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Prolog
Ghwerig a Bhelliom
– z Legend trollích bohÛ

a úsvitÛ vûkÛ, dávno pﬁedtím, neÏ ze zemo‰sk˘ch hor a hvozdÛ do rovin stﬁední Eósie pﬁibyli pﬁedkové StyrikÛ, Ïil
v hluboké jeskyni pod vûãn˘m snûhem severní Thalésie zakrsl˘ a pokﬁiven˘ troll
jménem Ghwerig. Vinou ‰erednosti a velkého lakomství byl ostatními odvrÏen
a v hlubinách zemû úplnû sám ze v‰ech sil hromadil v Ïárlivû stﬁeÏeném pokladu
zlato a drahé kamení. Jednoho dne se prokopal do pﬁehluboké jeskynû daleko od
vûãnû zmrzlé pÛdy povrchu a ve svitu louãe uzﬁel na stûnû v sevﬁení hlu‰iny
tmavû modr˘ drahokam, vût‰í neÏ jeho pûst. Vzru‰ením se roztﬁásl aÏ do koneãkÛ
pokroucen˘ch údÛ, pﬁidﬁepl na podlahu a s touhou vzhlédl k velikému klenotu,
vûda, Ïe jeho cena vysoce pﬁevy‰uje cel˘ poklad, jejÏ stovky let hromadil. Poãal
opatrnû odsekávat hluch˘ kámen, kousek po kousku, by mohl pﬁevzácn˘ úlovek
vyjmout z mateãného loÏe, kde spoãíval od poãátku svûta. A ãím více ho odkr˘val,
tím jasnûji k nûmu hovoﬁil jeho tvar. KdyÏ ho dokáÏe vyjmout neporu‰en˘, opatrn˘m brou‰ením a le‰tûním tvar podtrhne a cenu klenotu tak ztisícinásobí.
KdyÏ koneãnû vyÀal kámen ze skály, odnesl ho rovnou do jeskynû, v níÏ mûl
dílnu a poklad. Bez lítosti rozbil diamant nevyãíslitelné ceny a z jeho stﬁepÛ
zrobil nástroje na opracování nalezeného drahokamu.
âtyﬁi desítky let pak Ghwerig za svitu ãadiv˘ch louãí trpûlivû brousil a le‰til,
pﬁi práci si bruãel kouzla a zaklínadla, jeÏ dají nedocenitelnému klenotu v‰echnu moc trollích bohÛ k dobrému i zlému. KdyÏ dílo dokonal, mûl kámen podobu rÛÏe v modré barvû tmavého safíru. Pojmenoval ho Bhelliom, kvûtn˘ drahokam, a uvûﬁil, Ïe jeho mocí dokáÏe cokoli.
Aã byl v‰ak Bhelliom pln síly trollích bohÛ, odmítal ji svému nevzhlednému
majiteli vydat, a Ghwerig v hnûvu tloukl pûstmi o kamennou podlahu jeskynû.
Poradil se se sv˘mi bohy a obûtoval jim tíÏivé zlato i tﬁpytné stﬁíbro; i zjevili mu
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bohové, Ïe moc Bhelliomu uvolní jen správn˘ klíã, neboÈ jinak by jí mohl vyuÏít kaÏd˘. Pak trollí bohové Ghwerigovi poradili, jak klenot ovládnout. Sesbíral
úlomky kamene, jeÏ pﬁi práci bez lítosti pou‰tûl do prachu, a ulil k nim dva
prsteny. Z ryzího zlata je vyrobil a kaÏd˘ ozdobil úlomkem samého Bhelliomu.
KdyÏ dílo dokonal, nasadil si oba prsteny, kaÏd˘ na jednu ruku, a pozvedl safírovou rÛÏi. Kameny vsazené do prstenÛ opustila sytá modﬁ a vpila se do Bhelliomu; zlaté krouÏky teì zdobily drahokamy ãiré jako diamant. A drÏe kvûtn˘
kámen pocítil jeho moc, i zaradoval se nad nabytou vládou.
V bezpoãtu staletí vykonal Ghwerig s Bhelliomem veliké divy. I do zemû
trollÛ v‰ak nakonec pﬁibyli Styrici. KdyÏ se o Bhelliomu dozvûdûli star‰í bohové Styrika, kaÏd˘ po nûm zatouÏil pro jeho moc. Ghwerig v‰ak byl lstiv˘ a uzavﬁel svoji jeskyni mocn˘mi zaklínadly, aby ho o klenot nikdo nepﬁipravil.
Jednou se v‰ak mlad‰í bohové Styrika se‰li ku poradû, neboÈ je trápilo, jakou moc by kter˘koli bÛh s Bhelliomem získal, i uradili se, Ïe toho nelze dopustit. Rozhodli se kámen zbavit moci. Úkol svûﬁili kﬁehké bohyni Aphrael.
I vydala se Aphrael na sever a díky malé postavû se protáhla do Ghwerigovy
jeskynû tak úzkou skulinou, Ïe se ji troll neobtûÏoval uzamknout. Vniknuv‰i
do jeskynû, dala se Aphrael do zpûvu. Zpívala tak sladce, Ïe Ghweriga svou
písní zmámila a o‰álila. Troll se nechal ukonej‰it. Sotva v snách zavﬁel oãi,
sÀala mu prsten s prstu a podstrãila mu jin˘, osazen˘ pouh˘m démantem.
Ghwerig se probral, ale vida na ruce prsten, nechal se podruhé zmámit zpûvem bohynû. Jakmile spustil víãka, hbitá Aphrael mu vymûnila i prsten na
levé ruce. Ghwerig poznovu vyskoãil, leã padûlek ho opût ukonej‰il, neboÈ
byl ve v‰ech ohledech stejn˘ jako ‰perk, jejÏ troll zhotovil ze stﬁepÛ kvûtného
kamene. Aphrael mu dál zpívala, aÏ nakonec upadl do hlubokého spánku.
Pak se bohynû tich˘mi krÛãky odplíÏila i s prsteny, jeÏ byly klíãem k moci
Bhelliomu.
V jin˘ den a jin˘ ãas vyzvedl Ghwerig Bhelliom z kﬁi‰Èálové schrány, v níÏ ho
choval, by jeho mocí cosi provedl, leã Bhelliom ho neposlechl, neboÈ Ghwerig
jiÏ nevlastnil klíãe k jeho síle. Ghwerig se rozhnûval nade v‰echno pomy‰lení
a po celé zemi hledal bohyni Aphrael, aby jí prsteny uzmul, v‰ak nena‰el ji, byÈ
pátral stovky let.
Tak to i zÛstalo, dokud hory a roviny eósijské ob˘vali Styrici. Ale v‰eho je do
ãasu, z v˘chodu pﬁitáhli Eléni a usadili se na celém svûtadíle. Po staletích bezcílného potulování po zemi nûkteﬁí dorazili i do severní Thalésie a vyhnali z ní
Styriky i jejich bohy. A kdyÏ se doslechli o Ghwerigovi a jeho Bhelliomu, poãali po horách i údolích thalésk˘ch hledat vchod do jeskynû zakrslého trolla,
chtiví pohádkového pokladu pro jeho nevyãíslitelnou cenu, neb o moci skryté
v azurov˘ch plátcích niãeho nevûdûli.
Hádanku nakonec rozlu‰til Adian z Thalésie, nejmocnûj‰í a nejúskoãnûj‰í
hrdina star˘ch ãasÛ. Nehledû na du‰i obûtoval trollím bohÛm, ti se ustrnuli
a prozradili mu, Ïe Ghwerig nadále zaãasté vyráÏí pátrat po styrické bohyni
Aphrael, aby ji pﬁipravil o dva prsteny, jeÏ mu byla ukradla, leã více mu
o prstenech nevyjevili. Adian odcestoval na sever a kaÏdého rána po ‰est let ãekal na Ghweriga.
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KdyÏ se zakrsl˘ troll objevil nad zemí, pﬁistoupil k nûmu Adian v pﬁestrojení
a povûdûl mu, Ïe ví, kde se zdrÏuje bohynû Aphrael, leã prozradí to jen za helmici plnou ÏluÈouãkého zlata. Ghwerig mu uvûﬁil a bez váhání reka zavedl
k skrytému vchodu do jeskynû, kde jeho helmici naplnil ÏluÈouãk˘m zlatem
z pokladu. Vy‰el a uzavﬁel za sebou skálu. I vydal Adianovi zlato, leã Adian ho
znovu oklamal, neboÈ ho poslal za Aphrael do Horsetu na západním pobﬁeÏí
Thalésie. Ghwerig hned pospí‰il hledat bohyni. Adian znovu vsadil du‰i a poÏádal trollí bohy, aÈ sejmou z vchodu do jeskynû Ghwerigova kouzla. Rozmarní
bohové mu vyhovûli a zaklínadla zlomili.
Ranní ãervánky se sotva vzhlédly v severních ledov˘ch pláních, kdyÏ Adian
vy‰el z Ghwerigovy jeskynû s Bhelliomem v rukou. Zamíﬁil pﬁímo do svého
hlavního mûsta Emsatu, zde si ukul korunu a Bhelliom na ni vsadil.
Ghwerig, navrátiv se s prázdn˘ma rukama do jeskynû a seznav, Ïe pﬁi‰el nejen o klíãe k moci kamene, leã i o kámen sám, propadl stra‰livému hnûvu. Od
tûch dob po nocích ãíhal v polích a hvozdech u mûsta Emsatu, ãekaje na pﬁíleÏitost, leã Adianovi potomci klenot Ïárlivû stﬁeÏili.
I stalo se, Ïe Aza‰, jeden ze star‰ích styrick˘ch bohÛ, dlouho jiÏ posedl˘ touhou po Bhelliomu i prstenech, jeÏ vládnou jeho moci, vyslal ze Zemochu svá
vojska, by se kamenÛ zmocnila silou. Západní králové stanuli ve zbrani po boku církevních rytíﬁÛ proti Othovi Zemo‰skému a jeho temnému styrickému
pánu, bohu Aza‰ovi. Král Sarak z Thalésie vsedl na loì a vyplul z Emsatu na
jih, zanechav rozkazy, podle nichÏ ho mají hrabata následovat, aÏ seberou
brannou hotovost z celé Thalésie. Král Sarak v‰ak nedosáhl Lamorské planiny,
neboÈ v potyãce u jezera Venne v Pelosii padl zemo‰sk˘m kopím. Vûrn˘ leník,
byÈ sám smrtelnû ranûn, vzal pánovu korunu a doplazil se na baÏinat˘ v˘chodní bﬁeh jezera. Tam z posledních sil vrhl thaléskou korunu do kaln˘ch ra‰elinn˘ch vod. Ghwerig ãin v hrÛze sledoval ze skr˘‰e v nedalekém moãálu.
Zemo‰‰tí, jiÏ zabili krále Saraka, poãali bez prodlení prohledávat neãisté hlubiny, by korunu vítûznû donesli Aza‰ovi, av‰ak z práce je vytrhl voj Alcionsk˘ch rytíﬁÛ na cestû z Deiry do Lamorkandu. Alcion‰tí na Zemochy vpadli
a pobili je do jednoho. Vûrn˘ poddan˘ thaléského krále se doãkal dÛstojného
pohﬁbu a Alcion‰tí jeli dál, neznajíce osud thaléské koruny.
V Pelosii se v‰ak odãasu ﬁíká, Ïe v baÏinách stále stra‰í stín nesmrtelného zakrslého trolla. Vinou pokroucen˘ch údÛ se Ghwerig neodvaÏuje sestoupit do
hlubin, musí se tedy brodit bahnem. Chvíli touÏebnû volá Bhelliom, chvíli zas
zoufale vyje, Ïe mu neodpovídá.
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r‰elo. Drobné kapky padaly z noãního nebe na podsadité
stráÏní vûÏe mûsta Cimmury, syãely v ohni pochodní po obou stranách ‰iroké
brány a leskly se na ãerné kamenné dlaÏbû. K mûstu se blíÏil osamûl˘ jezdec na
velikém huÀatém gro‰ákovi s dlouh˘m ãumákem a zlomysln˘ma oãima. Pocestn˘ byl také velik˘, s mohutnou kostrou a pevn˘mi svaly. Mûl ãerné hrubé
vlasy a ‰patnû srostl˘ nos po dávné zlomeninû. Zachumlan˘ do tmavého plá‰tû
sedûl v sedle pohodlnû, ale nezapﬁel ostraÏitost zku‰eného bojovníka.
Jmenoval se Sparhawk, byl dobﬁe o deset rokÛ star‰í, neÏ na kolik vypadal,
a tíhu let nenesl ani tak na o‰lehané tváﬁi, jako na tûle, poznamenaném mnoha bolístkami i nûkolika velk˘mi jizvami, jeÏ se ohlásily pﬁi kaÏdém de‰ti. Dnes
veãer na nûj ale padl vûk a Sparhawk se uÏ tû‰il do postele v nenápadném hostinci, kam míﬁil. Po deseti letech Ïivota pod jménem jiného se vracel domÛ z cizí zemû, kde skoro nikdy nepr‰elo, kde slunce jako perlík bu‰ilo do vybûlené
kovadliny písku a kamene a vytvrzeného jílu, kde mûly domy silné bílé zdi,
aby odrazily nelítostné paprsky, a kde za stﬁíbﬁitého úsvitu Ïeny v ãern˘ch závojích ladnû nosily na ramenou vodu v hlinûn˘ch nádobách.
Velik˘ gro‰ák se oklepal, setﬁásl trochu de‰tû a zastavil v kruhu svûtla pﬁed
stráÏnicí.
Ze dveﬁí vy‰el nejist˘m krokem stráÏn˘ v helmû a prorezavûlém kyrysu, pﬁes
rameno ‰pinav˘ zelen˘ plá‰È, a postavil se Sparhawkovi do cesty. „Budete se mi
muset pﬁedstavit,“ zahuhlal dﬁevûn˘m jazykem.
Sparhawk si ho dÛkladnû zmûﬁil, pak odhrnul plá‰È a ukázal vojákovi nápadn˘ stﬁíbrn˘ amulet, povû‰en˘ na ﬁetízku na krku.
Pﬁiopil˘ stráÏce vytﬁe‰til oãi a o krok ucouvl. „Aha. PromiÀte, pane. MÛÏete
jet.“
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Ze stráÏnice vystrãil hlavu dal‰í voják. „Kdo to je, Rafe?“
„Pandionsk˘ rytíﬁ,“ odvûtil stráÏn˘, cel˘ nesvÛj.
„Co chce v Cimmuﬁe?“
„Pandiony nevysl˘chám, Brale,“ odpovûdûl Raf a podlézavû se na Sparhawka zazubil. „Nováãek,“ omluvil kolegu a ukázal na nûj palcem. „âasem se nauãí, mÛj pane. MÛÏeme vám b˘t nûjak prospû‰ní?“
„Ne,“ odtu‰il Sparhawk, „ale díky za snahu. Radûji se schovej pﬁed de‰tûm,
sousede. Tady se akorát nastydne‰.“ Podal stráÏnému drobnou minci a vjel do
mûsta úzkou dláÏdûnou uliãkou. Od stûn domÛ se ozvûnou vracel klapot gro‰ákov˘ch okovan˘ch kopyt.
Za branou leÏela chudá ãtvrÈ, neudrÏované domky se maãkaly jeden na druh˘ a patra se vyklánûla do ulice. Na rezav˘ch hácích vrzaly v noãním vûtru neumûlé v˘vûsní ‰títy dÛkladnû uzamãen˘ch krámÛ v pﬁízemí. Po ulici se plouÏil
zmokl˘ vypelichan˘ pes, krysí ocas staÏen˘ mezi nohy, ale kromû nûj nebylo
nikoho vidût.
Na kﬁiÏovatce s jinou uliãkou prskala pochodeÀ. Hned pod ní stála jako bled˘ vydû‰en˘ duch neduÏivá mladá nevûstka. „Chtûjí si uÏít, pane?“ zakÀourala
na nûj. Mûla veliké bojácné oãi a pohublou úzkou tváﬁ.
