
Ze vzpomínek Ariela Drummonda… 

 Kdykoliv si zpětně vybavím sled událostí, jež položily základ příběhu, 
který rovněž stejně otřásl všemi těmi, kdo v té době znal mé drahé přátele 
Primulu a Aarona Baldovy, jako těmi, kdo měl pramálo společného s naším 
světem temna a nemrtvých, na rozum přichází jediné: Jak sem se já, 
vobyčejnej člověk, moh vocitnout ve středu takovýho dění?! Nikdy v životě – 
víte předtím, než události nabraly strmý spád – by mě nenapadlo, co všecko 
se honilo v Primulině zrzavé hlavičce té sychravé noci, kdy začal náš příběh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Před mnoha, mnoha lety... 
Noc to byla skutečně sychravá a mlha hustá jako dým se těžce svažovala na špičaté věže hradu 
Betimbran.  
Aaron Bald setřásl pohledy všech těch, kteří se do něj nyní očima přímo vpíjeli a rázně se obrátil na 
patě. A přestože tomu lze nyní jen těžko uvěřit, Aaron Bald býval čiperný, usměvavý mládenec, 
pod nosem si pěstoval hustý, černý knír a bůhvíproč se dmul pýchou při pomyšlení, že je jediný 
v celém městě, kdo takový knír nosí.  
Aaron Bald pocházel a žil v Midgardu. Ve světě, kde bez hrozícího nebezpečí spočinou jak upíři a 
jiní nemrtví, tak i ti, jejichž úkolem je vymýtit jejich existenci z povrchu zemského. A ačkoliv to 
leckomu nepřipadá právě rozumné, pravdou je, že pouze a jedině v této podobě si Midgard může 
zachovat svou jedinečnost. Platí zde totiž, krom mnoha dalšího, jedno podstatné pravidlo.  
 

„Na území Midgardu a v jeho bezprostředním okolí platí přísný zákaz lovu. 
Porušení se trestá neprodleně a ve vší přísnosti zákona.“ 

 

Lovci, stejně jako jejich kořist, jsou tudíž nuceni cestovat až daleko za hranice své domoviny a 
utkat se o holý život tam, kde se na ně nevztahují přísné midgardské zákony.  
Snad celou věčnost Aaron strnule hleděl z okna, za nímž se prostírala hluboká rokle, když vtom... 
„ Hodláte mlčet až do rána, Aarone?“  
Baron Haldor z Betimbran byl ohromný člověk, jehož širokou tvář zdobily kučeravé, stříbrem 
protkané licousy a huňatý plnovous. Na sobě černý frak a opíral se o štíhlou, lesklou hůlku.  
„ Řekl jsem už všecko, co pokládám za důležité.“ opáčil Aaron příkře.  
„ Aarone,“ zvolal Baron.“ proč se snažíte vše ještě více stěžovat?“ 
Nebyl to však Aaron, nýbrž Ariel Drummond, kdo se k Baronovi obrátil a zahuhňal:“ Nechte ho 
vydejchat, Barone. Dyť nedávno přišel vo ženu, a teď abyste mu sebrali eště děcko.“ 
Ariel Drummond byl svalnatý hromotluk s tlustým krkem a malou hlavou narvaný do omšelé, 
kožené bundy. 
„ Nepřeji si abyste jakkoliv zasahovali do Veroniny výchovy!“ ozval se Aaron vysokým, téměř 
panovačným hlasem. 
„ Ale Aarone, dyť ty přece víš, že to děcko -“ 
„ M ě tohle nezajímá!“ rozkřikl se Aaron a zčistajasna se obrátil, z očí mu sršely blesky.“ Verona je 
Primulina dcera a taky je moje, jasné!?“ 
„ Aarone, uklidněte se!“ vybídl ho Baron dosud mírným tónem.“ Raději nebudeme dělat ukvapené 
závěry. Je mi líto, že vaše žena tak nešťastně zemřela - „ 
„ Přesně tak!“ zařval Aaron, ukazováček vztyčený a pak zasupěl:“ Nešťastně zemřela, ale čí vinou – 
vaší vinou Barone!“ 
„ Zemřela při porodu vašeho dítěte, Aarone!“ udeřil Baron mocným hlasem.“ Na to 
nezapomínejte.“ 
„ A proto to budu já, kdo se o ní teď bude starat!“ vyštěkl Aaron.“ A vy,“ a pohrdavě Barona změřil 
od hlavy k patě.“ vy se můžete i se všemi vašimi dohodami a dekrety jít bodnout.“ 
Nato je obešel a rázným krokem přirazil ke dveřím, jež se vzápětí prudce rozletěly do strany a s 
rachotem narazily do zdi. 
„ Pudu si s nim eště vo tom promluvit, Barone.“ zabrumlal Drummond kouktem úst.  
 
