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Prolog

Podzemní místnost zářila rudě. Šarlatové chvění barvilo stěny
krvavými odlesky a vypadalo, jako by je stvořily pekelné ohně.
Kožený měch v ohništi v neustálém pohybu tlumeně hučel jako
oddechování nějakého zvířete skrytého v přítmí.
Místo s nízkou klenbou a zdivem, které překrývalo skálu, vypadalo spíše jako nějaká nora než jako pracovna poctivého řemeslníka. Pár kousků nábytku přetékajícího různorodými věcmi
také přispívalo k pocitu jakéhosi neklidu. Baňky, křivule, skleněné trubice, měděné nádobí a bronzové hmoždíře. Byla to tajemná sbírka, která se dělila o místo s hromadou kouzelnických
knih se stránkami pokrytými kabalistickými znaky a podivnými
obrázky. Ale nejpůsobivější v tomto zvláštním prostředí byl krb
uprostřed, s velkým ohništěm, kde se v praskající záři proplétaly
dlouhé odlesky a zlověstné stíny.
Kdesi v domě se rozezněl zvon. Mladík, který hlídal plameny,
vstal a zamířil k jediným dveřím v místnosti. Byl to vytáhlý chlapec s rezavými vlasy a nedbalou chůzí, jehož obličej s hrubými
rysy napovídal, že mládí strávil spíše na venkově než horlivým
studiem vědeckých děl. Otevřel dveře, zaposlouchal se a otočil se
zpět do místnosti.
„To jsou oni, mistře. Tiphaine jim právě otevřela.“
Muž, na něhož s úctou promluvil, jako by se probudil z bdělého snu. Protáhl si tělo zchromlé revmatismem a jakoby nerad
vstal z křesla, v němž s obavami čekal na tuto chvíli. Byl oblečen do pláště lemovaného jehněčí kožešinou a pyšnil se dlouhou
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čarodějnickou bradkou. Byl alchymista. Ale to, co se mělo tento
večer odehrát v jeho tajné laboratoři, souviselo jen málo s hledáním kamene ﬁlozofů a mystérií Velkého díla alchymistů. Kdyby
nenadělal tolik dluhů, určitě by nikdy nesouhlasil, že se zúčastní
tak temné záležitosti.
Zatímco alchymista přemítal o svém rozrušení, zaslechl na
schodech vedoucích k jeho brlohu kroky několika osob. Naznačil svému učedníkovi, aby otevřel dveře dokořán. Do dílny vešli
jeden po druhém tři muži. Byli oblečení slušně, ale prostě. Vypadali jako skromní řemeslníci, kteří přišli do města žádat o práci.
Dva mladší zůstali u dveří, zatímco třetí muž přistoupil k majiteli laboratoře. Muž byl holohlavý, pohublá tvář, strohý zevnějšek a velitelský vzhled dávaly tušit, že taková je i jeho povaha.
„Dobrý večer, mistře Barello,“ řekl chladným hlasem. „Dostali
jsme váš vzkaz. Jste si jistý, že jste dosáhl cíle, který jsme si určili?“
„Rozhodně bych pro vás neposílal, kdyby tomu tak nebylo.
Ale budete to moci posoudit sám.“
Alchymista pokynul učedníkovi. Zrzek okamžitě přemístil zástěnu, která skrývala nejtmavší část sklepa. Za paravánem stál
stůl s pětiramenným svícnem, velké oválné zrcadlo a měděný
rám, v němž bylo vsazeno barevné sklo.
Mistr Barello přikročil ke stolu a ukázal na skleněnou tabulku.
„To je ta věc. Pojďte blíž, prosím! Můžete si ho beze spěchu
prohlédnout a uvidíte, že se nijak neliší od obyčejného skla, snad
jen že je neuvěřitelně průzračné.“
Při řeči si alchymista pečlivě navlékl rukavice z jemné kůzlečí
kůže. Návštěvníci se shromáždili kolem stolu, dva mladší zůstali
trochu vzadu. Muž s propadlými tvářemi a panovačnými rysy se
sklonil, aby si kousek skla prohlédl zblízka. Nepopsatelně rudá
hmota se třpytila v záři pěti hořících svící a vypadala, že je dokonale průzračná, bez sebemenšího kazu.
„To je pozoruhodné dílo,“ uznal návštěvník a po pečlivém
prozkoumání se narovnal. „Ještě nikdy nebylo barevné sklo tak
zářivé. Co si o tom myslíte, Jeane?“
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Jeden z jeho společníků se sklonil, aby si šarlatové sklo také
zblízka prohlédl. Byl to asi patnáctiletý mladík. Světlé polodlouhé
vlasy a jemné rysy mu dodávaly andělský výraz. Po chvíli pokýval
hlavou.
„Poprvé vidím tak hlubokou a jasnou červenou. Výsledný
efekt bude působivý!“
„To si také myslím,“ řekl starší muž a znovu se přísně podíval
na starého alchymistu. „Ale, mistře Barello, jak si můžeme být
jistí, že jste dokázal v této dokonalé průzračnosti skrýt veškerou
temnotu svého umění?“
„Tušil jsem, že si budete přát posoudit na místě sílu té věci.