Zastavil konû, sehnul se ze sedla a upustil jí do umounûné dlanû pár drobn˘ch. „BûÏ domÛ, sestﬁiãko,“ doporuãil jí laskavû. „Je pozdû, pr‰í, stejnû se tu
uÏ nikoho nedoãká‰.“ Narovnal se a jel dál; bûhna na nûj nevûﬁícnû zírala. Zahnul do uliãky tonoucí ve tmû a kdesi pﬁed sebou v de‰ti zaslechl rychlé kroky.
Zachytil i krátk˘ rozhovor ‰eptem kousek vlevo ve stínech.
Gro‰ák odfrkl a stáhl u‰i.
„Jenom klid,“ mírnil ho Sparhawk. Mluvil potichouãku, skoro ‰eptem. Pak
promluvil hlasitûji, aby oslovil dvojici berkÛ schovan˘ch ve tmû. „Rád bych se
s vámi pobavil, sousedé, ale je pozdû a já nemám na hraní náladu. Nechcete radûji pﬁeÏít a okrást nûjakého opilého hejska?“ Pro vût‰í dÛraz odhrnul plá‰È
a ukázal prost˘ ‰irok˘ meã v koÏené pochvû.
Odpovûdí bylo zaraÏené ticho a pak spû‰né kroky útûku.
Velik˘ gro‰ák pohrdavû odfrkl.
„Mluví‰ mi z du‰e,“ pﬁitakal Sparhawk a pﬁitáhl si plá‰È k tûlu. „Pojedeme
dál?“
Ocitli se na rozlehlém námûstí, osvûtleném pochodnûmi, plném povût‰inou
za‰nûrovan˘ch pestr˘ch stánkÛ ze silného plátna. Pár zoufal˘ch idealistÛ ale
mûlo otevﬁeno a teì vﬁískali na kaÏdého, kdo se namanul, pﬁestoÏe se kaÏd˘
z chodcÛ spûchal schovat pﬁed de‰tûm. Sparhawk uhnul tlupû nameten˘ch
urozen˘ch hejskÛ, která se vyvalila ze ‰pinavé hospody za pokﬁiku sprosÈáren.
Trpûlivû poãkal, aÏ zmizí v postranní uliãce, a pak se rozhlédl, spí‰ ze zvyku neÏ
z nutné opatrnosti.
Kdyby bylo na opu‰tûném námûstí jen o pár lidí víc, Sparhawkovi by nepomohl ani cviãen˘ zrak a tento muÏ by jeho pozornosti unikl. Byl pomen‰í,
‰pinav˘ a otrhan˘. Mûl zablácené boty a ka‰tanovou plá‰tûnku nedbale pﬁehozenou pﬁes ramena. PlouÏil se pﬁes námûstí, mokré vlasy neurãité barvy
pﬁilepené k lebce, vodnaté oãi krátkozrace pﬁimhouﬁené do de‰tû. Sparhawk
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sykl. Nevidûl ho od oné noci v Cipprii, skoro pﬁed deseti lety – Krager od té
doby znatelnû zestárl; zesinal ve tváﬁi, kÛÏe se mu provûsila, ale o jeho totoÏnosti nebylo pochyb.
Rychlé pohyby jsou nápadné, Sparhawk si tedy dal pozor. Pomalu sesedl
a odvedl hﬁebce k zelenému stánku s jídlem. Cestou se stále kryl za konûm.
„Dobr˘ veãer, sousede,“ pozdravil kramáﬁe zlovûstn˘m polohlasem. „Musím si
nûco zaﬁídit. KdyÏ mi pohlídá‰ konû, zaplatím ti.“
Neholen˘ stánkaﬁ zbystﬁil.
„AÈ tû to ani nenapadne,“ varoval ho Sparhawk. „KÛÀ s tebou nepÛjde,
i kdyby ses postavil na hlavu, ale já si tû najdu, coÏ se ti nebude líbit. Vezmi si
peníze a zapomeÀ na neplechu.“
Kramáﬁ se Sparhawkovi podíval do oãí, polkl a ne‰ikovnû se pokusil uklonit.
„Jak si pﬁejete, pane,“ vychrlil o pﬁekot. „Slibuju, Ïe u mû bude vá‰ vzne‰en˘
oﬁ v bezpeãí.“
„Vzne‰en˘ co?“
„Vzne‰en˘ oﬁ – vá‰ kÛÀ.“
„Aha. To rád sly‰ím.“
„Mohu pro vás udûlat je‰tû nûco, mÛj pane?“
Sparhawk pﬁes námûstí uvidûl Kragerova záda. „Nemá‰ pﬁi ruce kus drátu,
asi tolik?“ Ukázal rukama tﬁi stopy.
„Najde se, pane. Sudy na herynky se váÏou drátem. Podívám se.“
Sparhawk poloÏil zkﬁíÏené ruce na sedlo a pﬁes koÀsk˘ hﬁbet nepﬁestal Kragera sledovat. Uplynulé roky, slunce jako perlík i Ïeny, nosící za stﬁíbﬁitého
úsvitu vodu, byly rázem zapomenuty. Sparhawk se ocitl v dobytãí ohradû
u Cipprie, v nose vÛni krve a mrvy, v ústech chuÈ strachu a zá‰ti, v tûle tolik
ran, Ïe ho bolest zbavovala síly, i kdyÏ mûl v zádech pronásledovatele s tasen˘mi meãi.
Zahnal vzpomínku a soustﬁedil se na pﬁítomnost. Doufal, Ïe kramáﬁ nûco najde. Drát je ‰ikovn˘. Nedûlá hluk ani nepoﬁádek a kdyÏ je dost ãasu, dovede
pÛsobit exoticky, jako by s ním pracoval Styrik nebo Pelosan. Krager za to zas
tolik nemohl, ﬁíkal si Sparhawk, ale napûtí se nezbavil. Krager byl jen natvrdl˘
a uboh˘ MartelÛv poskok, mluvicí nástroj, stejnû jako druh˘ muÏ, Adus, nebyl
víc neÏ Martelova zbraÀ. Sparhawk chtûl Kragerovou smrtí zasáhnout Martela.
„Lep‰í tu nenajdu, mÛj pane,“ omluvil se trhovec v uma‰tûné zástûﬁe, kdyÏ
vylezl zpod stánku se smotkem mûkkého rezavého drátu. „Nezlobte se, není to
nic moc.“
„Úplnû staãí,“ odtu‰il Sparhawk, vzal si drát a napjal ho rukama. „Pﬁesnû takov˘ jsem chtûl.“ Otoãil se ke koni. „ZÛstaÀ, Farane.“
KÛÀ na nûj vycenil zuby. Sparhawk se zasmál a vykroãil pﬁes námûstí kus za
Kragerem. KdyÏ krátkozrakého poskoka najdou v temném prÛchodu svázaného
do kozelce s drátem kolem krku a kotníkÛ, oãima vyvalen˘ma a tváﬁí zãernalou, nebo obliãejem dolÛ v kaluÏi moãi nûkde v slepé uliãce, Martel se poleká,
rozzlobí, moÏná i vydûsí. Tﬁeba ho to i donutí vylézt na svûtlo, na coÏ Sparhawk ãekal mnoho let. Opatrnû, ruce schované pod plá‰tûm, zaãal za chÛze
rozmotávat drát.
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Na lovu se mu zbystﬁily smysly. Jasnû sly‰el prskání pochodní kolem celého
námûstí a vidûl odraz jejich svûtla na kaÏdé koãiãí hlavû. Zrcadlení mu pﬁipadalo bÛhvíproã krásné. Sparhawk mûl asi nejlep‰í náladu za posledních deset let.
„Pane rytíﬁi? Pane Sparhawku, jste to vy?“
Sparhawk se otoãil na patû a ti‰e zaklel. Pﬁíchozí mûl dlouhé, elegantnû zvlnûné plavé vlasy, oranÏov˘ kabátec, levandulové kalhoty, svûtlezelen˘ plá‰È
a zdravíãko na tváﬁích. Mokré hnûdé boty konãily dlouhou ‰piãkou. Mal˘ nepouÏiteln˘ meãík u pasu a klobouk s ‰irokou krempou ukazovaly na dvoﬁana,
jednoho z drobn˘ch úﬁedníkÛ a pﬁíÏivníkÛ, jimiÏ byl palác prolezl˘.
„Co dûláte v Cimmuﬁe?“ vyzvídal floutek vydû‰en˘m zÏen‰til˘m hláskem.
„Pﬁece vás vyhnali.“
Sparhawk se rychle ohlédl za koﬁistí. Krager se blíÏil k postranní uliãce a za
chvíli zmizí z dohledu. Pﬁesto ho je‰tû mÛÏe dohnat. Vyfintûného hejska uspí
jedinou tvrdou ranou a Krager nestaãí zmizet. Sparhawk ale zakusil hoﬁké
zklamání, neboÈ na námûstí zrovna tûÏk˘m krokem napochodovala hlídka
mûstské stráÏe. NedokáÏe se parádníka zbavit, aniÏ by si toho vojáci v‰imli.
Probodl navonûnce vztekl˘m pohledem.
Dvoﬁan nervóznû ucouvl a ohlédl se po hlídce. Vojáci kontrolovali, zda jsou
stánky dostateãnû zaji‰tûné na noc. „Ihned mi ﬁeknûte, co tu dûláte,“ pokusil se
fe‰ák o panovaãn˘ tón.
„Ihned? Tobû?“ Sparhawk neskr˘val pohrdání.
Hejsek se znovu ohlédl po stráÏích a hrdû vypjal hruì. „Zat˘kám vás, Sparhawku. OkamÏitû mi odpovûzte.“ Vzal Sparhawka za loket.
„Nesahej na mû!“ ucedil rytíﬁ a srazil mu ruku.
„Uhodil jste mû!“ sykl dvoﬁan a chytil se za bolavé zápûstí.
Sparhawk ho drapl za rameno a pﬁitáhl si ho blíÏ. „Jestli na mû je‰tû sáhne‰,
vykuchám tû. Teì mi zmizni z cesty.“
„Zavolám stráÏe,“ pohrozil fintil.
„A jak dlouho potom vydrÏí‰ naÏivu?“
„NevyhroÏujte mi. Mám mocné pﬁátele.“
„Ti tady nejsou, jak vidím – ale já ano.“ Sparhawk ho s nechutí odstrãil a pokraãoval v cestû.
„Tahle pov˘‰enost vám PandionÛm uÏ neprojde. V Elénii teì vládne zákon,“
pi‰tûl za ním nastrojen˘ floutek. „Jdu rovnou za baronem Harparinem. ¤eknu
mu, Ïe jste se vrátil do Cimmury a jak jste mû uhodil a vyhroÏoval mi.“
„BudiÏ,“ odtu‰il Sparhawk, aniÏ se otoãil. „BûÏ.“ ·el dál, tak zklaman˘
a na‰tvan˘, Ïe musel zatnout zuby, aby nevybuchl. Pak ho nûco napadlo.
Bylo to dûtinské a hloupé, ale pﬁípadné. Zastavil se, narovnal záda a za doprovodu tich˘ch styrick˘ch slov nakreslil rukama do vzduchu sloÏité vzory.
Na chvíli se odmlãel, kdyÏ si vybavoval slovo furunkl. Nakonec se spokojil
s neÏidem a zaklínadlo dokonãil. Otoãil se a vypustil kouzlo. Pak s úsmûvem
pokraãoval v cestû. Bylo to malicherné, ale malichernost nebyla Sparhawkovi cizí.
Zaplatil trhovci za hlídání Farana, vyhoupl se do sedla a za okamÏik uÏ jel
pﬁes námûstí velik˘ muÏ ve vlnûném plá‰ti na zlovûstnû vyhlíÏejícím gro‰ákovi.
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Mimo námûstí byla ãtvrÈ zase neosvûtlená a pochodnû nesmûle plály jen na
kﬁiÏovatkách temn˘ch uliãek. Klapot kopyt se v tichu hlasitû rozléhal. Sparhawk si v sedle poposedl. Na zádech a vzadu na krku se mu zjeÏily chloupky,
jen maliãko, ale pﬁesto hned vûdûl, o co jde. Sleduje ho nûkdo, kdo má zl˘
úmysl. Sparhawk si znovu poposedl, nenápadnû, aby se zdálo, Ïe ho po dlouhé
cestû tlaãí sedlo. Ve skuteãnosti ale pod plá‰tûm pravou rukou nahmátl jílec
meãe. Pocítil zlobu o nûco silnûji a v svitu ohnû na dal‰í kﬁiÏovatce uvidûl postavu v kápi tak tmavé, Ïe skoro spl˘vala se stíny a mrholením.
Gro‰ák napjal svaly a zastﬁíhal u‰ima.
„Vím o nûm, Farane,“ ujistil ho tichounce Sparhawk.
Jeli dál dláÏdûnou ulicí, minuli kaluÏ teplého svûtla a pokraãovali do tmy.
Sparhawk si na tmu uÏ zvykl, ale postava v kápi zmizela buì do nûkteré postranní uliãky, nebo do úzk˘ch dveﬁí jednoho z domÛ. Pﬁestal cítit, Ïe ho nûkdo
sleduje, a nebezpeãí z uliãky se vytratilo. Faran ‰el dál, podkovy hlasitû klapaly
po koãiãích hlavách.
Hostinec, do nûhoÏ Sparhawk míﬁil, stál v nenápadné postranní ulici. Do
dvora se vjíÏdûlo bytelnou dubovou branou. Zdi byly pﬁekvapivû vysoké
a pevné, vedle om‰elého dﬁevûného ‰títu, kter˘ Ïalostnû povrzával ve vûtru,
svítila jediná zaãazená lucerna. Sparhawk zajel k bránû, zaklonil se v sedle
a poﬁádnû mokré dubové fo‰ny nakopl. Pak je‰tû nûkolikrát, navíc v pﬁesnû
daném rytmu.
âekal.
Brána se se skﬁípotem otevﬁela do dvora a zpoza kﬁídla vykoukl dveﬁník. Pﬁik˘vl a otevﬁel víc, aby mohl Sparhawk s konûm projet. Na dvoﬁe mohutn˘ rytíﬁ pomalu sesedl. Dveﬁník za ním zavﬁel a zasunul závoru, pak stáhl kapuci
a odhalil ocelovou pﬁílbu. Uklonil se Sparhawkovi: „MÛj pane.“
„Na zdvoﬁilÛstky je trochu pozdû, pane rytíﬁi,“ odvûtil Sparhawk rovnûÏ
s úklonou.
„Zdvoﬁilost je du‰í vzne‰enost, pane Sparhawku,“ odtu‰il kousavû dveﬁník.
„SnaÏím se v ní zdokonalovat za v‰ech okolností.“
„Jak myslí‰.“ Sparhawk pokrãil rameny. „Postará‰ se mi o konû?“
„Jistû. Je tu tvÛj sluha Kurik.“
Sparhawk pﬁik˘vl a odvázal nadité sedlové bra‰ny.
„Vezmu ti je, pane,“ nabídl se dveﬁník.
„Není tﬁeba. Kde je Kurik?“
„První dveﬁe nad schody. Poveãeﬁí‰?“
Sparhawk zakroutil hlavou. „Staãí mi lázeÀ a teplá postel.“ Otoãil se ke koni.
Faran podﬁimoval s jednou zadní nohou postavenou na ‰piãce kopyta. „Vstávat, Farane.“
Gro‰ák otevﬁel oãi a vûnoval pánovi nepﬁátelsk˘ pohled.
„PÛjde‰ s panem rytíﬁem,“ oznámil mu Sparhawk. „Nezkou‰ej ho kousnout,
kopnout nebo pﬁimáãknout zadkem ke zdi. A opovaÏ se mu ‰lápnout na nohu.“
Velik˘ hﬁebec stáhl u‰i a vzdychl.
