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Cestovali mlčky a soustředili se na to, aby udrželi rychlé tempo.
Eragonovi dál krvácely nohy na místech, kde mu popraskaly strupy.
Aby přestal myslet na bolest, zeptal se: „Takže co přesně draci dovedou? Říkal jsi, že víš něco o jejich schopnostech.“
Brom se zasmál, mávl rukou a safírový prsten se mu zablýskl ve
vzduchu. „Bohužel je toho žalostně málo ve srovnání s tím, co bych
chtěl vědět. Na tvou otázku se lidé snaží odpovědět už po staletí, tak
musíš chápat, že to, co ti povím, je už z podstaty věci neúplné. Draci
byli vždycky záhadní, i když asi ne záměrně.“
„Než budu moci tvou otázku opravdu zodpovědět, potřebuješ získat základní vzdělání v oboru draků. Byl bys jen zoufale zmatený,
kdybychom začali uprostřed tak složitého oboru, aniž bys rozuměl základům, na nichž je postaven. Začnu s průběhem života draků, a pokud tě to neunaví, můžeme pokračovat dalším tématem.“
Brom mu vysvětlil, jak se draci páří a jak se líhnou mláata. „Víš,“
řekl, „když drak snese vejce, mládě uvnitř je připravené se vylíhnout.
Ale čeká, někdy celé roky, na ty správné podmínky. Když draci žili
divoce, tyto okolnosti obvykle souvisely s dostupností potravy. Jenže
když se spojili s elfy, určité množství vajec, obvykle ne víc než jedno
či dvě ročně, dávali draci Jezdcům. Tato vejce, nebo spíš mláata
uvnitř, se nevyklubala dřív, dokud se do jejich blízkosti nedostala
osoba předurčená k tomu, aby se stala jejich Jezdcem. Ale jak to vycítila – to nikdo neví. Lidé stávali ve frontách, aby se mohli vejce
dotknout, a doufali, že si někoho z nich vybere.“
„Chceš říct, že se mi Saﬁra nemusela vylíhnout?“ zeptal se Eragon.
„To je celkem možné, kdyby ses jí nelíbil.“
Cítil se poctěn, že si ze všech lidí v Alagaësii vybrala zrovna jeho.
Zajímalo by ho, jak dlouho čekala, a zachvěl se při pomyšlení, že by
se léta tísnil ve vejci, obklopený tmou.
Brom pokračoval ve svém výkladu. Vysvětlil mu, co a kdy draci jedí. Dospělý usedlý drak se bez jídla obejde měsíce, ale v období páření musejí jíst každý týden. Některé rostliny léčí jejich nemoci, kdežto
jiné jim škodí. A existují rozmanité způsoby, jak pečovat o jejich drápy a čistit jim šupiny.

Vyložil mu postupy při napadení drakem a co dělat, když s nějakým bojuješ, a už jako pěšák, na koni nebo na jiném drakovi. Draci
mají obrněná břicha, ale jejich podloketní jamky chráněné nejsou.
Eragon Broma stále přerušoval otázkami a Broma jeho dotazy zřejmě
těšily. Byli tak zabraní do hovoru, že úplně zapomněli na čas.
Navečer už byli poblíž Therinsfordu. Když se začalo stmívat a oni
hledali místo k utáboření, Eragon se zeptal: „Co to bylo za Jezdce,
kterému patřil Zar’roc?“
„Byl to silný bojovník,“ řekl Brom, „ve své době velmi obávaný
a velmi mocný.“
„Jak se jmenoval?“
„To ti neřeknu.“ Eragon naléhal, ale Brom byl neústupný. „Nechci
tě ponechat v nevědomosti, to zdaleka ne, ale jisté věci je bezpečnější nevědět – zbytečně by tě te rozrušovaly. Nemám důvod tě s takovými věcmi znepokojovat, dokud nebudeš mít čas a sílu se s nimi vypořádat. Chci tě jen chránit před těmi, kdo by tě chtěli využít ke
zlým záměrům.“
Eragon na něj upřeně hleděl. „Víš co? Myslím si, že prostě jenom
rád mluvíš v hádankách. Mám sto chutí tě opustit, abych se jimi nemusel zatěžovat. Pokud chceš něco říct, tak mi to řekni, necho kolem horké kaše a nepoužívej mlhavé fráze!“
„Klid. Všechno se včas dozvíš,“ řekl laskavě Brom. Eragona to nepřesvědčilo a vztekle zabručel.
Našli příhodné místo k přenocování a utábořili se. Saﬁra se k nim
připojila, právě když dávali večeři na oheň. Měla jsi čas ulovit si něco
k snědku? zeptal se Eragon.
Pobaveně si odfrkla. Kdybyste vy dva byli ještě o něco pomalejší, měla
bych dost času přeletět moře tam a zpátky a stejně bych vás dostihla.
Nemusíš nás urážet. Kromě toho, až budeme mít koně, budeme postupovat rychleji.
Vypustila obláček kouře. Možná, ale bude to stačit na to, abyste chytili
ra’zaky? Mají náskok několik dní a mnoho mil. Bojím se, že tuší, že je pronásledujeme. Proč by jinak zničili farmu tak okázalým způsobem, kdyby tě
nechtěli vyprovokovat k tomu, abys je začal stíhat?
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