Tak jsem si naplánoval malý důkaz. Guillaume? Jdi pro něj!“
Rezavý učedník přikývl a zmizel na schodech. Byl pryč jen
chvilku, během níž se lidé v místnosti ani nepohnuli, ani nepromluvili. Když se vrátil, držel v náručí štěně s nažloutlou srstí
a vzhledem hravého křížence.
Zrzek nečekal na instrukce a jako by se ta scéna již po několikáté opakovala, položil zvíře před barevné sklo a pevně přivázal obojek ke dvěma protilehlým nohám stolu. Zvířátko si určitě
myslelo, že je to hra, vrtělo ocasem, krátce ňafalo a poskakovalo
na místě.
Mistr Barello se k němu přiblížil a něžně ho pohladil po zádech, aby ho uklidnil. Štěně několikrát zatahalo za provaz, který
mu překážel, a nakonec si rezignovaně a důvěřivě lehlo na dřevěnou desku a tlamu položilo mezi tlapky.
„Teď se pozorně dívejte!“ upozornil je alchymista a otočil
oválné zrcadlo. „A pozorujte moc Díla, které nemá ani začátek,
ani konec…“
V přítmí sklepa vypadala vyleštěná strana zrcadla, jako by náhle pohltila plamen svící, aby ho lépe zkoncentrovala a odrazila
na kousek skla upevněného v měděném rámu. Intenzivní a téměř
nesnesitelně rudé světlo vystřelilo rovný paprsek na ležící štěně.
Nejprve se zdálo, že zvíře tomu nevěnuje pozornost. Náhle vztyčilo uši. Postavilo se na nohy a naříkavě zakvičelo. Chvíli nato se
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mu objevila u čumáku pěna, protočilo vyděšené oči a svalilo se
na bok. Tělo se otřáslo dlouhými záchvěvy a jazyk mu visel mezi
tesáky. Pak ještě několik vteřin vypadalo, že balancuje mezi životem a smrtí, až nakonec zachroptělo a ve smrtelné křeči ohrnulo
pysky. Oči strnuly, tělo se napjalo a štěně přestalo dýchat.
„Úžasné!“ zvolal nejstarší z návštěvníků. „Mistře Barello, slyšel jsem chválu na vaše alchymistické kvality, ale musím uznat,
že skutečnost ještě všechno předčila. To, co se vám podařilo, je
opravdový zázrak!“
Stařec s bílým vousem sklopil skromně oči a pokusil se trochu
protestovat.
„To není žádný zázrak, to mi věřte! Je to jen výsledek mistrovského učení o těle a principech, které vycházejí z opravdového
umění. Přeměna jistých kovů a jejich přimíchání v přesných poměrech do skla dodají světlu smrtící sílu.“
„A zdrcující!“ dodal holohlavý muž. „Ten pes neměl ani čas
se bránit!“
Mistr Barello s úsměvem přikývl.
„Jestli mé skromné schopnosti naplnily vaše očekávání, pak
jsem velmi spokojen.“
Návštěvník vytáhl z pláště pěkně naditý váček, chvíli jej potěžkal, až jeho obsah zacinkal, a hodil ho na stůl.
„Na mou věru!“ zvolal. „Vyplnil jste řádně svoji část smlouvy,
a já nechci odkládat vaši spravedlivou odměnu.“
Když však alchymista natáhl ruku, aby se chopil koženého
váčku, návštěvník zvedl ruku. Strohý výraz obličeje opět nahradil
chvilkové pobavení z právě provedeného pokusu.
„Nicméně, mistře Barello,“ dodal tónem, jímž prosvítala výhrůžka jako slunce mlhavým jarním ránem, „dovoluji si vám připomenout, že suma, kterou jste dnes dostal, zahrnuje i cenu vašeho
mlčení. Nic z toho, co se dnes večer tady stalo, nesmí proniknout
ven. Vy a váš učedník mi ručíte hlavou. Jsme v tomto bodě zajedno?“
Majitel sklepa poslušně přikývl. Teď, když obávaná zkouška
bez problémů proběhla, se nemohl dočkat, až návštěvníci z jeho
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dílny odejdou. A byl-li si něčím jistý, pak tím, že až se za třemi
muži zavřou dveře, bude se velice rychle snažit zapomenout, že
s nimi měl kdy co do činění.
„Guillaume,“ obrátil se na svého učedníka, „můžeš vyprovodit návštěvu. Pak se ujisti, že jsou dveře dobře zamčené, a jdi za
Tiphaine do kumbálu. Dnes večer tě už nebudu potřebovat.“
Muž s vyzáblým obličejem pustil váček a začal opatrně balit
barevné sklo do plátna. Pak ho podal svému mladšímu světlovlasému společníkovi, jenž ho nacpal do mošny, kterou si tiskl
k boku. Tři návštěvníci kývli starému alchymistovi na pozdrav
a pak následovali Guillauma.