Sparhawk se rozesmál. „Dej mu pár mrkví,“ poÏádal dveﬁníka.
„Jak mÛÏe‰ takové zlomyslné zvíﬁe snést, pane Sparhawku?“
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„Skvûle se k sobû hodíme,“ odtu‰il Sparhawk a obrátil se na konû: „Byla to
dobrá cesta, Farane. Díky, a dobﬁe se vyspi.“
KÛÀ se k nûmu otoãil zády.
„Mûj oãi otevﬁené, pane rytíﬁi,“ upozornil Sparhawk kolegu. „Cestou sem
mû nûkdo sledoval a podle mne ho k tomu vedlo víc neÏ pouhá zvûdavost.“
Dveﬁník nasadil odhodlan˘ v˘raz. „Postarám se o to, pane.“
„Dobﬁe.“ Sparhawk se otoãil, pﬁe‰el dláÏdûn˘ dvÛr, ve‰el do hostince a po
schodech zamíﬁil do patra.
O tajemství hostince vûdûlo v Cimmuﬁe jen nûkolik zasvûcen˘ch. ByÈ se navenek tváﬁil jako kterékoli jiné zaﬁízení stejného druhu, vlastnili ho a provozovali Pandion‰tí rytíﬁi jako útoãi‰tû pro své bratry, kteﬁí se z jakéhokoli dÛvodu
zﬁekli pohostinnosti komendního dormitáﬁe na v˘chodním pﬁedmûstí Cimmury.
V patﬁe Sparhawk zlehka zaÈukal na první dveﬁe. Za okamÏik se otevﬁely. Na
prahu stál podsadit˘ pro‰edivûl˘ muÏ s krátk˘m jeÏat˘m plnovousem. Kalhoty
a boty mûl z ãerné kÛÏe, stejnû jakou dlouhou vestu. U pasu mu visela velká
d˘ka, zápûstí mûl chránûné ocelov˘mi náramky, ale svalnaté paÏe byly aÏ k ramenÛm odhalené. Nebyl pohledn˘ a oãi mûl tvrdé jako kámen. „Jdete pozdû,“
prohlásil nevzru‰enû.
„Cestou mû potkalo pár nehod,“ odtu‰il struãnû Sparhawk a vstoupil do vytopeného pokoje zalitého svûtlem svíãek. Men‰í muÏ za ním zavﬁel na závoru.
Sparhawk na muÏe pohlédl. „Mûl ses dobﬁe, Kuriku?“ Nevidûli se deset let.
„Snesitelnû. Svléknûte si ten mokr˘ kabát.“
Sparhawk se usmál, pohodil sedlové bra‰ny na podlahu a rozepnul pﬁezku
na kabátû. „Co Aslade a kluci?“
„Rostou,“ zabruãel Kurik a pﬁevzal mokr˘ kabát. „Kluci do v˘‰ky a Aslade
do ‰íﬁky. Selsk˘ Ïivot jí svûdãí.“
„Baculky má‰ pﬁece rád, Kuriku – proto sis ji vzal.“
Kurik zase zabruãel a kriticky si zmûﬁil pánovu pohublou postavu. „Vy jste
nejedl, Sparhawku.“
„Nepeskuj mû, Kuriku.“ Sparhawk se uvelebil v masivním dubovém kﬁesle.
Rozhlédl se. Pokoj mûl kamennou podlahu i stûny. Nízk˘ strop nesly silné ãerné trámy. V klenutém krbu praskal oheÀ, po místnosti tanãily stíny. Na stole
hoﬁely dvû svíce a podél protûj‰ích stûn stála dvû lehátka. Sparhawk ale hned
zalétl pohledem ke stojanu u jediného zataÏeného okna. Viselo na nûm kompletní brnûní, ãernû smaltované. Vedle stojanu byl o zeì opﬁen˘ velk˘ ãern˘
‰tít s rodinn˘m znakem, jestﬁábem s kopím ve spárech, vyveden˘m ve stﬁíbﬁe.
Za ním stál v pochvû tûÏk˘ ‰irok˘ meã se stﬁíbrn˘m jílcem.
„KdyÏ jste odjel, zapomnûl jste ho naolejovat,“ vyãetl mu Kurik. „T˘den
jsem z nûj odíral rez. Zvednûte nohu.“ Pomohl pánovi z jezdeck˘ch bot. „Proã
se musíte poﬁád cachtat v blátû?“ zabruãel a hodil holínky k ohni. „Vedle jsem
vám pﬁipravil lázeÀ. Svléknûte se. Chtûl bych taky vidût ty va‰e rány.“
Sparhawk unavenû vzdychl a vstal. S pano‰ovou pﬁekvapivû ohleduplnou
pomocí se rychle svlékl.
„Jste promoãen˘ na kost,“ poznamenal Kurik, kdyÏ poloÏil mozolnatou ruku pánovi na mokrá záda.

Eddings_Elenium 1

18.9.1956 4:07

Stránka 23

Diamantov˘ trÛn / Elénium – kniha první

23

„To uÏ se v de‰ti stává.“
„Byl jste s tím u doktora?“ zeptal se pano‰ a zlehka Sparhawkovi poloÏil prsty
na ‰iroké jizvy na ramenou a levém boku.
„Vidûl je ranhojiã. Lékaﬁ nebyl pﬁi ruce, tak jsem je nechal zahojit pﬁirozenou cestou.“
Kurik pok˘val hlavou. „Je to vidût. Vlezte do kádû. Pﬁinesu vám nûco k jídlu.“
„Nemám hlad.“
„To máte smÛlu. Vypadáte jako kostlivec. Já vás vykrmím, aÈ chcete nebo
nechcete.“
„Proã mû buzeruje‰, Kuriku?“
„ProtoÏe mám zlost. Vydûsil jste mû k smrti. Byl jste pryã deset let, nedostávali jsme o vás skoro Ïádné zprávy, a kdyÏ, tak ‰patné.“ Nevrl˘ pano‰ se roznûÏnil a chytil Sparhawka tak ráznû kolem ramen, Ïe by slab‰ího muÏe srazil
na kolena. „Vítejte doma, pane,“ vypravil ze sebe staÏen˘m hrdlem.
Sparhawk mu objetí oplatil. Také mûl knedlík v krku. „Díky, Kuriku. Jsem
rád zase doma.“
„Tak to bychom mûli. Teì se bûÏte vykoupat. Smrdíte.“ Kurik se otoãil a vy‰el z pokoje.
Sparhawk s úsmûvem pﬁe‰el do vedlej‰í místnosti. Vlezl do kádû a slastnû
potopil tûlo do horké vody. Tak dlouho byl nûk˘m jin˘m – muÏem jménem
Mahkra –, Ïe fale‰nou identitu jedinou koupelí nespláchne, ale rád si pohovûl a nechal horkou vodou a hrubozrnn˘m m˘dlem sm˘vat prach vyprahlého pobﬁeÏí. Zasnil se a zatímco si drbal dlouhé zjizvené údy, vzpomínal na Ïivot, kter˘ vedl jako Mahkra v rendorském mûstû Jirochu. Vzpomínal na
chladn˘ krámek, kde jako neurozen˘ kupec prodával mûdûné dÏbery, cukroví a exotické voÀavky, zatímco se oslepující slunce odráÏelo od bílého domu
naproti. Vzpomínal na nekoneãné hovory ve vinárnû na rohu, kde Mahkra
upíjel kyselé, pryskyﬁiãné rendorské víno a nenápadnû vyzvídal informace
pro dal‰ího Pandiona v ﬁadû, sira Vorena. Pﬁedával zprávy o obrodû e‰anditského hnutí v Rendoru, o tajn˘ch skr˘‰ích zbraní v pou‰ti i o v˘zvûdné ãinnosti zemo‰ského císaﬁe Othy. Vzpomínal na klidné temné noci, prosycené
parfémem Mahkrovy uráÏlivé milenky Lilias, a na rána, kdy se z okna díval,
jak Ïeny za stﬁíbﬁitého úsvitu chodí k studni pro vodu. Povzdychl si. „A kdo
jsi teì, Sparhawku? UÏ ne obchodník s nádobím, su‰en˘mi fíky a voÀavkami, to jistû, ale jsi Pandionsk˘ rytíﬁ? Kouzelník? Ochránce královny? Asi ne.
Tﬁeba nejsi víc neÏ otluãen˘ a vyãerpan˘ pocestn˘, na nûmÏ se podepsalo pﬁíli‰ mnoho let, potyãek a ‰rámÛ.“
„Nenapadlo vás nosit v Rendoru nûco na hlavû?“ zabruãel ze dveﬁí Kurik.
Nesl pánovi Ïupan a ruãník. „KdyÏ si ãlovûk zaãne povídat sám se sebou, je vidût, Ïe byl moc dlouho na sluníãku.“
„Jen pﬁem˘‰lím, Kuriku. Dlouho jsem Ïil jinde a chvíli potrvá, neÏ si zvyknu
na domov.“
„MoÏná nebudete mít ani tu chvíli. Poznal vás nûkdo, kdyÏ jste pﬁijel?“
Sparhawk si vzpomnûl na nastrojeného hejska a pﬁik˘vl. „Jeden floutek od
Harparina mû poznal na námûstí u západní brány.“
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„Tak vidíte. Zítra se musíte ukázat u dvora, nebo dá Lycheá‰ rozebrat mûsto
do poslední cihly, aby vás na‰el.“
„Lycheá‰?“
„Princ regent, parchant princezny Arissy a libovolného oÏralého námoﬁníka
nebo zlodûjíãka, kter˘ jí zrovna dûlal dobﬁe.“
Sparhawk narovnal záda a zlovûstnû pﬁimhouﬁil oãi. „Asi bys mi mûl pár vûcí vysvûtlit, Kuriku. Ehlana je královna. Na co potﬁebuje prince regenta?“
„Kde jste byl, Sparhawku? Na mûsíci? Ehlana pﬁed mûsícem onemocnûla.“
„Zemﬁela?“ Sparhawkovi se zastavilo srdce. Hlídal to krásné bledé dûvãátko
s velik˘ma váÏn˘ma ‰ed˘ma oãima po celé dûtství a sv˘m zpÛsobem si ji zamiloval, pﬁestoÏe jí bylo teprve osm rokÛ, kdyÏ ho král Oldﬁej poslal do rendorského vyhnanství.
„Ne,“ odpovûdûl Kurik, „není mrtvá, i kdyÏ to vyjde skoro nastejno.“ Zvedl
velikou hrubou osu‰ku. „Vylezte uÏ. Povím vám to pﬁi jídle.“
Sparhawk pﬁik˘vl a vstal. Kurik ho bez skrupulí vydrbal a zabalil do mûkkého Ïupanu. Vedle uÏ byl prostﬁen˘ stÛl, nyní pﬁinesl mísu masa s omáãkou, pÛl
bochníku ãerného chleba, porci s˘ra a dÏbán vychlazeného mléka. „Jezte.“
„Tak co se tu dûlo?“ zeptal se Sparhawk, sotva usedl ke stolu. Pﬁekvapilo ho,
jak˘ má hlad. „Vezmi to popoﬁádku.“
„Dobrá,“ pﬁivolil Kurik, vytasil d˘ku a dal se do krájení chleba. „Víte, Ïe po
va‰em odjezdu se museli Pandioni stáhnout do kapituly v Dému?“
Sparhawk pﬁik˘vl. „Doneslo se mi to. Král Oldﬁej nás nikdy nemûl pﬁíli‰
v lásce.“
„Za to mohl vá‰ otec, Sparhawku. Oldﬁej miloval svoji sestru a vá‰ otec ho
donutil k sÀatku s jinou. Tím trochu vztahy mezi korunou a ﬁádem pokazil.“
„Kuriku, o králi se takhle nemluví.“
Pano‰ pokrãil rameny. „Stejnû umﬁel, takÏe mu pár ﬁeãí neublíÏí, a o nûm
a jeho sestﬁe to stejnû v‰ichni vûdûli. PáÏata v paláci nechala za pár ‰upÛ kohokoli koukat, jak si to Arissa nese do bratrovy loÏnice, jak ji pámbÛ stvoﬁil. Oldﬁej byl slab˘ král, Sparhawku. Loutka v rukou princezny Arissy a primase Anniá‰e. KdyÏ byli Pandioni v domácím vûzení, Anniá‰ a jeho poskoci si mohli
dûlat, co se jim zachtûlo. Mûl jste ‰tûstí, Ïe jste ta léta nezaÏil.“
„MoÏná,“ zabruãel Sparhawk. „Na co Oldﬁej umﬁel?“
„Pr˘ na padoucí nemoc. Já bych ﬁekl, Ïe ho spí‰ utahaly dûvky, které mu po
královninû smrti dodával Anniá‰ do paláce.“
„Kuriku, jsi vût‰í drbna neÏ stará baba.“
„Já vím,“ pﬁitakal v klidu Kurik. „Je to moje slabá stránka.“
„A potom korunovali Ehlanu?“
„Správnû. Pak se daly vûci do pohybu. Anniá‰ si byl jist˘, Ïe ji dokáÏe ovládat stejnû jako Oldﬁeje, a Ehlana mu udûlala ãáru pﬁes rozpoãet. Povolala komtura Vaniona zpût z démské kapituly a udûlala z nûho svého osobního rádce.
Pak ﬁekla Anniá‰ovi, aÈ se pﬁipraví na odchod do klá‰tera, kde bude pﬁemítat
o ctnostech duchovního. Anniá‰ se mohl zbláznit a hned zaãal intrikovat. Na
cestû mezi Cimmurou a konventem, kde drÏí princeznu Arissu, bylo poslÛ jako
much. Jsou staﬁí pﬁátelé a mají spoleãné zájmy. Tak jako tak, Anniá‰ navrhl, aÈ
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si Ehlana vezme svého nemanÏelského bratránka, prince Lycheá‰e, ale ta se
mu vysmála do oãí.“
„To je celá ona,“ usmál se Sparhawk. „Vychoval jsem ji a nauãil, co se slu‰í.
Co jí vlastnû podlomilo zdraví?“
„Vypadá to na stejnou nemoc, která zabila jejího otce. Mûla záchvat a pak se
uÏ neprobrala. Dvorní lékaﬁi tvrdili, Ïe nedoÏije konce t˘dne, ale Vanion podnikl rázné kroky. Pﬁi‰el ke dvoru se Sephrenií a dvanácti Pandiony – v‰ichni
v plné zbroji, hledí spu‰tûné. Rozehnali sluÏebnictvo, vytáhli královnu z postele, oblékli jí královsk˘ ‰at a na hlavu jí dali korunu. Pak ji odnesli do velké sínû, posadili na trÛn a zamkli za sebou. Nikdo neví, co se tam odehrálo, ale
kdyÏ zase otevﬁeli, sedûla Ehlana na trÛnû schovaná v kﬁi‰Èálu.“
„CoÏe?“ zvolal Sparhawk.
