ak jdeme, uchazeãi! Tudy! A pûknû zãerstva!“
âlovûk, kter˘ mluvil, nebo spí‰e pokfiikoval, byl Martin, tajemník barona Aralda. Jakmile se jeho
hlas rozlehl pfiedsíní, pûtice chránûncÛ se nejistû zvedla z dlouh˘ch dfievûn˘ch lavic, na kter˘ch posedávala.
Teì, kdyÏ skuteãnû nastala chvíle rozhodnutí o jejich
osudu, najednou v‰ichni znervóznûli. Pomalu se ‰ourali vpfied a Ïádn˘ z nich nechtûl projít jako první
velk˘mi, Ïelezem pobit˘mi dvefimi, které Martin drÏel
otevfiené.
„Pohyb, pohyb!“ kfiiãel netrpûlivû Martin. Alyss se nakonec odhodlala jít první, pfiesnû jak Will tu‰il. Po ‰tíhlé
blond˘nce se rozh˘bali i ostatní a o nûco ochotnûji ji následovali.
KdyÏ Will vstoupil do baronovy pracovny, zvûdavû se
kolem sebe rozhlíÏel. V téhle ãásti hradu nikdy pfiedtím nebyl. Lidé niÏ‰ího postavení, k nimÏ patfiili i hradní chránûnci, se zfiídkakdy dostali do téhle vûÏe, kde se nacházel

úfiad a baronova komnata. Byla to obrovská místnost. Strop
ãnûl vysoko nad ním a zdi byly postavené z masivních kamenn˘ch kvádrÛ, pospojovan˘ch jen úzk˘m prouÏkem
malty. Ve v˘chodní zdi bylo veliké okno pfiístupné pfiírodním ÏivlÛm, av‰ak s mohutn˘mi dfievûn˘mi okenicemi, které se daly v pfiípadû ‰patného poãasí zavfiít. Do‰lo mu, Ïe
je to stejné okno, jímÏ vãera v noci nahlíÏel dovnitfi. Dnes
jím proudilo sluneãní svûtlo a dopadalo na rozlehl˘ dubov˘ stÛl, kter˘ baronu Araldovi slouÏil k psaní.
„Tak jen pojìte! Postavte se do fiady, stÛjte v fiadû!“
Martin si podle v‰eho vychutnával chvíle, kdy mohl porouãet. Skupinka se ‰oupavû vyrovnala do fiady a on je
zkoumavû sledoval a nespokojenû kfiivil ústa.
„Podle velikosti! Nejvy‰‰í na tenhle konec,“ ukazoval,
kam si má podle nûj stoupnout ten nejvy‰‰í z pûtice.
Skupina se postupnû pfiestavûla. Nejvût‰í byl samozfiejmû Horác. Po nûm zaujala své místo Alyss. Pak George,
o pÛl hlavy men‰í neÏ ona, a dojemnû huben˘. Stál ve
svém obvyklém pfiihrblém postoji. Will s Jenny zaváhali.
Jenny se na Willa usmála a ukázala, aby si stoupl pfied ní,
i kdyÏ byla moÏná o palec vy‰‰í neÏ on. To bylo pro
Jenny typické. Vûdûla, jak Willa trápí, Ïe je ze v‰ech
hradních chránûncÛ nejmen‰í. KdyÏ se Will chtûl zafiadit,
zadrÏel ho MartinÛv hlas.
„Ty ne! Dal‰í je ta holka!“
Jenny omluvnû pokrãila rameny a ‰la na místo, kam
ukazoval Martin. Will si stoupl na poslední místo v fiadû
a pfiál si, aby Martin jeho mal˘ vzrÛst tolik nezdÛrazÀoval.
„No tak! Vyrovnat, vyrovnat! Koukejte stát v pozoru,“
pokraãoval Martin, ale pak zmlkl, kdyÏ ho pfieru‰il hlubok˘ hlas.
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