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“Father Bylmer around?”

“You’ve been gone, then?”

“Me?” Edér shrugged. “Just a few weeks. Seeing
my parents off.”

He hadn’t been to church since before the war.

“Father Bylmer departed abruptly. About a year
ago.”

Edér winced, sure he was caught. But if the priest
was suspicious, he didn’t show it. Edér decided
keeping the boy distracted was the wisest course.

“Abruptly, you said?”

It had happened mid-sermon. Father Bylmer had
stood behind the silver pulpit at the front of the
room, preaching trust and patience in uncertain
times (or it might have been compassion and
forgiveness in uncertain times—the young priest
couldn’t remember which), and his voice had
gotten quieter and quieter until he was simply
standing there, staring out at the congregation.
Then he’d torn off his vestments like they were
choking him and cast them on the ground and left
them there. Walked right out the door, the same
way Edér had come in.

“Whenabouts was that?” asked Edér.

“The day after the Godhammer news.”

“You uh, you look familiar, but—”

“Raedulf, sir. Weyfrith’s boy.”

“Raedulf. How about that. All grown up.”

Edér last remembered seeing Raedulf at the market
with his mother years ago, standing no higher than
her waist, clinging to her leg with one hand so as
not to lose her in the crowd while the index finger
of his other hand was buried knuckle-deep in his
nostril. Wasn’t quite what he was looking for this
morning.

— А де отець Билмер?

— Ви що, кудись від’їздили?

— Я? — Едер зітнув плечима. — Так. На кілька
тижнів, проводжав батьків.

Насправді він не був у храмі ще з часів до війни.

— Отець Билмер зненацька поїхав. Десь рік тому.

Едер зіщулився: це ж треба так себе виказати. Та
якщо і з'явилася якась підозра, молодий священик
того показав. Едер вирішив, що відвернути увагу
розмовою — то найкраще, що зараз можна
зробити.

— Зненацька, кажеш?

Це сталося посеред проповіді. Отець Билмер
стояв за срібним поставцем у глибині залу та
провіщав про довіру й терпіння в тривожні часи
(а може і про співчуття і прощення — хлопець
точно не пам'ятав). Його голос дедалі втрачав
силу, і от він уже просто стояв, мовчки
втупившись поглядом у паству. Зненацька Билмер
зірвав із себе священицьке вбрання, наче воно
його душило, жбурнув його долі, і вийшов через
ті самі двері, через які щойно увійшов Едер.

— Коли це було? — поцікавився Едер.

— Як прийшла звістка про Молот богів,
наступного ж дня.

— Слухай, я тебе наче десь бачив…

— Я Редульф, пане. Вейфрітів син.

— Редульф. Глянь лише, так подорослішав.

Едер пригадав, як бачив Редульфа з матір’ю
багато років тому на ринку. Малий тоді їй ледве
до пояса сягав; однією рукою тримався за
спідницю, щоби ненароком не загубитися, а
вказівним пальцем іншої длубався в носі — та так
глибоко, що палець було ледь видно. Едер
сподівався цього ранку тут зустріти кого
завгодно, але не його.
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