„V kﬁi‰Èálu ãirém jako sklo. Dokázal byste jí spoãítat pihy na nose, ale nedostanete se k ní. Ten kﬁi‰Èál je tvrd‰í neÏ diamant. Anniá‰ do nûj nechal pût dnÛ
bu‰it dláty, ale na kﬁi‰Èálu není ani ‰krábnutí.“ Kurik se podíval Sparhawkovi
do oãí. „Dokázal byste nûco takového?“
„Já? Kuriku, já bych ani nevûdûl, kde zaãít. Sephrenia mû nauãila základy,
ale proti ní jsme jako malé dûti.“
„No, aÈ uÏ udûlala cokoli, udrÏela královnu naÏivu. Je sly‰et, jak jí tluãe srdce. Duní po celé trÛnní síni jako buben. První t˘den tam lidi chodili si ho poslechnout. Dokonce se ﬁíkalo, Ïe je to zázrak a Ïe by se mûla síÀ vysvûtit. Anniá‰ ale síÀ zamkl, pozval do Cimmury parchanta Lycheá‰e a udûlal z nûj prince
regenta. To je asi ãtrnáct dní. Od té doby zat˘kají církevní vojáci Anniá‰ovy odpÛrce. Kobky pod katedrálou jsou jich plné. Vrátil jste se v prav˘ ãas.“ Odmlãel
se a znovu pohlédl pánovi do oãí. „Co se stalo v Cipprii, Sparhawku? Moc
zpráv se k nám nedostalo.“
Sparhawk pokrãil rameny. „Nic moc. Pamatuje‰ si Martela?“
„Zbûhlého Pandiona, co pﬁi‰el o titul? Toho, co má bílé vlasy?“
Sparhawk pﬁik˘vl. „Pﬁitáhl do Cipprie se dvûma slouhy a najal si na pomoc
je‰tû nûjak˘ch patnáct dvacet hrdloﬁezÛ. Poãíhali si na mû v tmavé uliãce.“
„Tam jste pﬁi‰el k tûm jizvám?“
„Ano.“
„Ale vyvázl jste.“
„Jak vidí‰. Rendor‰tí vrazi nemají rádi, kdyÏ po dlaÏbû a po zdech stﬁíká jejich krev. KdyÏ jsem jich zrubal asi tucet, ostatní si to rozmysleli. Utekl jsem
a dostal se aÏ za mûsto. Dokud se mi nezahojily rány, skr˘val jsem se v klá‰teﬁe,
pak jsem vzal Farana a pﬁipojil se ke karavanû do Jirochu.“
Kurik se zatváﬁil protﬁele. „Nemyslíte, Ïe v tom mohl mít prsty Anniá‰? Nenávidí va‰i rodinu a je vcelku zﬁejmé, Ïe vás Oldﬁej vykázal na jeho naléhání.“
„Obãas mi to pﬁi‰lo na mysl. Anniá‰ a Martel spolupracovali uÏ pﬁedtím.
V kaÏdém pﬁípadû mám s dobrotiv˘m arcibiskupem o ãem mluvit.“
Kurik se na nûj podíval, protoÏe tenhle tón dobﬁe znal. „Budete z toho mít
problémy.“
„Ne tolik jako Anniá‰, kdyÏ zjistím, Ïe mûl v tom pﬁepadení prsty.“ Sparhawk
narovnal ramena. „Budu si muset promluvit s Vanionem. Je je‰tû v Cimmuﬁe?“
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Kurik pﬁik˘vl. „V komendû na v˘chodním pﬁedmûstí, ale teì se tam nedostanete. V˘chodní brána se zavírá se západem slunce. Stejnû byste se mûl hned
ráno ohlásit v paláci. Anniá‰ vás bez váhání oznaãí za zloãince kvÛli nepovolenému návratu z vyhnanství, tak bude lep‰í, kdyÏ se ukáÏete sám, neÏ kdyby
vás tam mûli dovléct v poutech. Stejnû budete muset mít pûknû rychl˘ jazyk,
aby vás ochránil pﬁed ‰atlavou.“
„Myslím, Ïe ne. Mám u sebe povolení k návratu s královskou peãetí.“ Odstrãil
talíﬁ. „Rukopis je trochu dûtsk˘ a písmo rozpité slzami, ale podle mého pﬁesto
platí.“
„Královna plakala? Netu‰il jsem, Ïe to umí.“
„Bylo jí teprve osm, Kuriku, a bÛhvíproã mû mûla docela ráda.“
„To uÏ se stává.“ Kurik se podíval na pánÛv talíﬁ. „Víc nechcete?“
Sparhawk zakroutil hlavou.
„Tak honem na kutû. Zítra vás ãeká pern˘ den.“
* * *
Bylo o hodnû pozdûji. V pokoji uÏ svítily jen hasnoucí uhlíky a z protûj‰ího lehátka se oz˘valo Kurikovo pravidelné oddechování. Bouchání nezaji‰tûné
okenice o pár ulic dál pﬁimûlo kteréhosi pitomého psa k ‰tûkotu a Sparhawk
v polospánku ãekal, aÏ psisko dostateãnû promokne nebo se své pochybné zábavy koneãnû nabaÏí.
Vzhledem k tomu, Ïe na námûstí vidûl jen Kragera, nemohl si b˘t jist˘, Ïe je
v Cimmuﬁe i Martel. Krager mu dûlal poslíãka a ãasto se ocitl na druhém konci
svûtadílu neÏ jeho chlebodárce. Kdyby byl zmoklé námûstí pﬁe‰el zvíﬁeck˘
Adus, nebylo by o Martelovû pﬁítomnosti pochyb. Ada bylo tﬁeba drÏet na krátkém ﬁetûzu.
Najít Kragera nebude tûÏké. Je slaboch a slabo‰i jsou díky sv˘m neﬁestem
pﬁedvídatelní. Sparhawk se nevesele usmál do tmy. Kragera najde snadno
a Krager bude vûdût, kde je Martel. Nebude tûÏké to z nûj vymlátit.
Ti‰e, aby neprobudil pano‰e, spustil Sparhawk nohy z lÛÏka a pﬁe‰el k oknu,
za nímÏ do osvûtleného dvora padaly drobné husté kapky. Bezmy‰lenkovitû
sevﬁel stﬁíbrem otkan˘ jílec ‰irokého meãe uloÏeného vedle ﬁádového brnûní.
Byl to dobr˘ pocit, jako stisk ruky vûrného pﬁítele.
V dálce se rozeznûly zvony, tlumené, jak si pamatoval. Té noci v Cipprii ‰el
také za hlasem zvonÛ. Posekan˘, slab˘ a sám se napÛl potácel a napÛl plazil
smrdut˘mi ohradami za zvukem zvonÛ. Nakonec se doplouÏil k hradbû a podél
ní na‰el cestu k bránû, kde padl vysílením.
Sparhawk zakroutil hlavou. To bylo dávno. Zvlá‰tní, Ïe si stále jasnû vybavuje zvony. Stál s rukou na meãi, vyhlíÏel konec noci, díval se do de‰tû a vzpomínal na hlas zvonÛ.
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parhawk si oblékl ﬁádové brnûní a teì chodil po pokoji
tam a zpátky, aby se usadilo. „Úplnû jsem zapomnûl, co je to za tíhu,“ postûÏoval si.
„Zmûkl jste,“ opáãil Kurik. „Potﬁebujete mûsíc nebo dva na cviãi‰ti, abyste se
dostal zase do formy. Urãitû chcete v tom brnûní jít?“
„Je to formální událost, Kuriku, a ta si vyÏaduje formální odûv. Kromû toho
chci, aby mûli v‰ichni jasno od chvíle, kdy tam vkroãím. Jsem ochránce královny a v její pﬁítomnosti mám nosit zbroj.“
„Nepustí vás k ní,“ zaprorokoval si Kurik a zvedl pánovu helmu.
„Nepustí?“
„Hlavnû neudûlejte nûjakou hloupost, Sparhawku. Budete v tom sám.“
„Hrabû z Lendy je je‰tû v radû?“
Kurik pﬁik˘vl. „Je star˘ a nemá velké slovo, ale Anniá‰ ho nemÛÏe vyhodit,
protoÏe si ho lidi váÏí.“
„V tom pﬁípadû tam budu mít aspoÀ jednoho pﬁítele.“ Sparhawk pﬁevzal helmici a posadil si ji na hlavu. Zvedl hledí.
Kurik mu do‰el k oknu pro meã a ‰tít. „Pﬁestává pr‰et,“ poznamenal, „a taky
se rozednívá.“ PoloÏil ‰tít i meã na stÛl a zvedl stﬁíbrn˘ kabátec. „Roztáhnûte
ruce.“
Sparhawk rozpaÏil, pano‰ mu navlékl kabátec pﬁes hlavu a zavázal ‰ÀÛrky
na bocích. Pak pánovi omotal dvakrát kolem tûla dlouh˘ pás. Sparhawk pozvedl
meã v pochvû. „Brousils ho?“
Kurik ho zpraÏil pohledem.
„PromiÀ.“ Sparhawk zavûsil pochvu na ocelové ãepy na opasku a pﬁetoãil si
ji na lev˘ bok.
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Kurik je‰tû upevnil k ramenním plátÛm plá‰È s kápí, pak ustoupil a kriticky
si pána prohlédl. „Není to nejhor‰í. Donesu vám ‰tít. Mûl byste si pospí‰it.
V paláci se vstává brzy. Mají tak víc ãasu na nepravosti.“
Se‰li po schodech na dvÛr. Dé‰È uÏ skoro pominul, vítr honil jen osamocené
kapky. Nebe se ale nepﬁestávalo mraãit, pﬁestoÏe se nad v˘chodním obzorem
táhl jasnû Ïlut˘ pás.
Dveﬁník vyvedl ze stáje Farana a s Kurikem pomohli Sparhawkovi do sedla.
„V paláci si dejte pozor, pane,“ ﬁekl Kurik uctiv˘m tónem jako vÏdy, kdyÏ
nebyli sami. „Palácová stráÏ je zﬁejmû neutrální, ale Anniá‰ tam má oddíl církevních vojákÛ. Nepﬁátele poznáte podle ãervené uniformy.“ Podal rytíﬁi ãern˘
‰tít se znakem.
Sparhawk si ho pﬁipjal na ruku. „PÛjde‰ do komendy za Vanionem?“ zeptal
se pano‰e.
Kurik pﬁik˘vl. „Jakmile otevﬁou v˘chodní bránu.“
„AÏ skonãím v paláci, taky se tam stavím, ale ty na mû poãkej tady.“ Zazubil
se. „MoÏná odjedeme z mûsta trochu nakvap.“
„Radûji se snaÏte docílit opaku, mÛj pane.“
Sparhawk pﬁevzal od dveﬁníka uzdu. „Hotovo, pane rytíﬁi. Otevﬁi bránu a já
se pojedu poklonit bastardu Lycheá‰ovi.“
Dveﬁník se zasmál a otevﬁel.
Faran vyrazil na ulici hrd˘m klusem, pﬁehnanû zvedal kopyta a hlasitû zvonil podkovami o mokrou dlaÏbu. Mûl siln˘ smysl pro dramatiãno a kdykoli na
nûm Sparhawk jel v plné zbroji, nemístnû se pﬁedvádûl.
„Nejsme na takové ‰a‰kování oba trochu staﬁí?“ zeptal se ho su‰e jezdec.
Faran dûlal, Ïe ho pﬁeslechl, a dál si majestátnû vykraãoval.
V Cimmuﬁe bylo tou dobou venku jen málo lidí, hlavnû neupravení ﬁemeslníci a ospalí trhovci. Na ulicích bylo mokro a ãerstv˘ vítr houpal v˘vûsními ‰títy krámÛ. Vût‰ina okenic byla je‰tû zavﬁená, i kdyÏ tu a tam svûtlo svíãky ukazovalo na pokoj ranního ptáãete.
Sparhawk si v‰iml, Ïe mu brnûní uÏ zaãíná vonût známou smûsicí oceli, oleje a koÏeného postroje, kter˘ léta nasával jeho pot. V jiro‰sk˘ch rozpálen˘ch
ulicích a voÀav˘ch krámcích na ten zápach skoro zapomnûl. Teì mu ale spí‰e
neÏ známé cimmurské vûÏe potvrdil, Ïe je doma.
Cestou na nû tu a tam za‰tûkal pes, ale Faran v‰echny podvraÈáky velkopansky pﬁehlíÏel.
Palác stál uprostﬁed mûsta. Tyãil se vysoko nad okolní zástavbu, na ‰piãat˘ch
vûÏích línû povlávaly promoklé praporce. Od zbytku Cimmury ho dûlila hradba s cimbuﬁím. Nûkter˘ z minul˘ch králÛ ji dal zvenku obloÏit bíl˘m vápencem, ale zásluhou ovzdu‰í stále nasyceného kouﬁem a nepﬁíznivého podnebí
brzy ze‰edla.
·irokou bránu do paláce hlídalo ‰est vojákÛ v tmavomodré uniformû pravidelné posádky.
„Stát!“ kﬁikl jeden z nich, kdyÏ se Sparhawk pﬁiblíÏil. Stoupl si doprostﬁed
cesty a nepatrnû napﬁáhl píku. Sparhawk nedal nijak najevo, Ïe ho sly‰el, a Faran ‰el dál pﬁímo proti stráÏnému. „Povídám stát, pane rytíﬁi!“ poruãil znovu

Eddings_Elenium 1

18.9.1956 4:07

Stránka 29

Diamantov˘ trÛn / Elénium – kniha první

29

voják. Vtom ho jeden z jeho druhÛ chytil za loket a strhl koni z cesty. „To je
ochránce královny,“ zvolal bystﬁej‰í voják. „Nikdy se mu nestav do cesty.“
Sparhawk dojel na hlavní nádvoﬁí a sesedl, trochu ne‰ikovnû, protoÏe brnûní i ‰tít ho pﬁece jen nezvykle tíÏily. Proti nûmu vystoupil dal‰í stráÏn˘ s polonapﬁaÏenou píkou.
„Dobré ráno, sousede,“ ﬁekl Sparhawk oblíben˘m polohlasem.
StráÏn˘ zaváhal.
„Pohlídej mi konû,“ poruãil mu rytíﬁ. „NezdrÏím se dlouho.“ Podal mu uzdu
a vykroãil po ‰irok˘ch schodech k dvoukﬁídl˘m dveﬁím paláce.
„Pane rytíﬁi,“ zavolal za ním voják.
Sparhawk se neotoãil, naopak ‰el dál. U dveﬁí stála olivrejovaná stráÏ. Sparhawk mûl dojem, Ïe oba muÏe poznává. Jeden vyvalil oãi a pak se usmál. „Vítejte doma, pane Sparhawku.“ Bez váhání otevﬁel.
Sparhawk na nûj mrkl a ve‰el, ostruhy zazvonily na le‰tûn˘ch kamenn˘ch
dlaÏdicích. Hned za dveﬁmi narazil na palácového úﬁedníka s napomádovan˘mi loknami a ka‰tanov˘m kabátcem. „Chci mluvit s Lycheá‰em,“ oznámil mu
klidnû. „Zaveì mû k nûmu.“
„Ale...“ MuÏík viditelnû zbledl. Vypjal hruì a zatváﬁil se dÛleÏitû. „Jak jste
se...“
„Tys mû nesly‰el, sousede?“ zeptal se Sparhawk.
MuÏík v ka‰tanovém se pﬁikrãil. „H-hned to bude, pane Sparhawku,“ vykoktal. Otoãil se a vykroãil po ‰iroké hlavní chodbû. Ramena se mu tﬁásla.
Sparhawk si v‰iml, Ïe ho úﬁedník nevede do trÛnní sínû, ale do poradního sálu, kde se král Oldﬁej scházíval s rádci. Rytíﬁ se musel pousmát. Pﬁítomnost
mladé královny na trÛnû asi bratranci brala odvahu nárokovat si její korunu.
Do‰li ke dveﬁím poradního sálu, hlídan˘m dvûma vojáky v ãerveném – patﬁili
arcibiskupu Anniá‰ovi. Automaticky zkﬁíÏili píky, aby mu zabránili ve vstupu.
„Ochránce královny jde k princi regentovi,“ zapi‰tûl úﬁedník.
„Nemáme rozkaz vpustit ochránce královny,“ prohlásil jeden církevní voják.
„UÏ máte,“ oznámil mu Sparhawk. „Otevﬁete dveﬁe.“
Nakadeﬁen˘ muÏík se pokusil vyklouznout, ale Sparhawk ho chytil za rukáv.
„Je‰tû jsem tû nepropustil, sousede.“ Pak se podíval na stráÏe. „Otevﬁete.“
Rozkaz chvíli visel ve vzduchu, stráÏní se podívali napﬁed na Sparhawka a potom nervóznû jeden na druhého. Pak jeden ztûÏka polkl a natáhl se po klice.