Nicméně jejich rozhovor se již záhy nato stočil k divoké hádce. 
„ Poslyš Aarone, chápu, že je to všecko pro tebe teďka hodně těžký, jenže pochop taky  ty je!“ 
Úpěnlivé Drummondovo supění však rázem ustalo, jakmile Aaron ztuhl v půli kroku, před nosem 
dlouhá, úzká chodba. 
„ Neopovažuj se jich zastávat, Drummonde!“ odsekl a mrskl po něm mimořádně rozzuřeným 
pohledem.“ Jasné?“ zařval. 
„ Jasný, jasný!“ chlácholil ho Drummond.“ Promiň, tak sem to nemyslel! Já jen -“ 
„ Drummonde, chápu, že je to tvá práce chránit Barona, ale já se nikdy nesmířím s tím, co udělali!“ 



prohlásil Aaron rázně, načež přidal do kroku a přestože mu Drummond dál umíněně syčel do zad, 
vyklusal ze schodů. 
„ Voni už všecko rozhodli dřív než se takový jako seš ty nebo já vůbec můžem něco dozvědět, 
Aarone. Voni maj moc a dřív nebo pozdějc ti to děcko stejnak seberou!“ 
„ M ě jejich moc ani jejich plány s mojí dcerou vůbec nezajímají!“ rozkřikl se Aaron, který se tou 
dobou ocitl na prahu širokých vrat.  
„ Aarone!“ křikl Drummond rozčíleně. 
Avšak jediné, nač padl jeho pohled byl okraj Aaronova hnědého pláště, jenž se v patách za ním 
protáhl vstupními vraty a zmizel v hlubinách husté mlhy.  
 
Později téže noci v osamění Baronovy útulné pracovny... 
„ Možná sem na něj trochu vyjel, ale dyť mě znáte Barone! Sem akorát horká hlava, ale Aarona 
mám rád jako vlastního bratra!“ chrlil Drummond ve všem rozhořčení. 
Baron, který dosud tiše seděl na kraji pohovky před krbem, mezitím klidně vybafal trojici 
dýmových koleček, načež konečně pronesl:“ Udělal jste vše, co jen bylo ve vašich silách, 
Drummonde. Nemohl jste udělat více.“ 
„ Doufám, že mu nebudete bránit vídat se s děckem, kdy se mu zamane, nebo jo?“ zhrozil se 
Drummond. 
A poněvadž odpověď nepřicházela, poněkud zdráhavě dodal:“ Dyť já vim, že to není ledajaký 
děcko. Taky sem byl vohromenej, dyž mi vo tom Primula řekla! Dyť víte, všecky sme spolu 
študovali!“ 
„ Chápete doufám, že o tom nesmíte s nikým mluvit, Drummonde?“ opáčil Baron důrazně a uštědřil 
mu mimořádně zpytavý pohled. 
Ariel Drummond divoce zakýval a spěšně přitakal:“„ Sem jako hrob, pane!“  
„ Dobrá.“ odtušil Baron klidně a s povzdechem se zvrátil na opěrku.“ A teď už se můžete vrátit 
domů. Do rána vás nebudu potřebovat. A Drummonde,“ houkl mu do zad v okamžení, kdy se již 
ocitl mezi dveřmi. 
„ Ano, pane?“ 
„ Nezapomeňte – nikomu ani slovo.“ 
„ Ano, pane!“ vyhrkl Drummond bodře. 
A kdo by si býval namlouval, že nedostojí svému slibu, neměl ani zdání o tom, kým Ariel 
Drummond vpravdě byl. 
 