Když alchymista poslouchal na schodišti vzdalující se kroky,
s úlevou vydechl. Celý sinalý, s pěstmi sevřenými v rukavicích
z jemné kůzlečí kůže, si říkal, že prožil období, kdy se dopustil tolika špatných věcí. Pokud bude mít v budoucnosti další
ﬁnanční problémy, musí přemýšlet o jiných prostředcích, řekněme… méně riskantních.
Byl tak ponořený do svých úvah, že když za zády uslyšel hluk,
trhl sebou.
Byl to zvuk několika zesilujících se tlesknutí.
Mistr Barello se otočil, a i když předem věděl, kdo se skrývá
v přítmí jeho dílny, neubránil se zachvění, když viděl zvláštní postavu nového návštěvníka.
Ten stál v klenuté místnosti vzadu u závěsu, jehož barva
splývala se skálou a za nímž byl úzký průchod vedoucí dozadu
za dům. I když byl oblečený do velkého volného pláště, dalo se
tušit, že je to statný muž se širokými rameny, zvyklý na všechny
formy boje. Tento dojem ještě posiloval dlouhý meč, jenž mu
okázale visel u boku. Ale tento divoký vzhled nebylo to, co člověka hned zarazilo. Pohledy lidí, kteří se s ním setkali, neodolatelně přitahovala sněhobílá barva vlasů a obočí, sinalá pokožka
a slzící kruté červené oči. Zjevně to byl měsíční syn. Protože tak
se tehdy běžně nazývaly nepočetné osoby, které trpěly úplnou
ztrátou pigmentu.
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„Jste tady už dlouho?“ zeptal se alchymista a snažil se potlačit
nepopsatelnou nevolnost, jež se ho zmocnila pokaždé, když se
ocitl v blízkosti albína.
„Řekněme, že nějakou dobu,“ ušklíbl se albín a odhalil dvě
řady zkažených křivých zubů. „Každopádně dost na to, abych se
mohl potěšit představením, jímž jste poctil naše přátele.“
„Takže jste mohl zjistit, že všechno fungovalo tak, jak jsme
předpokládali. Ten, kdo vás posílá, by měl být spokojený.“
Tajemný vyslanec tasil krátkou dýku a přiblížil se ke stolu,
kde ležela mrtvola psa. Špičkou zbraně několikrát píchl zvíře do
boku, jako by se chtěl ujistit o jeho smrti.
„To bude, o tom nepochybujte,“ připustil nakonec. „Peníze,
které vám včera předali, jste přece neukradl.“
Muž v plášti ukázal na váček, který stále ležel na stole vedle
štěněte, a pokračoval:
„Když k tomu přidáte obsah tohoto, jste skoro bohatý.
Nicméně, moc bych vám neradil, abyste ten váček nechával na
viditelném místě. Tady by to mohlo přilákat něčí žádostivost.“
Mistr Barello se zachvěl. Nevěděl, proč má ten dojem, ale pořád se mu zdálo, že albínova slova skrývají nějaký druhý smysl.
Nějakou skrytou hrozbu. Bylo to zvlášť nepříjemné.
Popošel až ke stolu a uchopil kožený váček.
„Máte pravdu. Uklidím ho do skrýše ve svém domě, kterou
znám jen já.“
Zrovna se odvrátil, když mu albín skočil na záda a chytil mu
ruce. Zatímco se překvapený alchymista pokoušel uvolnit z jeho
sevření, útočník mu zarazil dýku do ledvin. Stařec přidušeně vykřikl a pomalu se zhroutil na kolena.
Jeho zlomený hlas jako by vycházel ze záhrobí.
„Já… Já nechápu…“
„A to je dobře,“ zažertoval albín. „Víc jsme od vás nečekali.
Tak dohrajete dokonale svou roli až do konce.“
Muž se sklonil nad svou obětí. Popadl dýku, zarazil ji až
po střenku a zakroutil s ní v ráně zprava doleva. Mistr Barello
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zachroptěl a jeho tělo rychle ochablo. Albín se zle usmál. Ani
nepustil dýku, špičkou boty odsunul alchymistovo tělo, které se
skutálelo po podlaze z udupané hlíny.
Vrah se narovnal, chvíli zůstal nehybně a potichu stát a poslouchal, jestli neuslyší z domu nějaké zvuky. Když se ujistil, že
je všude ticho a že jej nemůže nic vyrušit, popadl hadr, který se
válel mezi baňkami a křivulemi v laboratoři. Pak se vrátil k mrtvole, poklekl, stáhl rukavice z rukou své oběti a pečlivě si dával
pozor, aby se ničeho přímo nedotkl. Pak rukavice i hadr hodil do
ohně uprostřed místnosti.
Vzal kožený váček, který mistr Barello při pádu upustil, rozhlédl se kolem sebe a procedil mezi zkaženými zuby:
„Na mou věru! Ten obraz je vážně povedený. Chybí jen podpis
umělce.“
Vytáhl znovu dýku a otočil mrtvého alchymistu na záda. Použil ji jako pero a opatrně nařízl kůži na čele. Při každém zářezu
vytryskla šarlatová stružka a stékala do široce otevřených alchymistových očí.
Vypadalo to, jako by mrtvola ronila hořké krvavé slzy lítosti
nad chybami, jichž se v životě dopustila...
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