„Bude‰ mû muset ohlásit,“ oznámil Sparhawk muÏíkovi, aniÏ by ho pustil
z pevného stisku Ïelezné rukavice. „Nechceme pﬁece nikoho zaskoãit, Ïe ne?“
Úﬁedník mûl uÏ mírnû ‰ílen˘ v˘raz. Vstoupil do otevﬁen˘ch dveﬁí a odka‰lal
si. „Ochránce královny,“ vychrlil tak rychle, Ïe mu skoro nebylo rozumût.
„Pandionsk˘ rytíﬁ, pan Sparhawk.“
„Díky, sousede. MÛÏe‰ jít.“
Úﬁedník vypálil pryã.
Poradní sál byl velik˘ a díky koberci a závûsÛm pﬁeváÏnû modr˘. Na stûnách visely mohutné svícny a dal‰í svíãky hoﬁely na dlouhém le‰tûném stole
uprostﬁed místnosti. U stolu sedûli nad papíry tﬁi muÏi, ãtvrt˘ uÏ napolo vstal
ze Ïidle.
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Byl to arcibiskup Anniá‰. Za deset let, co ho Sparhawk nevidûl, klerik zhubl
a zesinal. Vlasy mûl vzadu svázané a prokvetlé ‰edinami. Chodil stále v ãerné
sutanû a kolem krku nosil na tûÏkém zlatém ﬁetûzu bohatû vykládan˘ odznak
úﬁadu cimmurského arcibiskupa. KdyÏ Sparhawk vstoupil, arcibiskup vytﬁe‰til
oãi hrÛzou.
Hrabû z Lendy, ‰ediv˘ sedmdesátník v mûkkém ‰edivém kabátû, se neskr˘vanû smál, aÏ mu v modr˘ch oãích jiskﬁilo. Baron Harparin, v‰eobecnû znám˘
pederast, sedûl jako opaﬁen˘. Na sobû mûl snad v‰echny barvy. Vedle nûj se
rozvaloval neznám˘ obézní muÏ v ãerveném.
„Sparhawku!“ vzkﬁikl Anniá‰, kdyÏ se vzpamatoval z leknutí. „Co tady dûláte?“
„Vyrozumûl jsem, Ïe mû hledáte, Va‰e Milosti. Chtûl jsem vám u‰etﬁit práci.“
„Provinil jste se proti vyhnanství, Sparhawku,“ obvinil ho vztekle Anniá‰.
„I o tom si musíme promluvit. Sly‰el jsem, Ïe bastard Lycheá‰ zastává úﬁad
prince regenta, dokud se královna nezotaví. Proã pro nûj nepo‰lete, abych to
nemusel vyprávût dvakrát?“
Anniá‰ vzteky vytﬁe‰til oãi.
„Je pﬁece parchant, ne? O jeho pÛvodu ví kaÏd˘, tak proã ho tajit? Zvonek,
pokud si pamatuji, je hned tamhle za závûsem. Zavolejte sluhu, Anniá‰i, a po‰lete pro prince regenta nûjakého hejska.“
Hrabû Lenda se otevﬁenû smál.
Anniá‰ ho probodl pohledem a pﬁe‰el k táhlÛm od zvonkÛ. Zaváhal mezi
dvûma.
„NepopleÈte to, Va‰e Milosti,“ varoval ho Sparhawk. „Jestli sem místo sluhy
vtrhne tucet vojákÛ, ví jen bÛh, co se stane.“
„Jen do toho, Anniá‰i,“ pobízel ho hrabû z Lendy. „Já uÏ tu dlouho nebudu
a rád umﬁu s muzikou.“
Anniá‰ zaÈal zuby a místo ãerveného táhla ‰kubl za modré. Za okamÏik
vstoupil mladík v livreji a uklonil se. „Pﬁejete si, Milosti?“
„¤ekni princi regentovi, Ïe ho tu potﬁebujeme.“
„Ale...“
„Hned!“
„Jistû, Milosti.“ Sluha odkvaãil.
„Vidíte, jak to ‰lo snadno?“ dobíral si Sparhawk primase. Pak pﬁe‰el k bûlovlasému hrabûti, sÀal si rukavici a stiskl starci ruku. „Vypadáte dobﬁe, pane.“
„Tím myslí‰, Ïe jsem je‰tû naÏivu?“ zasmál se Lenda. „Jak bylo v Rendoru,
Sparhawku?“
„Vedro, sucho a pra‰no.“
„Jako vÏdycky, synu. Jako vÏdycky.“
„Odpovíte na moji otázku?“ naléhal na nûj Anniá‰.
„Prosím, Va‰e Milosti,“ zvedl Sparhawk zdvoﬁile ruku, „aÏ pﬁijde zparchantûl˘ regent. Musíme zachovat dekorum, nebo ne?“ Povytáhl jedno oboãí a ﬁekl,
jako by ho to právû napadlo: „Povûzte mi, jak se daﬁí jeho máti, myslím po
zdravotní stránce. Nepﬁedpokládám, Ïe by pﬁíslu‰ník kléru dokázal posoudit její tûlesné pﬁednosti z jiné stránky, byÈ je v Cimmuﬁe dÛvûrnû poznali zﬁejmû
v‰ichni.“
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„Zacházíte pﬁíli‰ daleko, Sparhawku.“
„Vy jste to snad nevûdûl? Propána, obãas byste mûl sledovat události.“
„To je sprosÈáctví!“ zvolal baron Harparin smûrem k tlusÈochovi v ãerveném.
„Vy byste tomu nerozumûl, Harparine,“ odtu‰il Sparhawk. „Máte pr˘ ponûkud odli‰né spády.“
Dveﬁe se otevﬁely a na prahu stanul uhrovit˘ mládenec s vlasy barvy mokré
slámy a povisl˘mi rty. Na sobû mûl zelen˘ plá‰È s hermelínem a na hlavû zlatou
korunku. „Chtûl jste mû vidût, Anniá‰i?“ Mluvil nosem, skoro kÀoural.
„Ve státní záleÏitosti, Va‰e V˘sosti,“ odvûtil arcibiskup. „Potﬁebujeme vá‰
úsudek ve vûci velezrady.“
Mladík jen pﬁihlouple mÏoural.
„Zde pﬁítomn˘ pan Sparhawk svévolnû pﬁekroãil pﬁíkaz va‰eho zesnulého
str˘ce, krále Oldﬁeje. Sparhawk byl vykázán do Rendoru a vrátit se smûl jedinû
na královsk˘ rozkaz. Usvûdãuje ho jiÏ pouhá pﬁítomnost v Elénii.“
Lycheá‰ pﬁed ãern˘m rytíﬁem ucouvl a ãelist mu poklesla. „Sparhawk?“
„Právû ten,“ ujistil ho Sparhawk. „Horliv˘ arcibiskup v‰ak, obávám se, trochu pﬁehání. KdyÏ jsem pﬁijal dûdiãnou roli ochránce koruny, pﬁísahal jsem
bránit krále – ãi královnu –, kdykoli se ocitne v ohroÏení Ïivota. Tato pﬁísaha
stojí nad v‰emi rozkazy, královsk˘mi i jin˘mi, a královna je oãividnû v nebezpeãí Ïivota.“
„To je jen právní kliãka, Sparhawku,“ odsekl Anniá‰.
„Ano, ale právo je tﬁeba dodrÏovat.“
Hrabû z Lendy si odka‰lal. „Prostudoval jsem pﬁíslu‰ná naﬁízení a pan Sparhawk
se odvolává na zákon právem. Jeho pﬁísaha bránit trÛn je vskutku nadﬁazena.“
Princ Lycheá‰ Sparhawka velk˘m obloukem obe‰el na druhou stranu stolu.
„To je hloupost,“ prohlásil. „Ehlana je nemocná. Není v nebezpeãí.“ Posadil se
vedle arcibiskupa.
„Královna,“ opravil ho Sparhawk.
„CoÏe?“
„Správné oslovení je ‚Její Veliãenstvo‘ nebo pﬁinejmen‰ím ‚královna Ehlana‘. PouÏívat jen kﬁestní jméno je vrcholnû nezdvoﬁilé. Podle zákona bych ji
mûl zﬁejmû chránit pﬁed neúctou stejnû jako pﬁed úklady na Ïivotû. Nemám
v tom zcela jasno, optám se tedy svého starého pﬁítele, hrabûte z Lendy, a teprve poté za Va‰í Jasností po‰lu sekundanty s v˘zvou.“
Lycheá‰ zbledl jako stûna. „S v˘zvou?“
„To je pitomost,“ zvolal Anniá‰. „Nikdo tu nebude nikoho vyz˘vat.“ Pﬁimhouﬁil
víãka. „Princ regent má v kaÏdém pﬁípadû pravdu. Sparhawk se prostû chytil nesmyslného paragrafu a poru‰il královsk˘ pﬁíkaz. Pokud nemá nûjak˘ dÛkaz královské vÛle, bude nadále obvinûn z velezrady.“ Arcibiskup se napjatû usmíval.
„UÏ jsem se bál, Ïe si neﬁeknete, Anniá‰i,“ ﬁekl Sparhawk. Sáhl pod pásek
a vytáhl tûsnû srolovan˘ pergamen pﬁevázan˘ modrou stuÏkou. Rozvázal stuhu a rozbalil list, v svûtle svíãek mu na prstu bl˘skal rud˘ kámen. Peãlivû listinu prohlédl a pravil: „Zdá se, Ïe je v‰echno v poﬁádku. Vidím královnin podpis
a osobní peãeÈ. Její pokyny jsou vcelku jednoznaãné.“ Podal pergamen hrabûti
z Lendy. „Co myslíte, mÛj pane?“
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Staﬁec list pﬁijal a bedlivû ho prohlédl. „PeãeÈ je vskutku královnina, stejnû
jako rukopis. Porouãí tu panu Sparhawkovi hlásit se u dvora, jakmile usedne
na trÛn. Je to skuteãn˘ královsk˘ rozkaz, pánové.“
„UkaÏte,“ sykl Anniá‰.
Lenda mu pergamen poslal po stole.
Arcibiskup list rychle pﬁeãetl, zuby zaÈaté. „Nemá ani datum,“ podotkl.
„PromiÀte, Milosti, ale Ïádn˘ zákon nevyÏaduje u královského dekretu dataci. Jde jen o zvyk,“ vysvûtlil Lenda.
„Kde jste to vzal?“ uhodil arcibiskup na Sparhawka.
„Nûjakou dobu ten list nosím s sebou.“
„Oãividnû byl sepsán dﬁív, neÏ královna nastoupila na trÛn.“
„Vypadá to tak, Ïe?“
„TudíÏ neplatí.“ Arcibiskup vzal pergamen obûma rukama, jako by ho chtûl
roztrhnout.
„Jak˘ je trest za zniãení královského dekretu, mil˘ hrabû?“ zeptal se s úsmûvem Sparhawk.
„Smrt.“
„Já si to myslel. Jen ho roztrhejte, Anniá‰i. Rád rozsudek vykonám osobnû,
jen abych u‰etﬁil státní peníze.“ Podíval se primasovi do oãí. Klerik za chvíli
s odporem hodil list na stÛl.
Lycheá‰ byl ãím dál víc nesvÛj. Najednou jako by si nûãeho v‰iml. „Ten
prsten, pane Sparhawku, ten nosíte jako znak svého úﬁadu, je to tak?“
„Dá se to tak ﬁíci. Ve skuteãnosti mÛj a královnin prsten symbolizují spojení
na‰ich rodÛ.“
„Dejte mi ho.“
„Ne.“
Lycheá‰ vykulil oãi. „Dal jsem vám královsk˘ pﬁíkaz!“
„Ne. Byla to osobní Ïádost, Lycheá‰i. NemÛÏete mi dávat královské pﬁíkazy,
protoÏe nejste král.“
Lycheá‰ se nejistû podíval po primasovi, ale Anniá‰ sotva znatelnû zakroutil
hlavou. Trudovit˘ mladík se zaãervenal.
„Princ regent si chtûl vá‰ prsten jen prohlédnout, pane Sparhawku,“ Ïehlil
klerik situaci. „Hledali jsme jeho protûj‰ek, prsten krále Oldﬁeje, ale zﬁejmû se
ztratil. Nemáte tu‰ení, kde by mohl b˘t?“
Sparhawk rozhodil rukama. „KdyÏ jsem odjíÏdûl do Cipprie, mûl ho Oldﬁej
na ruce. Prsteny obvykle nesnímáme, a tak s ním podle mého i zemﬁel.“
„Ne. Nemûl ho.“
„Pak ho má pravdûpodobnû královna.“
„Ne, pokud víme.“
„Já ten druh˘ prsten chci jako znak svého postavení.“
Sparhawk se na nûj pobavenû podíval. „Jakého postavení? Prsten patﬁí královnû Ehlanû, a pokud se jí ho nûkdo pokusí vzít, nebudu moci jen neãinnû
pﬁihlíÏet.“ Najednou ucítil na kÛÏi mravenãení. Pﬁipadlo mu, Ïe zlaté svícny viditelnû pohasly a v poradním sále zhoustlo ‰ero. Hned zaãal ti‰e odﬁíkávat styrické protikouzlo a pﬁitom se rozhlédl kolem stolu, aby zjistil, kdo se tak ne‰i-
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kovnû pokou‰í ãarovat. KdyÏ protikouzlo vypustil, Anniá‰ sebou ‰kubl. Sparhawk se nevesele usmál. Narovnal se a ﬁekl: „VraÈme se k tématu. Co se pﬁesnû
stalo králi Oldﬁejovi?“
Hrabû z Lendy vzdychl. „Umﬁel na padoucí nemoc, Sparhawku. Záchvaty
zaãaly pﬁed nûkolika mûsíci a opakovaly se stále ãastûji. Král ztrácel síly a nakonec...“ Hrabû pokrãil rameny.
„KdyÏ jsem odjel z Cimmury, padoucnicí netrpûl,“ namítl Sparhawk.
„Zaãala náhle,“ odtu‰il Anniá‰.
„Zdá se. Královna pr˘ onemocnûla stejnû.“
Anniá‰ pﬁik˘vl.
„Není vám to divné? V královské rodinû se padoucnice nikdy neobjevila,
Oldﬁej ji dostal ve ãtyﬁiceti a jeho dcera uÏ v osmnácti.“
„Nevyznám se v medicínû, Sparhawku,“ odsekl Anniá‰. „Jestli chcete, vyptejte
se dvorních lékaﬁÛ, ale pochybuji, Ïe zjistíte nûco, na co jsme uÏ nepﬁi‰li.“
Sparhawk zabruãel a rozhlédl se kolem stolu. „Myslím, Ïe si uÏ nemáme co
ﬁíci. Jdu za královnou.“
„V Ïádném pﬁípadû!“ zvolal Lycheá‰.
„Vás jsem se na nic neptal,“ odsekl velik˘ rytíﬁ. „MÛÏete mi to vrátit?“ Ukázal na pergamen.
Arcibiskup mu ho poslal a Sparhawk na‰el pﬁíslu‰nou vûtu. „Tady to je: podle
rozkazu mne nav‰tíví‰ hned po návratu do Cimmury. Docela pﬁesná formulace, ﬁekl bych.“
„O co vám jde, Sparhawku?“ zeptal se podezíravû arcibiskup.
„Jen plním královské rozkazy, Va‰e Milosti. Královna mi pﬁikázala, abych ji
bez prodlení nav‰tívil.“
„TrÛnní síÀ je zamãená,“ ‰tûkl Lycheá‰.
Sparhawk se na nûj blahosklonnû usmál. „To nevadí, Lycheá‰i. Mám klíãe.“
Pro upﬁesnûní poloÏil ruku na jílec meãe.
„To si nedovolíte!“
„Uvidíme.“
Anniá‰ si odka‰lal. „Mohu promluvit, Va‰e V˘sosti?“
„Jistû, Va‰e Milosti,“ pﬁitakal rychle Lycheá‰. „Koruna vÏdy naslouchá radám
církve.“
„Koruna?“ r˘pl si Sparhawk.