Druhý den ráno se Ariel Drummond probudil velice časně. Do oken s bušením narážely deštivé 
kapky a tříštily se o parapet. Ariel Drummond neměl ve zvyku snídat, dnes ho však do kuchyně 
přivábila lahodná vůně smažených lívanců a horké kávy.  
Stará paní Drummondová se právě nakrucovala u plotny, rozměrnou zadnici napěchovala do ještě 
širší nabírané sukně a ze zástěry jí čouhala zapatlaná naběračka. 
„ Ránko, máti,“ zahučel Drummond a s rachotem se zasunul k jídelnímu stolu. Dřív než však stačil 
poručit si snídani, jeho pohled se stočil k ukřičeným titulkům ranního Všeználka. Tučným písmem 
tam totiž stálo: 
 

 TRAGÉDIE OT ŘÁSLA MIDGARDEM 
LEMU ŘÍ BRATRSTVO UTRPĚLO BOLESTIVOU ZTRÁTU 

ZEMŘEL VÁŽENÝ ČLEN PAN AARON BALD 
 Jeden z významných členů Lemuřího bratrstva sloužícího zejména k obraně obyvatel 
před nemrtvými pan Aaron Bald, byl během včerejší noci nalezen mrtev. Příčina smrti se stále 
vyšetřuje. Tělo Aarona Balda bylo nalezeno poblíž Trojhlavého rozcestí, jehož někdejší účel sloužil 
k rozdělení města na samostatné celky. Po podepsání Velkého dekretu midgardského a uzavření 
příměří mezi lidmi a upíry, však toto opatření pozbylo platnosti. Aaron Bald byl nejen významným 
členem bratrstva, ale také oddaným otcem a manželem. Jeho ztrátu si poneseme v srdcích. 

 



Ariel Drummond najednou pocítil, jak mu srdce samou tíhou klesá až kamsi do kalhot. Nehnutě 
civěl do novin, zatímco odkudsi zdálky se za ním prodíralo čísi naléhavé volání. 
„Arieli!“  
Paní Drummondová ho šťouchla do ramene a při pohledu na jeho sinalou tvář poněkud ostýchavě 
dodala:“ Povídám, lívance stydnou…“ 
„ Dneska ne, máti.“ zabručel Ariel a vysunul se. Přešel k věšáku, popadl svou koženou bundu a bez 
jediného slova vyběhl do deště, studený vánek jen zavířil vytopenou kuchyní. 
Kristovanoho, kristovanoho….To snad ne! …To je tragédie kristovanoho… KDE JE TEN 
DOSTAVNÍK, HERGOT PRÁCE?!!! 
Ariel Drummond splašeně pobíhal zatopenou ulicí a bezradně se rozhlížel. Jazyk se mu lepil na 
patro a při jediném pomyšlení na Aarona se mu horká krev do hlavy jen hrnula.  
„HEJ TY TAM!!“ zaburácel zničehonic a zuřivě zakmital svýma ohromnýma rukama na 
projíždějící dostavník. Záhy nato se vyřítil ulicí vpřed, a kam došlápl, kolem dokola se rozprskl 
mohutný cákanec. 
„ Do Betimbran!“ zasípal Drummond a jedním švihem se vyhoupl do kabiny. Vozka k němu však 
obrátil vousatou tvář a líně protáhl:“ Tak to je mi líto vážený pane, ale budete si muset vystoupit. To 
je pro mě moc daleko. Vidíte sám, že lije jako z konve a koně –„ 
„ŘEK SEM DO BETIMBRAN, PÁPRDO, NEROZUMĚLS!“ rozlítil se Drummond. Funěl jako 
buvol a z očí mu sršely blesky. 
Vozka pohoršeně zalapal po dechu a odtáhl se. 
„ Co..co si to, prosím, dovolujete, pane?!“ 
Víc toho však již namítnout nestačil. Ariel Drummond totiž vyrazil z kabiny a dřív než se kdokoliv 
stačil nadát, vyhoupl se za vozkou. 
„Padej!“ zavelel a surově odstrčil drobného človíčka z místa.  
„ A…ale p…pane –„ vykoktl ještě a vtom PLÁC.  
Drummond zuřivě prásknul do koní a uháněl liduprázdnou ulicí. Maličký kočí zůstal ležet na 
mokrém chodníku břichem dolů a nestačil zírat. 
 
