel,“ utrousil Stein.

Oba vojevůdci se zamračili.
„Pozor na jazyk, Steine,“ řekl Pálffy chladně. „Abychom 

vaši pověstnou přímočarost nezačali považovat za drzost.“
Kapitán znovu sklopil zrak, ale omluvy se ani tentokrát 

nedočkali.
„Takže dohodnuto,“ uzavřel uherský vojevůdce. „Dokážu si 

představit, jak jste po dlouhé jízdě utrmácený, ale určitě chá-
pete, že na cestu je třeba vyrazit co nejdříve. Doplňte si zásoby 
jídla a střeliva a můžete pokračovat. Pamatujte, že i když jsme 
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jeden pohanský nájezd zmařili, byla to jen šťastná náhoda. 
Dokud má paša tajného spojence v nejbohatším hornickém 
městě, nepřestane prahnout po tamních pokladech. Zrádce 
je nutné za každou cenu odhalit a zneškodnit!“

„Jak přikazujete, Vaše Milosti,“ kapituloval Stein. „Pojedu 
sám, nebo mi přidělíte ozbrojený doprovod?“

„Už z povahy poslání vyplývá, že není možné jít s bubnem 
na zajíce…“

„Takže sám.“
„Dostanete pobočníka. Jednoho, ale nanejvýš užitečného. 

Zejména pokud bude nutný útrpný výslech.“
Schwarzenberg vrhl na Pálffyho překvapený pohled. „Jaroše?“
„Koho jiného?“
„Nám se bude hodit víc.“
„Máme dost jiných katů, jděte se podívat před bránu.“
„Nejsou tak talentovaní. Ten mladík odabašiho sotva polech-

tal, a kacíř začal ječet jako prokletá duše na dně Gehenny…“
„No právě,“ pohnul Pálffy rameny, jako by ho zamrazilo 

v zátylku a chtěl si těsněji přitáhnout okruží. „Sám se v jeho 
blízkosti necítím dobře. Je na něm něco… ani to neumím po-
jmenovat. Z trýzně, kterou způsobil tomu Turkovi, měl potě-
šení. Ale ne takové hulvátské a uslintané jako někteří surovci, 
kteří se najdou v každém vojsku. Proudilo pod povrchem, jen 
oči ho prozradily. Fuj. Ale něco mi říká, že tady s kapitánem 
by si mohli rozumět.“

„Myslíte? Nevzpomínám si, že bych Jaroše slyšel vyslovit 
třeba jen jedinou souvislou…“ Maršál se zarazil, protože po-
střehl Pálffyho úšklebek. „Ach tak. Jistě. Už chápu.“

„Abych nezapomněl,“ pohlédl Pálffy na Steina, který s tlu-
meným zasténáním vstal, „odabaši se s duší na jazyku zmí-
nil i o místu, kde měl na akindžie a horského průvodce čekat 
druhý zrádce. Je tam jedna z vartovek, které střeží přístupové 
cesty k Schemnitzu.“

„Poslouchám, pane.“
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„Pekelný vrch.“
Stein zamyšleně pokýval hlavou, ještě jednou se uklonil 

a zamířil ke dveřím.
Doufal, že Černý beg už skončil s krvavou kratochvílí, aby 

co nejdříve uskutečnili plány související s kořalkou.
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A P I T O L A  D R U H Á

Stein a Jaroš putují do Horní země, spřádají plány a v opuštěném 
mlýně najdou, co nehledali.

Jeli podél Dunaje. Krátce po poledni dorazili do Komárna, 
ale ani nezamířili k pevnosti na severním břehu, najedli se 
v hostinci a pokračovali v jízdě až do půlnoci. Následují-
cího dne kolem poledního spatřili majestátní hradby Ostři-
homi. Stein pod nimi naposledy stál v devadesátém pátém, 
když císařská vojska pod velením Karla Manfelda a arcivé-
vody Matyáše Habsburského vyrvala město a pevnost z tu-
reckých pracek.

Na vzpomínky nebyl čas. Stein kývl na Jaroše a po plovou-
cím mostě přejeli na severní břeh. Od Palánku pokračovali 
k Hronu, přebrodili ho a pak už zamířili na severovýchod, 
přímo k Palášti.

Byly to válkou zjizvené končiny. Ještě před pár lety prochá-
zela povodím Iplu pohraniční linie mezi Tekovskou župou 
a Sečanským sandžakem. Vesnice tu byly povětšinou zpus-
tošené, v rozvalinách se dařilo jen plevelu, krysám a vrabcům.

Třetího dne dorazili do Šágu. Nedaleko opevněného kláš-
tera, zjizveného dvěma tureckými útoky i císařským obléhá-
ním před čtyřmi lety, stál hostinec.

„Zůstaneme do rána,“ rozhodl Stein.
Jaroš jako obvykle nic nenamítal ani nepřitakal. Od Rábu 

z něj nevypadlo víc než tucet slov. Steinovi to vyhovovalo, ne-
měl náladu na zbytečné řeči.

Ostatně, náladu na zbytečné řeči nemíval nikdy.
Ustájili koně a posadili se ke stolu v koutě, odkud měli vý-

hled na celý lokál. Jejich výstroj a výzbroj přitahovala nemalou 
pozornost. Stein si všiml, že po jejich příchodu rychle dopilo 
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a pláchlo pár podezřelých existencí. Jinak si kradmých po-
hledů nevšímal, natož aby je opětoval.

Nepochodila ani obsluhující dívka, kterou hostinský po-
slal, aby se točila kolem hostů s naditým měšcem. Jaroš sice 
úkosem koukl do výstřihu, vystavovaného na odiv při poklá-
dání džbánů a talířů na stůl, ale Stein se na lehkou holku za-
mračil tak nevlídně, že si živůtek upravila jako před farářem 
a nechala je o samotě.

Beze slova se najedli čočkové polévky a pečených jitr-
nic s kysaným zelím a čerstvým chlebem. Pak u poklize-
ného stolu popíjeli pivo. Venku se mezitím setmělo. V hos-
podě poblikávaly svíčky, kahance a velké otevřené ohniště. 
Stein odsunul svícen a rozložil na stole mapu, kterou do-
stal od Pálffyho.

„Do Paláště je to ještě asi sedm mil,“ ukazoval špinavým 
nehtem. „Pokud se nezhorší počasí, do oběda jsme tam. Kru-
pinice protéká tímhle údolím, mlýn je přibližně tady. Musíme 
ho najít sami. Kdybychom se vyptávali, zrádce by se o tom 
mohl doslechnout – jestli chodí každý večer čekat do mlýna, 
ani přes den nebude daleko. Nesmíme ho vyplašit. Prohléd-
neme si mlýn a přichystáme past. Jaký jste střelec, kaprále?“

Mladík zavrtěl hlavou. „Jen chladné zbraně, pane.“
Stein pohlédl na lavici, kam si Jaroš odložil opasek. V pout-

kách z kůže a železa visel masivní tesák s dlouhou rukojetí 
a velký obouruční meč se záštitou a hlavicí bez jakýchkoli 
ozdob.

„Umíte se tím harampádím ohánět? Musí být těžké jako 
kláda.“

Jarošovým obličejem poprvé prolétlo cosi jako pocit – krátký 
záblesk v očích, zavlnění žvýkacích svalů na spodní čelisti.

„Je to dar od otce, pane.“
„To má být odpověď?“
„Cvičil jsem s tím harampádím už od chvíle, kdy jsem ho 

dokázal uzvednout. Stejně jako s tesákem.“
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