„To je jen obrat, pane Sparhawku,“ ujistil ho Anniá‰. „Dokud se královna
nezotaví, mluví princ Lycheá‰ za korunu.“
„Ke mnû ne.“
Anniá‰ se obrátil zpátky k bastardovi. „Církev radí vyhovût dûtinskému rozmaru královnina ochránce. AÈ nás nikdo neobviÀuje z nezdvoﬁilosti. Církev
dále radí, aÈ pana Sparhawka do trÛnní sínû doprovodí princ regent a jeho rádcové. Pan rytíﬁ je znám co ãarodûjník a v zájmu královnina Ïivota mu nesmíme
dovolit ãarovat bez svolení dvorních lékaﬁÛ.“
Lycheá‰ chvíli pﬁedstíral, Ïe si rady nechává projít hlavou. Pak vstal. „StaÀ
se, jak radíte, Va‰e Milosti. Z na‰í vÛle nás veìte, pane Sparhawku.“
„Z va‰í vÛle?“
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Lycheá‰ to pﬁe‰el a královsky vykroãil ke dveﬁím.
Sparhawk pﬁed sebe pustil i barona Harparina s otyl˘m muÏem a zaﬁadil se
vedle primase Anniá‰e. Nenucenû se usmíval, ale slova cedil zlovûstnû: „Tohle
jste si zkusil naposled, Anniá‰i.“
„Co?“ polekal se arcibiskup.
„Kouzlit. Moc vám to nejde a já nemám ãas ru‰it amatérská zaklínadla. Pokud si vzpomínám, klérus má ãarovat zakázáno.“
„Nemáte dÛkaz, Sparhawku.“
„Nepotﬁebuju ho, Anniá‰i. Slovo Pandionského rytíﬁe bere jako dÛkaz kaÏd˘
i církevní soud. Necháme toho. V mé pﬁítomnosti se uÏ nepokou‰ejte ãarovat.“
S Lycheá‰em v ãele do‰li rádci a Sparhawk aÏ pﬁed dveﬁe trÛnní sínû. Lycheá‰
vytáhl z kapsy klíã a odemkl. „Máte otevﬁeno,“ ﬁekl Sparhawkovi. „BûÏte nav‰tívit královnu, jestli vám to bude nûco platné.“
Sparhawk vzal ze stﬁíbrného svícnu zapálenou svíci a vstoupil do neosvûtlené sínû.
Bylo tu chladno, skoro lezavo, a vzduch ãpûl zatuchlinou. Sparhawk zapálil
v‰echny svíãky podél stûn. Nakonec rozsvítil i voskovice pﬁed trÛnem.
„Tolik svûtla nepotﬁebujete, Sparhawku,“ houkl ze dveﬁí Lycheá‰.
Sparhawk ho pﬁeslechl. Zvedl ruku, zlehka se dotkl kﬁi‰Èálu kolem trÛnu
a ucítil z nûj Sephreniinu známou auru. Pomalu zvedl oãi a pohlédl do bledé
tváﬁe mladé královny. Pﬁíslib z dûtství do‰el naplnûní. Ehlana nebyla jen hezká
jako tolik jin˘ch dûvãat, ale krásná. Bylo v ní nûco dokonalého. Kolem tváﬁe jí
spl˘valy dlouhé plavé vlasy. Na sobû mûla královské roucho a velkou zlatou
korunu. ·tíhlé ruce mûla poloÏené na opûrkách a oãi zavﬁené.
Vzpomnûl si, jak ho král Oldﬁej rozladil, kdyÏ mu pﬁikázal starat se o malou
princeznu. Sparhawk ale brzy zjistil, Ïe není rozmarné dítû, ale pﬁem˘‰livá
mladá dáma nadaná bystr˘m rozumem a nekoneãnou zvûdavostí. Sotva se
zbavila ostychu, zaãala se ho dÛkladnû vyptávat na palácové záleÏitosti, a tak
se zaãala vzdûlávat v státnictví a politice. Za nûkolik mûsícÛ si pﬁirostli k srdci
a Sparhawk se tû‰il na kaÏdodenní soukromé hovory, bûhem nichÏ jí formoval
charakter a pﬁipravoval ji na roli elénské královny.
Vidût ji teì zdánlivû mrtvou bylo stra‰né. Zapﬁísáhl se, Ïe kdyÏ nebude zbytí,
klidnû roztrhá svût na kusy, jen kdyÏ jí vrátí zdraví a vládu. Z nûjakého dÛvodu
ho pohled na Ehlanu rozãiloval a Sparhawk mûl sto chutí nûco rozmlátit, jako
by ji dokázal probrat hrubou silou.
A pak to usly‰el a ucítil. Zvuk byl stále hlasitûj‰í a zﬁetelnûj‰í. Pravideln˘ tlukot, ne zrovna dunûní bubnu, ale podobn˘, s kaÏd˘m úderem jasnûj‰í. V‰em
pﬁíchozím oznamoval, Ïe královnino srdce nepﬁestalo bít.
Sparhawk vytasil meã a vzdal královnû ãest. Pak uctivû a s láskou poklekl na
jedno koleno. Sklonil se ke kﬁi‰Èálu a políbil ho, oãi najednou plné slz. „Jsem
tady, Ehlano,“ za‰eptal, „a postarám se, aby bylo zase dobﬁe.“
Tep zesílil, jako by ho nehybná královna usly‰ela.
Lycheá‰ ve dveﬁích pohrdavû vyprskl a Sparhawk si slíbil, Ïe jakmile dostane
pﬁíleÏitost, provede královninu nemanÏelskému bratranci spoustu o‰kliv˘ch
vûcí. Pak vstal a vrátil se ke dveﬁím.
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Lycheá‰ se mu po‰kleboval, klíã od trÛnní sínû nepustil z ruky. Sparhawk mu
ho jakoby mimochodem vzal. „UÏ ho nebudete potﬁebovat. Postarám se o nûj.“
„Anniá‰i,“ vypískl parchant.
Arcibiskup si ale v‰iml Sparhawkova zlovûstného v˘razu a rozhodl se neprovokovat. „AÈ si ho nechá.“
„Ale...“
„¤ekl jsem, aÈ si ho nechá,“ odsekl arcibiskup. „Stejnû ho nepotﬁebujeme. AÈ
si královnin ochránce nechá klíã od sálu, kde paní spí.“ Klerik zdÛraznil dvojsmysl a Sparhawk zaÈal levou ruku, z níÏ dosud nestáhl Ïeleznou rukavici.
„Doprovodí‰ mne do poradního sálu, pane Sparhawku?“ zeptal se hrabû
z Lendy a poloÏil rytíﬁi ruku na pﬁedloktí. „Nohy mi uÏ neslouÏí a rád se opﬁu
o spolehlivého mladíka.“
„Jistû, pane,“ odvûtil Sparhawk a zaÈatou pûst povolil. KdyÏ Lycheá‰ s rádci
ode‰el, Sparhawk trÛnní síÀ zavﬁel a zamkl dveﬁe. Pak klíã pﬁedal pﬁíteli. „Pohlídáte mi ho, mÛj pane?“
„Rád, Sparhawku.“
„A pokud to pÛjde, nechte uvnitﬁ hoﬁet svíãky. Nenechávejte ji potmû.“
„Samozﬁejmû.“
Vyrazili k poradnímu sálu.
„Nûco ti povím, Sparhawku. KdyÏ tû brousili, nechali na tobû spoustu hlu‰iny.“
Rytíﬁ se zazubil.
„KdyÏ se do toho dá‰, dovede‰ b˘t hodnû nepﬁíjemn˘,“ zasmál se Lenda.
„SnaÏím se, mÛj pane.“
„Dávej si v Cimmuﬁe pozor, Sparhawku,“ upozornil ho staﬁec váÏnû. „Anniá‰
má ‰peha na kaÏdém rohu. Parchant si bez jeho dovolení ani nep‰oukne, takÏe
tady ve skuteãnosti vládne on – a tebe nenávidí.“
„Já ho taky nemám zrovna v lásce.“ Sparhawka nûco napadlo. „Dnes jste mi
byl dobr˘m pﬁítelem, pane hrabû. Nebudete z toho mít nepﬁíjemnosti?“
Hrabû z Lendy se usmál. „To tûÏko. Jsem star˘ a pro Anniá‰e nepﬁedstavuji
Ïádnou hrozbu. MoÏná jsem otravn˘, ale to mu za pozornost nestojí.“
Arcibiskup na nû ãekal u dveﬁí poradního sálu. „Rada se poradila o nastalé
situaci, pane Sparhawku. Královna je zjevnû mimo nebezpeãí. Srdce jí bije
a kﬁi‰Èál je nerozbitn˘. Nepotﬁebuje ochránce. Rozhodla o tom rada, mÛÏete se
tedy vrátit do ﬁádové komendy tady v Cimmuﬁe a vyãkat na‰ich dal‰ích pokynÛ.“ Studenû se usmál. „Nebo královnin˘ch.“
„Nebo královnin˘ch,“ zopakoval bezmy‰lenkovitû Sparhawk. „Právû jsem to
chtûl sám navrhnout, Va‰e Milosti. Jsem jen prost˘ rytíﬁ a mezi bratry v komendû mi bude daleko lépe neÏ tady v paláci.“ Také se usmál. „Ke dvoru se nehodím.“
„V‰iml jsem si.“
„Tak vidíte.“ Sparhawk stiskl hrabûti ruku na rozlouãenou. Pak se podíval
Anniá‰ovi do oãí. „Na shledanou, Va‰e Milosti.“
„Nebo sbohem.“
„Na shledanou, Anniá‰i. Je‰tû se setkáme.“ Pak se Sparhawk prudce otoãil
a ode‰el.
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omenda Pandionsk˘ch rytíﬁÛ v Cimmuﬁe
stála hned za v˘chodní mûstskou branou. Byla hradem ve v‰ech v˘znamech toho slova, obehnaná zubat˘mi hradbami s vûÏí v kaÏdém rohu. Dovnitﬁ se vstupovalo po padacím mostu pﬁes hlubok˘ pﬁíkop najeÏen˘ pﬁiostﬁen˘mi kÛly. Teì
byl most spu‰tûn˘, ale hlídali ho ãtyﬁi Pandioni v ãerném brnûní na koních.
Sparhawk zastavil Farana pﬁed mostem a ãekal. Ke vstupu do pandionské
komendy se vázaly jisté formality. Kupodivu ho nijak neobtûÏovaly. Zvykal si
na nû po cel˘ noviciát a dodrÏování odvûk˘ch ceremonií patﬁilo k jeho nejvlastnûj‰í podstatû. UÏ kdyÏ ãekal na obﬁadnou v˘zvu, spálené ulice Jirochu
a ladné Ïeny u studny za prvního úsvitu se mu zaãaly vytrácet z pamûti.
Dva stráÏní rytíﬁi vyjeli majestátním krokem pﬁes most, kopyta hﬁebcÛ na
stopu siln˘ch trámech mostu temnû dunûla. Zastavili tûsnû pﬁed Sparhawkem.
„Kdo jsi, kdoÏ Ïádá‰ vstupu do domu vojákÛ boÏích?“ zazpíval jeden.
Sparhawk zvedl hledí na znak mírumilovn˘ch úmyslÛ. „Jsem Sparhawk,
voják boÏí a bratr tohoto ﬁádu.“
„Jak tû máme poznat?“ otázal se druh˘ rytíﬁ.
„Poznáte mne po tomto znamení.“ Sparhawk zalovil pod kabátcem a vytáhl
tûÏk˘ stﬁíbrn˘ amulet, kter˘ nosil na krku. Stejn˘ mûl kaÏd˘ Pandion.
StráÏní pﬁedstírali, Ïe znak peãlivû zkoumají.
„ToÈ vskutku pan Sparhawk z na‰eho ﬁádu,“ prohlásil první rytíﬁ.
„Vûru,“ pﬁitakal druh˘. „Dáme mu tedy... hm...“ Zamraãil se, protoÏe mu vypadla slova.
„Vstoupit do pﬁíbytku vojákÛ boÏích,“ napovûdûl mu Sparhawk.
Druh˘ rytíﬁ se za‰klebil. „Tohle vÏdycky zapomenu. Díky, Sparhawku.“ Odka‰lal si a zaãal znovu. „Vûru. Dáme mu tedy vstoupit do pﬁíbytku vojákÛ boÏích?“
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První rytíﬁ se neskr˘vanû culil. „Je jeho právem vstoupit do tohoto domu,
neb je jedním z nás. Buì zdráv, pane Sparhawku. Prosíme, vstup do na‰eho
pﬁíbytku, a kéÏ s tebou pod jeho stﬁechou sídlí mír.“
„I s tebou a tv˘m druhem, aÈ jste kdekoli,“ odvûtil Sparhawk a ukonãil tak
obﬁad.
„Vítej doma, Sparhawku,“ ﬁekl od srdce první rytíﬁ. „Byls dlouho pryã.“
„Ty sis toho v‰iml? Pﬁijel uÏ Kurik?“
Druh˘ rytíﬁ pﬁik˘vl. „Asi pﬁed hodinou. Promluvil s Vanionem a zase odjel.“
„Pojìte dovnitﬁ,“ navrhl Sparhawk. „Potﬁebuju mír a klid, jak jste mi pﬁáli,
a musím vidût Vaniona.“
Oba rytíﬁi otoãili konû a spoleãnû se Sparhawkem pﬁejeli most.
„Je tu je‰tû Sephrenia?“ zeptal se Sparhawk.
„Ano,“ odvûtil druh˘ rytíﬁ. „KdyÏ královna onemocnûla, pﬁijeli s Vanionem
z kapituly v Dému a uÏ tu zÛstali.“
„Dobﬁe. Chci mluvit i s ní.“
Zastavili u hradní brány. „Je to urozen˘ pan Sparhawk, bratr na‰eho ﬁádu,“
ﬁekl první rytíﬁ dvûma, kteﬁí zÛstali za mostem. „Ovûﬁili jsme jeho slova a zaruãujeme se za jeho právo vstoupit do pﬁíbytku rytíﬁÛ Pandionu.“
„Pokraãuj tedy, pane Sparhawku, a kéÏ s tebou pod na‰í stﬁechou pﬁeb˘vá
mír.“
Rytíﬁi uvolnili cestu a Faran mezi nimi bez pobízení projel.
„Tenhle taneãek zná‰ stejnû dobﬁe jako já, co?“ zabruãel Sparhawk.
Faran zastﬁíhal u‰ima.
Na hlavním nádvoﬁí pospí‰il pﬁevzít Faranovu uzdu novic, kter˘ je‰tû ãekal
na ﬁádové brnûní a ostruhy. „Vítejte, pane rytíﬁi.“
Sparhawk povûsil ‰tít na hru‰ku sedla a za ﬁinãení zbroje sklouzl ze sedla.
„Díky. Nemá‰ ponûtí, kde najdu lorda Vaniona?“
„Pravdûpodobnû v jiÏní vûÏi, pane.“
„Je‰tû jednou díky.“ Sparhawk vykroãil, ale zarazil se. „Na konû si dej pozor.
Kou‰e.“
Novic se lekl a opatrnû od velikého gro‰áka ucouvl, i kdyÏ uzdu nepustil.
KÛÀ si Sparhawka zmûﬁil nepﬁátelsk˘m pohledem.
„Takhle je to fér, Farane,“ vysvûtlil Sparhawk. Vykroãil na ochozené schody
do starého hradu.
V komendû bylo ‰ero a chladno, Sparhawk cestou potkal jen nûkolik bratﬁí
v kutnách, jak velel zvyk, i kdyÏ obãasné zazvonûní oceli prozrazovalo, Ïe pod
hrub˘m suknem mají drátûnou ko‰ili a zbranû. Nikdo ho nezdravil, zakuklení
rytíﬁi ‰li se svû‰enou hlavou po své práci.
