Sophie sa schovala do jedného z vchodov, zalovila vo vrecku
a vytiahla mobil. V Hekatinej Ríši tieňov sa jej vybila batéria,
ale gróf de Saint-Germain jej zohnal funkčnú nabíjačku. Nahla obrazovku a prezerala si nezvyčajne dlhé číslo. „Neviem,
kto to je,“ vyhlásila a pohľadom preskakovala z brata na Nicholasa.
Josh nazrel sestre cez plece. „Ani ja to číslo nepoznám,“ pripojil sa.
„Čím sa začína?“ spýtal sa Nicholas a s prižmúrenými očami
sa usiloval zaostriť na obrazovku.
„Nula, nula, tri, tri…“
„To je smerové číslo Francúzska,“ odvetil Flamel. „Zodvihni.
Môže to byť jedine Francis.“
„Alebo Dee, alebo Machiavelli,“ dodal Josh rýchlo. „Možno
by sme mali…“

Ale skôr ako stihol dokončiť, Sophie stisla tlačidlo a zodvihla. „Prosím,“ ozvala sa opatrne.
„To som ja!“ Saint-Germainov hlas bol tichý a bez prízvuku.
Sophie sa zo zvukov v pozadí dovtípila, že je vonku. „Daj mi
starkého. A nehovor mu, že som ho tak nazval!“
Sophie potlačila úškrn a podala telefón alchymistovi. „Mali
ste pravdu, volá Francis. Chce s vami hovoriť.“
Nicholas si pritisol telefón k jednému uchu a druhé si zakryl
rukou v snahe stlmiť hluk dopravy. „Allô?“
„Kde ste?“ spýtal sa Saint-Germain po latinsky.
Nicholas sa poobzeral a snažil sa zorientovať. „Na Marylebone Road, práve sa blížime k stanici metra Regent’s Park.“
„Počkaj, mám niekoho na druhej linke.“ Nicholas počul, že
Saint-Germain sa vzdialil od telefónu a bleskovou archaickou
francúzštinou pretlmočil informácie komusi ďalšiemu. „Dobre,“ ozval sa o chvíľu. „Choďte ďalej rovno po ulici a potom
počkajte pred kostolom St. Marylebone. Vyzdvihnú vás.“
„Ako budem vedieť, že vodič pracuje pre teba?“ opýtal sa Nicholas.
„Dobrá otázka. Máš dôvod domnievať sa, že tento rozhovor
niekto odpočúva?“
„Talian aj Angličan na to určite majú zdroje,“ odvetil alchymista opatrne.
„Máš pravdu.“
„Navyše nás tu čakal neuvítací výbor. Predpokladám, že kým
sa za nami vybrali, podali správu.“
„Aha.“ Saint-Germain sa odmlčal a potom opatrne nadhodil:
„Verím, že si problém nenápadne vyriešil.“
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„ očkajte. Zvoní mi telefón.“

