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ěžel čas.
Jack a jeho pobočník měli třicet minut na to, aby odhalili
totožnost ukradeného předmětu, objevili ho v bludišti arény
a získali ho zpátky přímo pod nosem hlídačů. Tohle bylo
druhé kolo Honu – vrchol stopařských her. Všechno podle
ministerských pravidel, první díl, odstavec šest, směrnice devatenáct: Soutěžení plodí dokonalost.
Agenti ministerstva se dělili do čtyř týmů. Stopaři jako
Jack byli prvorození synové ze čtyř zakladatelských rodů, jediní agenti s dědičnými stopařskými smysly. Pobočníci byli
watsonové stopařských sherlocků, vycvičení v řadě dovedností a znalostí, jež se mohly v terénu hodit. Hlídači střežili
předměty a někdy i osoby, které stopaři a pobočníci jménem
Koruny získali. A úředníci se starali o papírování, vedli kanceláře a obecně udržovali celý domek z karet v chodu. Všichni, od nejníže postavených úřednických učňů až po ministra
stopařů, jehož totožnost zůstávala přísně hlídaným tajemstvím, se každého prosince scházeli na Stopařské hry.
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Letošní hry byly Jackovy první.
Probíhaly i jiné soutěže jako zápasy hlídačů, šermování
holemi nebo soutěž úřednických učňů v odčítání, ale ústřední disciplínou byl Hon – tříkolová hra, kterou Gwen popisovala jako jednostrannou obdobu výpravy pro vlajku. Dvojice stopař/pobočník tradičně stála proti skupině čtyř hlídačů.
Hlídači ukradli nějaký předmět a schovali ho v mnohapatrovém bludišti. Stopař s pobočníkem ho museli získat zpátky.
Třikrát ve třech následných večerech, na dvě vítězná kola,
s cenou v podobě stopařského poháru.
Posledních deset let v řadě ho získali hlídači.
Vzhledem k Odstavci třináct už deset let do arény nevkročil žádný stopař, takže se pobočníci museli snažit sami. Tento
neblaze proslulý odstavec chránil ministerstvo před smůlou
a škodami, jež by mohli napáchat v kombinaci se značnými
schopnostmi dospělých stopařů. Všichni čtyři příslušníci třinácté – Jackovy – generace byli odesláni do různých koutů
světa. Dvanáctá generace musela odjet s nimi a vychovávat je.
Vraceli se sice do Pevnosti na příležitostné mise, ale většinou
žili v utajení a čekali na den, kdy se budou moct vrátit se Čtrnáctkami, aby je naučili to, co nesměli naučit vlastní syny.
Jack ale celý plán zhatil, když se náhodou připletl k ministerským záležitostem – nebo spíš k nim byl postrčen.
Téměř před rokem jeden francouzský psychopat, který si
říkal Hodinář, unesl Jackova otce a vyhrožoval, že spálí
Londýn na popel, a tím přivedl Jacka k odhalení vlastní tajné minulosti. Poté, co ho Jack zastavil, ministerstvo zdráhavě souhlasilo, že zahájí Jackův výcvik. Věděl příliš mnoho.
Jeho schopnosti se projevily brzy, v ranějším věku, než bylo
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