Sparhawk jednoho zastavil zdviÏenou rukou. Pandioni se málokdy dot˘kali
navzájem. „PromiÀ, bratﬁe. Neví‰, jestli je Vanion je‰tû v jiÏní vûÏi?“
„Je,“ odvûtil rytíﬁ v kutnû.
„Díky, bratﬁe. Mír s tebou.“
„I s tebou, pane rytíﬁi.“
Sparhawk ‰el osvûtlenou chodbou aÏ k úzk˘m schodÛm, které se kroutily
vzhÛru jiÏní vûÏí mezi mohutn˘mi neomítnut˘mi zdmi. Na konci schodi‰tû
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hlídali dva mladí Pandioni pevné dveﬁe. Sparhawk je neznal. „Potﬁebuji mluvit
s Vanionem,“ oznámil. „Jsem Sparhawk.“
„MÛÏete se prokázat?“ snaÏil se jeden mladík pÛsobit pﬁísnû.
„To jsem právû udûlal.“
Mladí rytíﬁi chvíli pﬁem˘‰leli, jak z trapné situace ven. „Proã prostû neotevﬁete dveﬁe a neohlásíte mû?“ navrhl Sparhawk. „KdyÏ mû pozná, dobﬁe. KdyÏ
ne, mÛÏete mû zkusit shodit ze schodÛ.“ Na slovo zkusit nepoloÏil dÛraz.
Mladíci se po sobû podívali, pak jeden pootevﬁel dveﬁe a strãil do nich hlavu.
„Velice se omlouvám, pane Vanione, ale je tu jist˘ Sparhawk. ¤íká, Ïe s vámi
chce mluvit.“
„Skvûlé,“ odpovûdûl znám˘ hlas. „Oãekával jsem ho. Po‰lete ho dál.“
„Díky, bratﬁi,“ zabruãel Sparhawk. „Mír s vámi.“ A ve‰el. Komnata byla veliká, celá z kamene, na oknech tmavozelené závûsy a na podlaze hnûd˘ koberec.
V klenutém krbu praskal oheÀ, uprostﬁed stál stÛl se svíãkami a byteln˘mi Ïidlemi. U stolu sedûli muÏ a Ïena.
Vanion, komtur Pandionsk˘ch rytíﬁÛ, za deset let zestárl. Vlasy i vousy mûl
ocelovû ‰edé. Ve tváﬁi mu pﬁibyly vrásky, ale bylo vidût, Ïe si zachoval sílu. Na
sobû mûl krouÏkovou ko‰ili a stﬁíbrn˘ kabátec. KdyÏ Sparhawk vstoupil, vy‰el
mu komtur naproti. „UÏ jsem pro tebe chtûl poslat do paláce záchrann˘ oddíl,“
ﬁekl a objal Sparhawka kolem ramen. „Nemûls tam chodit sám.“
„MoÏná ne, ale nakonec to dopadlo dobﬁe.“ Sparhawk sÀal helmu i rukavice,
odepnul meã a poloÏil je na stÛl. „Rád tû zas vidím, Vanione.“ Vﬁele mu stiskl
ruku. Vanion byl vÏdy pﬁísn˘ mistr a mlad˘m adeptÛm Pandionského ﬁádu netoleroval Ïádné nedostatky. I kdyÏ ho Sparhawk v noviciátu zaãal skoro nenávidût, teì povaÏoval pﬁímoãarého komtura za blízkého pﬁítele.
Pak se obrátil k Ïenû. Byla drobná, ale sv˘m roztomil˘m zpÛsobem dokonalá. Vlasy mûla ãerné jako noc, oãi tmavû modré. Nevypadala elénsky, na první
pohled bylo poznat Styriãku. Na sobû mûla spl˘vavé bílé ‰aty a na stole pﬁed
sebou velkou knihu. „Sephrenie,“ oslovil ji s láskou, „vypadá‰ skvûle.“ Vzal ji
za obû ruce a po styrickém zpÛsobu ji políbil do dlaní.
„Byls dlouho pryã, pane Sparhawku,“ odtu‰ila. Mûla melodick˘ zpûvav˘
hlas.
„PoÏehná‰ mi, matiãko?“ poprosil s úsmûvem na rtech. Poklekl pﬁed ní.
Oslovil ji po styricku, jak od vûkÛ s úctou oslovuje Ïák svoji uãitelku.
„S radostí.“ Lehce se dotkla jeho tváﬁe a vyslovila tradiãní styrické poÏehnání.
„Dûkuji.“
Pak udûlala nûco neobvyklého. Dokud ho drÏela, sklonila se k nûmu a políbila ho. „Vítej doma, mÛj mil˘.“
„Jsem tu rád. St˘skalo se mi po tobû.“
„I kdyÏ jsem tû jako kluka ãasto plísnila?“ zeptala se s úsmûvem.
„Plísnûní nebolí. Dokonce se mi po nûm st˘skalo.“
„Tenhle se nám povedl, Vanione,“ obrátila se na komtura. „Vychovali jsme
dobrého Pandiona.“
„Jednoho z nejlep‰ích,“ pﬁitakal Vanion. „KdyÏ zakládali ﬁád, mûli na mysli
nûco takového.“
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Sephrenia zastávala mezi Pandionsk˘mi rytíﬁi zvlá‰tní úlohu. Po smrti
pﬁedchozího uãitele styrick˘ch tajemství se sama od sebe objevila u brány ﬁádové kapituly v Dému. Nikdo ji nepozval ani nevybral, prostû pﬁi‰la a pﬁevzala povinnosti svého pﬁedchÛdce. Eléni Styriky obecnû pohrdali a báli se jich.
Byli jim cizí, Ïili v primitivních vesnicích hluboko v lesích a na horách. Vyznávali divné bohy a vûnovali se ãarodûjnictví. DÛvûﬁivûj‰í Eléni se stovky let
stra‰ili historkami o stra‰n˘ch obﬁadech s lidsk˘mi obûtmi z ﬁad ElénÛ a ãas od
ãasu dav opil˘ch nevolníkÛ vtrhl do styrické vesnice pálit a vraÏdit. Církev se
od podobn˘ch krutostí distancovala. Církevní rytíﬁe dovedla úcta k uãitelÛm
je‰tû o krok dál a proto ãasto opakovali, Ïe Ïádn˘ pogrom na Styriky neujde
rychlému a tvrdému trestu. Pﬁes tuto ochranu mohl kaÏd˘ Styrik, kter˘ vkroãil do elénské osady ãi mûsta, poãítat s posmûchem, uráÏkami, zbytky z kuchynû a nezﬁídka kamením. Sephrenia tedy pﬁi svém pﬁíchodu do Dému znaãnû riskovala. Nikdo nevûdûl, co ji sem pﬁivedlo, ale slouÏila vûrnû a Pandioni ji
do posledního muÏe uznávali a milovali. I komtur Vanion k ní ãasto chodil
pro radu.
Sparhawk se podíval na svazek na stole. „KníÏka, Sephrenie?“ podivil se.
„Vanion tû koneãnû pﬁesvûdãil, aÈ se nauãí‰ ãíst?“
„Ví‰, co si o ãtení myslím, Sparhawku. Jen jsem si prohlíÏela obrázky.“ Ukázala na hojnû iluminovanou stránku. „OdjakÏiva mám ráda jasné barvy.“
Sparhawk si pﬁitáhl Ïidli a pﬁisedl si. Brnûní mu vrzalo.
„Vidûls Ehlanu?“ zeptal se Vanion, kdyÏ se zas posadil.
„Ano.“ Sparhawk pohlédl na Sephrenii. „Jak jsi to udûlala? Jak jsi ji dokázala takhle ochránit?“
„Je to trochu komplikované.“ Podívala se mu do oãí. „Tobû to snad mohu ﬁíci.“ Vstala a zamíﬁila ke krbu. „Pojì sem, Sparhawku.“
·el za ní.
„Podívej se do plamenÛ, mÛj mil˘,“ oslovila ho stejnû, jako kdyÏ byl jejím
Ïákem.
Automaticky uposlechl. Sly‰el, jak cosi styricky ‰eptá. Pak mávla rukou pﬁed
ohnûm. Sparhawk bezmy‰lenkovitû poklekl a zahledûl se do plamenÛ.
V ohni se nûco h˘balo. Sparhawk se naklonil blíÏ k modr˘m ohníãkÛm
u kraje ãerného dubového polena. Modré svûtlo rostlo a jiskﬁilo, aÏ v nûm uvidûl skupinu rozostﬁen˘ch postav. Obraz jasnûl a Sparhawk v nûm za chvíli poznal trÛnní síÀ, vzdálenou nûkolik mil. K trÛnu ‰lo dvanáct PandionÛ ve zbroji, spoleãnû nesli bezvládné tûlo mladé Ïeny. NeleÏela na nosítkách, ale na
meãích nesen˘ch naplocho. Rytíﬁi v brnûní zastavili pﬁed trÛnem a ze stínu vystoupila Sephrenia v bílém. Zvedla ruku a zﬁejmû nûco vyslovila, i kdyÏ Sparhawk sly‰el jen praskání ohnû. Bezvládná dívka sebou ‰kubla a posadila se.
Tváﬁ mûla zkroucenou a oãi prázdné.
Sparhawk se za ní bez pﬁem˘‰lení natáhl a strãil ruku pﬁímo do plamenÛ.
„Ne,“ okﬁikla ho Sephrenia a strhla mu ruku. „MÛÏe‰ se jen dívat.“
Roztﬁesená královna se trhavû postavila na nohy, oãividnû na nevysloven˘
rozkaz drobné Ïeny v bíl˘ch ‰atech. Sephrenia velitelsky ukázala na trÛn
a Ehlana se po schÛdcích váhavû vypotácela na místo.
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Sparhawk plakal. Znovu se chtûl natáhnout za královnou, ale Sephrenia ho
zadrÏela lehk˘m dotykem, siln˘m jako Ïelezn˘ ﬁetûz. „Jen se dívej, mÛj mil˘.“
Dvanáct rytíﬁÛ obstoupilo královnu kolem dokola, Ïena v bílém stanula vedle
ní. MuÏi uctivû pozvedli zbranû, aÏ byly obû v zajetí oceli. Sephrenia zvedla ruce a promluvila. Sparhawk z jejího v˘razu jasnû vidûl, Ïe odﬁíkává zaklínadlo,
které si on nedokáÏe ani pﬁedstavit.
·piãky meãÛ se jasnû rozzáﬁily a zalily stupínek siln˘m stﬁíbﬁit˘m svûtlem.
Záﬁe se stahovala kolem Ehlany i kolem trÛnu. Pak Sephrenia vyﬁkla jediné
slovo a prudce ruce spustila, jako by nûco sekala. Svûtlo kolem Ehlany v okamÏiku ztuhlo a zmûnilo se v kﬁi‰Èál, kter˘ Sparhawk vidûl ráno. Sephrenia
v plamenech ale umdlela a zhroutila se na stupínek vedle trÛnu.
Sparhawkovi tekly slzy po tváﬁích a Sephrenia mu vzala hlavu do náruãe. „Není to lehké, Sparhawku,“ konej‰ila ho. „Pohled do ohnû otevírá srdce a ukazuje, jací skuteãnû jsme. Ty jsi daleko nûÏnûj‰í, neÏ jsi nám dal
znát.“
Otﬁel si slzy hﬁbetem ruky. „Jak dlouho ji kﬁi‰Èál uchrání?“
„Dokud bude nás tﬁináct naÏivu,“ odvûtila Sephrenia. „Nejv˘‰ rok podle va‰eho elénského poãtu.“
Vytﬁe‰til na ni oãi.
„Její srdce Ïije na‰ím Ïivotem. S bûhem ãasu budeme jeden za druh˘m odcházet a za mrtvého bude muset pﬁevzít jeho bﬁemeno nûkdo dal‰í. AÏ kaÏd˘
z nás dá, co má, královna zemﬁe.“
„Ne!“ zvolal Sparhawk. Otoãil se na Vaniona. „Tys tam byl také?“
Vanion pﬁik˘vl.
„Kdo dál?“
„Nijak ti nepomÛÏe, kdyÏ ti to povím. V‰ichni jsme ‰li dobrovolnû s vûdomím, co dáváme v sázku.“
„Kdo bude to bﬁemeno pﬁebírat?“ zeptal se Sparhawk Sephrenie.
„Já.“
„Na tom jsme se je‰tû nedohodli,“ namítl Vanion. „MÛÏe ho vzít kaÏd˘, kdo
u toho byl.“
„Ne, pokud nezmûníme kouzlo, Vanione,“ odvûtila trochu nadﬁazenû kouzelnice.
„To se uvidí.“
„Ale k ãemu to je?“ nechápal Sparhawk. „Za stra‰nou cenu jste jí koupili rok
Ïivota, a ona o tom ani neví.“
„KdyÏ dokáÏeme urãit pﬁíãinu její nemoci a najít lék, mÛÏeme kouzlo zru‰it,“ odvûtila Sephrenia. „Oddálili jsme její smrt, abychom získali ãas.“
„A máme v˘sledky?“
„Pracují na tom v‰ichni elén‰tí lékaﬁi,“ odpovûdûl Vanion, „a sezval jsem dal‰í z celé Eósie. Sephrenia zkoumá, jestli se nejedná o nepﬁirozenou chorobu.
Nejde to ale snadno. Církevní lékaﬁi odmítají spolupracovat.“
„PÛjdu do paláce,“ prohlásil zlovûstnû Sparhawk. „Tﬁeba je pﬁesvûdãím, aÈ se
víc snaÏí.“
„To uÏ nás napadlo, ale Anniá‰ je nechává hlídat.“
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„O co mu sakra jde?“ vybuchl Sparhawk. „Chceme jen uzdravit královnu.
Proã nám hází klacky pod nohy? Chce snad trÛn pro sebe?“
„Myslím, Ïe mu jde o vy‰‰í úﬁad,“ odtu‰il Vanion. „Arciprelát Cluvonus je star˘
a nemocn˘. Nepﬁekvapilo by mû, kdyby si Anniá‰ brousil zuby na jeho stolec.“
„Anniá‰? Arciprelát? Vanione, to je nesmysl.“
„Îivot je sam˘ nesmysl, Sparhawku. Vojenské ﬁády jsou samozﬁejmû proti
nûmu a ná‰ názor má v nejvy‰‰ích církevních kruzích velkou váhu, jenÏe Anniá‰ má v ruce královskou pokladnu a na úplatcích ne‰etﬁí. Ehlana by ho plácla pﬁes prsty, ale onemocnûla. MoÏná proto nechce, aby se uzdravila.“
„A místo ní chce na trÛn posadit Arissina parchanta?“ Sparhawk mûl ãím dál
vût‰í vztek. „Vanione, já toho Lycheá‰e pﬁed chvílí vidûl. Je slab‰í a hloupûj‰í,
neÏ byl král Oldﬁej. Navíc je nelegitimní.“
Vanion rozhodil rukama. „Královská rada ho mÛÏe legitimizovat a královskou radu ovládá Anniá‰.“
„Celou ne,“ ucedil Sparhawk. „Technicky vzato do ní patﬁím i já, a kdyby
do‰lo na hlasování, pár ãlenÛ získám. Nûkolik veﬁejn˘ch soubojÛ váhavce jistû
pﬁesvûdãí.“
„Jsi ukvapen˘, Sparhawku,“ pokárala ho Sephrenia.