Koně svištěli vpřed rychlostí blesku, div že se kabina dostavníku nerozletěla na padrť, tolik drcala v 
zatáčkách. A přestože Ariel Drummond čím dál zběsileji mrskal otěžemi, nedalo by se věru tvrdit, 
že tušil, kterým směrem se ubírá. Po jeho zarostlé tváři se tou dobou totiž, jedna za druhou, koulely 
slzy velké jako hráchy. Nicméně již velice záhy se jeho očím namanul výhled na pět útlých 
betimbranských věží, jejichž špičky se ztrácely v kupě šedých mraků. 
Kristovanoho, jen esli je něco z toho pravda…, blesklo Drummondovi hlavou v tom okamžení, kdy 
rozrazil mohutná vstupní vrata a ocitl se na prahu liduprázdné haly se čtyřmi klikatými schodišti po 
stranách. 
Jen nedlouho poté... 
Baron sepjal ruce za zády, brada vpřed a vznešeně se zhoupnu na místě. Za zády se mu prostíral 
dlouhý stůl obklopený řadou židlí. Odtud k nim dorážely užaslé pohledy čtyř, na pohled, nesmírně 
důležitých pánů ve škrobených fracích s řasenými límci. 
„ Skončil jste, pane Drummonde?“ opáčil Baron poté, co vzduchem dořinčel kvílivý výlev 
provázený lítým skučením. 
„ Ale dyť, jak můžete zůstávat tak klidnej, Barone?“ vybuchl Drummond. Jenže tu vykulil oči, 
zapotácel se a pak vyrazil:“ Ledaže -“ 
„ Ledaže co, pane Drummonde?“ zvýšil Baron hlas. 
„ Ledaže ste to byl vy a vaši kumpáni, kdo sprovodil Aarona ze světa dřív než -“ 
„ Pane Drummonde!“ naježil se Baron.“ Ovládejte se! A pokud je to vše, co jste mi přišel říct, 
můžete jít. Mám před sebou důležité jednání!“ 
„ Takže je to pravda?“ zaburácel Drummond.“ Byl ste to vy nebo tydle vaši kumpáni – vrahouni, co 
voddělali mýho kámoše Aarona?“ 
„ No dovolte pane!“ zaskřehotal kníratý člověk dotčeně, avšak poté co mu Drummond před nosem 
pohrozil pěstí a zahalekal:“ Tebe se nikdo na nic neptal, všiváku!“, se smrsknul ke kraji stolu, oči 



vytřeštěné úžasem a lapal po dechu. 
„ Pane Drummonde, to by stačilo!“ rozčílil se Baron a surově udeřil do desky stolu, jen zabrněla. 
Pak se napřímil a klidným, avšak nesmírně pevným hlasem řekl:“ Pokládám váš dnešní výlev za 
poslední kapku. Již vás ve svých službách využívat nehodlám!“ 
„ Já taky pro vrahouna pracovat ani nechci!“ zahřímal Drummond. Poté se zatočil na podpatku a 
vyrazil ze dveří. Ve všem rozčílení si tudíž ani nevšiml toho, jak ho z tmavého kouta, kam vrhalo 
stín duté brnění, pozorují dva páry vykulených očí. 
„ Pán pofídal pánofi, že se od teď musíme mít na pozoru.“ vyšeptl jakýsi hrbatý trpaslík v zapatlané 
roušce, jakmile se dusot Drummondových podrážek vytratil z doslechu. 
„ To kvůli tomu -“ zhrozil se druhý, rovněž hrbatý skřítek, jeho společník však hbitě střelil prstem 
vzhůru a sykl:“Ššššt! My nesmíme nic vědět!“ 
„ Ale to dítě -“ 
„ Šššššt!“ rozdurdil se první, načež zuřivě zaryl prsty se špičatými nehty do scvrklé paže druhého.“ 
Dítě je ještě moc malé...“ 
„ Ale už brzy nebude...“  
„ Pán pofídal, že musíme dočkat času!“  
A loupnul po něm významným pohledem, načež jeho druh v závěsu s tajuplným:“ Chápeš?“, 
bláhově zakýval. 
Ať už tomu ovšem bylo jakkoliv, toho zlořečeného čtvrtečního rána to bylo naposled, kdy Ariel 
Drummond překročil práh hradu Betimbran. Jeho život se totiž jal ubírat docela odlišným směrem 
než doposud. 
 

2. Horarium 
Roky plynuly jeden za druhým a události, jež nás provázely před sedmnácti lety, zkrátka a dobře 
upadaly v zapomnění. Po Arielu Drummondovi se od té doby jakoby slehla zem. Od toho otřesného 
čtvrtka, kdy o život přišel poslední z jeho nejbližších přátel, již nebýval k zastižení. Jedni hádali, že 
se odstěhoval, druzí tvrdili, že skočil pod vlak, jeho matka však trvala na tom, že ten starý povaleč 
dny a noci vysedává ve špinavých krčmách a lituje se.  
Pravdou ovšem je, že Ariel Drummond ani jeho matka nejsou ti, o nichž bychom měli mnoho 
povídat… 
Aaron a Primula Baldovi po sobě zanechali děvčátko, které tehdy, kdy zemřeli, sotva dovedlo 
porozumět všemu, co se kolem odehrálo. Dnes se však o Veroně Baldové nedalo zmiňovat jako o 
malém dítěti. Stala se z ní vysoká dívka, zrzavé kudrny se jí neposedně kroutily kolem pihovaté 
tváře, zatímco v oříškově hnědých očích se nezřídka darebně zalesklo. Nelze se tudíž domnívat, že 
by Verona Baldová byla mimořádně skromná, či snad velkorysá dívka. Po pravdě řečeno – a možná 
to zavinila Baronova marnivá výchova – vyrostla z ní panovačná a domýšlivá osoba. 
Od smrti svých rodičů, o nichž se doslechla, že byli udatnými bojovníky, žila na hradě Barona 
z Betimbran. A možná to zapříčila její výbušná povaha, či snad zlozvyk povyšovat se nad ostatní, 
až dosud však Verona Baldová nenašla žádné přátelé. Většina těch, jimiž hrad Barona z Betimbran 
praskal ve všech, byli hrbatí posluhovači v roztrhaných cárech, jejichž znetvořené tváře byly 
ustavičně sklopené k zemi. Hrad Barona z Betimbran patřil k největším pozoruhodnostem, jaké se 
v Midgardu daly naleznout. Tyčil se vysoko nad městem v pěti špičatých věžích nepříliš umně 
namačkaných na sebe. Dalo by se tvrdit, že svým uspořádáním připomínal čtyřcípou hvězdu, 
zatímco pátá věž trčela vprostředku nad ostatními. K hradu vedla příjezdová cesta, která ústila na 
rozlehlém nádvořím a jako hadí ocas se klikatila do města. 
Nástěnné hodiny v jedné z mnoha nehostinných hradních chodeb právě odbíjely desátou, pokoj naší 
Verony se však dál nořil do šera a stříbřité závěsy nad postelí, jenž byly utkané z látky jemné jako 
pavučina, zůstávaly pečlivě zataženy. Snad nikoho nepřekvapí, že Verona Baldová nebyla žádné 
ranní ptáče, a tudíž ani dnes tomu nebylo jinak. Převalovala se z jednoho boku na druhý, načež 
vyřízeně zaúpěla a rázně odhrnula peřinu. 
BUCH, BUCH, BUCH!! 