„Ne, jsem vztekl˘. Mám velkou chuÈ nûkomu nûco rozbít.“
Vanion vzdychl. „Teì nemÛÏeme nic rozhodovat.“ Zakroutil hlavou a zmûnil
téma. „Co se vlastnû dûje v Rendoru? Pro pﬁípad, Ïe padnou do nepﬁátelsk˘ch
rukou, Voren posílal pouze mlhavá hlá‰ení.“
Sparhawk vstal a pﬁe‰el k okennímu v˘klenku, ãern˘ plá‰È mu víﬁil kolem
kotníkÛ. Nebe bylo stále zataÏené a Cimmura se pod oblaky krãila, jako by mûla nastat její poslední zima. „Je tam vedro,“ odpovûdûl spí‰ pro sebe, „a sucho
a prach. Slunce se odráÏí ode zdí a bodá do oãí. Za úsvitu, neÏ vyjde slunce
a nebe je jako tekuté stﬁíbro, Ïeny v ãern˘ch závojích a s dÏbány na ramenou
ti‰e procházejí ulicemi k studnicím.“
„Zm˘lila jsem se v tobû, Sparhawku. Má‰ du‰i básníka.“
„Ani ne, Sephrenie. Ale abyste pochopili, co se v Rendoru dûje, musí se vám
dostat pod kÛÏi. Slunce tam bu‰í do hlavy jako kladivo a vzduch je tak hork˘
a such˘, Ïe nemáte ãas pﬁem˘‰let. Rendor‰tí hledají jednoduché odpovûdi.
Slunce jim nedovolí uvaÏovat. To by mohlo vysvûtlit, jak to bylo s E‰andem.
Prost˘ past˘ﬁ s upeãen˘m mozkem není zrovna nejpravdûpodobnûj‰í adresát
boÏího zjevení. Myslím, Ïe za e‰anditské kacíﬁství mÛÏe v první ﬁadû slunce. Ti
chudáci pﬁijmou jakoukoli my‰lenku, tﬁebas nesmyslnou, jen aby se nûkam
pﬁesunuli a na‰li stín.“
„To je zajímavé vysvûtlení války, která tﬁi sta let suÏovala celou Eósii,“ poznamenal Vanion.
„Musí‰ to poznat na vlastní kÛÏi,“ odvûtil Sparhawk a znovu usedl na Ïidli.
„Pﬁed dvaceti lety se v Dabúru objevil dal‰í nad‰enec s peãen˘m mozkem.“
„Ará‰am?“ uhodl Vanion. „Sly‰eli jsme o nûm.“
„¤íká si tak,“ pﬁitakal Sparhawk. „Ale zﬁejmû se narodil s jin˘m jménem.
NáboÏen‰tí vÛdci si mûnívají jméno podle povûr sv˘ch oveãek. Z více stran
jsem sly‰el, Ïe Ará‰am je negramotn˘ a nemyt˘ fanatik, kter˘ ztrácí ponûtí
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o skuteãnosti. Je mu asi osmdesát, mívá vidiny a sly‰í hlasy. Jeho uãedníci mají ménû rozumu neÏ jejich ovce. Rádi by zaútoãili na severní království, ale to
by jim napﬁed nûkdo musel ukázat, kde je sever. V Rendoru se o tom váÏnû
diskutuje. Heretici, ze kter˘ch mají nejvy‰‰í církevní kruhy v Chyrellu takovou
hrÛzu, jsou jen polo‰ílení dervi‰ové z pou‰tû, mizernû vyzbrojení a vojensky
neschopní. Upﬁímnû ﬁeãeno, Vanione, mûl bych vût‰í strach z pﬁí‰tí bouﬁky neÏ
z obnovy e‰anditské hereze v Rendoru.“
„Nebere‰ si servítky.“
„Deset let jsem promarnil sledováním neexistujícího nebezpeãí. Jistû mám
nárok b˘t trochu nespokojen˘.“
„Trpûlivosti se nauãí‰, aÏ dospûje‰,“ poznamenala Sephrenia.
„Myslel jsem si, Ïe jsem dospûl˘.“
„Ani zpola.“
Usmál se na ni. „Kolik ti vlastnû je, Sephrenie?“
Smíﬁenû vzdychla. „Co to s vámi Pandiony je, Ïe se v‰ichni ptáte na to samé?
Víte pﬁece, Ïe vám neodpovím. Nestaãí vám vûdût, Ïe jsem star‰í neÏ vy?“
„Jsi dokonce star‰í neÏ já,“ dodal Vanion. „Uãila jsi mû, kdyÏ mi nebylo víc
neÏ tûm hochÛm za dveﬁmi.“
„A vypadám tak stra‰nû stará?“
„Drahá Sephrenie, má‰ mládí jara a moudrost zimy. V‰echny jsi nás zniãila.
Co jsme tû poznali, ztratila pro nás kouzlo i sebekrásnûj‰í panna.“
„No není roztomil˘?“ Usmála se na Sparhawka. „Jistû má nejprohnanûj‰í
jazyk na svûtû.“
„Nûkdy si ho poslechni, kdyÏ mine dﬁevcem,“ opáãil kysele Sparhawk. Zavrtûl se, protoÏe ho tlaãilo brnûní. „Co se je‰tû dûje? Prahnu po novinkách.“
„Otha mobilizuje,“ odpovûdûl Vanion. „V Zemochu povídají, Ïe se chystá na
v˘chod na Daresii a Tamulskou ﬁí‰i, ale já o tom mám jisté pochyby.“
„I já,“ pﬁitakala Sephrenia. „Západní království se najednou hemÏí styrick˘mi vandráky. Táboﬁí u kﬁiÏovatek a prodávají neumûlé zboÏí, ale Ïádní místní
Styrici se k nim nehlásí. Císaﬁ Otha a jeho krut˘ pán k nám z nûjakého dÛvodu
nasadili ‰pehy. Aza‰ uÏ Zemochy do útoku na západ jednou poslal. Máme tu
nûco, po ãem zoufale touÏí, a v Daresii to nenajde.“
„Zemo‰‰tí uÏ mobilizovali nûkolikrát,“ pravil Sparhawk a opﬁel se. „A nikdy
z toho nic nebylo.“
„Podle mého je to tentokrát trochu váÏnûj‰í,“ namítl Vanion. „Kdykoli dﬁív Otha svolával brannou hotovost, shromaÏìoval síly na hranici. Jakmile proti nûmu
do Lamorkandu pﬁitáhly na‰e ãtyﬁi vojenské ﬁády, armádu rozpustil. Jen nás
zkou‰el a provokoval. Teì ale sestavuje vojsko za horami, tak ﬁíkajíc z dohledu.“
„AÈ si pﬁijde,“ zahrozil Sparhawk. „Odrazili jsme ho pﬁed pûti sty lety, odrazíme ho i teì.“
Vanion zakroutil hlavou. „Nechceme opakovat, co se stalo po bitvû u jezera
Randera – sto let moru, hladu a bezvládí. Ne, pﬁíteli, to rozhodnû nechceme.“
„Pokud se tomu dokáÏeme vyhnout,“ dodala Sephrenia. „Jsem Styriãka
a vím lépe neÏ vy Eléni, jak zl˘ bÛh je Aza‰. Pokud se chce vrátit na západ, musíme ho zastavit za kaÏdou cenu.“
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„Na to tu jsou církevní rytíﬁi,“ prohlásil Vanion. „Teì nám ale nezb˘vá neÏ
Othu bedlivû sledovat.“
„Právû jsem si na nûco vzpomnûl,“ ﬁekl Sparhawk. „KdyÏ jsem vãera vjel do
mûsta, uvidûl jsem Kragera.“
„Tady v Cimmuﬁe?“ podivil se Vanion. „Myslí‰, Ïe je s ním Martel?“
„Spí‰e ne. Krager dûlá Martelovi poslíãka. To Ada musí drÏet u huby.“ Podíval se stranou. „Kolik jste toho sly‰eli o potyãce v Cipprii?“
„Doneslo se nám, Ïe tû Martel pﬁepadl. To je v‰echno.“
„Nebylo to tak jednoduché. KdyÏ mû Oldﬁej vyhnal do Cipprie, mûl jsem se
tam ohlásit u elénského konzula, shodou okolností arcibiskupova bratrance.
Pﬁedvolal si mû jednoho pozdního veãera. Vypravil jsem se tedy k nûmu, a tehdy
mû Martel, Adus, Krager a slu‰n˘ poãet místních vrahounÛ pﬁepadli ze zálohy.
Nemohli vûdût, Ïe pÛjdu právû tamtudy, pokud jim to nûkdo neﬁekl. Dejte si to
dohromady s faktem, Ïe se Krager vrátil do Cimmury, kde ho chtûjí Ïivého nebo mrtvého, a dojdete k zajímav˘m závûrÛm.“
„Myslí‰, Ïe Martel pracuje pro Anniá‰e?“
„Je to moÏné, nebo ne? Anniá‰ nebyl moc rád, kdyÏ mÛj otec donutil Oldﬁeje
vzdát se sÀatku s vlastní sestrou, a jistû si ﬁekl, Ïe bude mít v Elénii vût‰í pole
pÛsobnosti, kdyÏ rod SparhawkÛ vymﬁe v Cipprii po meãi. Martel mûl samozﬁejmû vlastní dÛvody, proã mû nemít rád. Jsem pﬁesvûdãen, Ïes udûlal chybu,
Vanione. Mohls nám u‰etﬁit spoustu starostí, kdybys mi byl nenaﬁídil vzít zpátky tu v˘zvu na souboj.“
Vanion zakroutil hlavou. „Ne, Sparhawku. Martel byl bratrem na‰eho ﬁádu
a já nechtûl, abyste si vy dva usilovali o Ïivot. Kromû toho jsem si nebyl úplnû
jist˘, kdo vyhraje. Martel je velice nebezpeãn˘.“
„Já taky.“
„Nechci tû zbyteãnû vystavovat nebezpeãí, Sparhawku. Na to má‰ pﬁíli‰ velkou cenu.“
„Dnes uÏ na tom nic nezmûníme.“
„Co chystá‰?“
„Mám se zdrÏovat tady v komendû, ale radûji bych se podíval po mûstû, jestli zas nenarazím na Kragera. Jakmile zjistím jeho spojení s nûk˘m, kdo pracuje
pro Anniá‰e, dostanu odpovûì na pár otázek.“
„MoÏná bys mûl poãkat,“ ﬁekla mu Sephrenia. „Kalten se vrací z Lamorkandu.“
„Kalten? Léta jsem ho nevidûl.“
„Má pravdu, Sparhawku,“ pﬁidal se Vanion. „Kalten se vyzná v boji na blízko a Cimmura mÛÏe b˘t v noci stejnû nebezpeãná jako Cipprie.“
„Kdy má pﬁijet?“
Vanion pokrãil rameny. „Brzy, pokud vím. MoÏná uÏ dnes.“
„Poãkám na nûj.“ Sparhawka nûco napadlo. Usmál se na uãitelku a vstal.
„Co to dûlá‰, Sparhawku?“ zeptala se ho podezíravû.
„Nic, nic.“ Zaãal mluvit styricky a pﬁitom pﬁed sebou proplétat prsty. KdyÏ
zaklínadlo dokonãil, spustil ho a nastavil ruku. Ozvalo se huãení, svíãky pohasly a oheÀ v krbu se stáhl ke dﬁevu. KdyÏ se znovu rozsvítilo, drÏel kytiãku fialek. „Pro tebe, matiãko, z lásky.“ Naznaãil úklonu a podal kvûtiny Sephrenii.
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„No to je milé, Sparhawku.“ Usmála se a pﬁijala fialky. „Z m˘ch ÏákÛ jsi byl vÏdy
nejpozornûj‰í. ·patnû jsi ale vyslovil saratha. Málem sis vyãaroval ruku plnou
hadÛ.“
„Budu cviãit,“ slíbil.
„Prosím tû.“
Ozvalo se uctivé zaklepání.
„Ano?“ zavolal Vanion.
Dveﬁe se otevﬁely a do komnaty ve‰el mlad˘ rytíﬁ. „Pﬁi‰el posel z paláce, pane
Vanione. ¤íká, Ïe musí mluvit s panem Sparhawkem.“
„Co po mnû chtûjí?“ zabruãel Sparhawk.
„Po‰li ho dál,“ poruãil mladíkovi Vanion.
„Hned, mÛj pane.“ Rytíﬁ se uklonil a zmizel.
Posel byl povûdom˘. Svûtlé vlasy mûl stále elegantnû natoãené. OranÏová
kazajka se nadále stra‰livû tloukla s fialov˘mi kalhotami, hnûd˘mi stﬁevíci
a jablíãkov˘m kabátem. Ale na obliãeji mûl fe‰ák zbrusu novou ozdobu. Pﬁímo
na ‰piãce nosu mu vyra‰il velik˘ a na pohled bolestiv˘ neÏit. Neúspû‰nû se ho
snaÏil skr˘vat za krajkov˘m kapesníkem. Ladnû se uklonil. „Pane komture,
princ regent vám posílá pozdrav.“
„Vyﬁiì mu mÛj, prosím,“ odvûtil Vanion.
„Spolehnûte se, mÛj pane.“ Krasavec se otoãil na Sparhawka. „Mám pro vás
zprávu, pane rytíﬁi.“
„Tedy mluv,“ pobídl ho Sparhawk vzne‰enû. „Mé ucho Ïízní po tv˘ch slovech.“
Hejsek ironii dÛstojnû pﬁe‰el. Z vesty vytáhl pergamen a pﬁednesl text. „Královsk˘m dekretem se vám z moci Jeho V˘sosti naﬁizuje bez prodlení odcestovat
do pandionské kapituly v Dému, kde se budete vûnovat sv˘m náboÏensk˘m
povinnostem, dokud vás Jeho V˘sost laskavû nepovolá zpût do paláce.“
„Aha,“ odtu‰il Sparhawk.
„Rozumíte vzkazu, pane Sparhawku?“ otázal se floutek a podal mu pergamen.
Sparhawk se ho neobtûÏoval ãíst. „Je mi to jasné. Ten úkol ti dûlá ãest.“ Pozornûji se podíval na posla. „Pokud ti mohu radit, sousede, nech si tu nezdobu
prohlédnout u ranhojiãe. KdyÏ si ji nenechá‰ vyﬁíznout vãas, naroste tak, Ïe
pﬁes ni neuvidí‰.“
Pﬁi slovû vyﬁíznout sebou fe‰ák ‰kubl. „Opravdu, pane Sparhawku?“ zakÀoural
a pﬁestal si pﬁed nosem mávat kapesníãkem. „Nestaãil by nûjak˘ obklad, napﬁíklad...“
Sparhawk zakroutil hlavou a s líãen˘m soucitem ﬁekl: „Ne, sousede. MÛÏu ti
zaruãit, Ïe tady obklad nepomÛÏe. Buì stateãn˘. Musí‰ na operaci.“
Posel posmutnûl, uklonil se a ode‰el.
„Tos mu udûlal ty, Sparhawku?“ zavûtﬁila hned Sephrenia.
„Já?“ Zatváﬁil se jako ztûlesnûná nevinnost.
„Nûkdo za to mÛÏe. To není pﬁírodní neÏit.“
„To jsou mi vûci.“
„Tak jak?“ zeptal se Vanion. „Uposlechne‰ bastardova rozkazu?“
„JistûÏe ne,“ u‰klíbl se Sparhawk. „Na to mám tady v Cimmuﬁe moc práce.“
„Tím ho velice rozzlobí‰.“
„No a?“
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dyÏ Sparhawk vy‰el z domu a s ﬁinãením sebûhl po schodech na nádvoﬁí, obloha zase hrozila de‰tûm. Novic pﬁivedl
ze stáje Farana. Sparhawk se na mladíka zamy‰lenû podíval. Mohlo mu b˘t
osmnáct, ale byl dost velk˘. Z rukávÛ tûsné ‰edohnûdé tuniky mu koukala silná zápûstí. „Jak se jmenuje‰, mlad˘ muÏi?“ zeptal se ho Sparhawk.
„Berit, mÛj pane.“
„Jaké tu má‰ povinnosti?“
„Zatím Ïádné, pane. SnaÏím se b˘t platn˘, kde se dá.“
„Dobﬁe. Otoã se.“
„Pane?“
„Chci si tû zmûﬁit.“
Berit nechápal, ale uposlechl. Sparhawk si ho rukama pﬁemûﬁil kolem ramen. I kdyÏ Berit vypadal huben˘, byl mohutnû stavûn˘. „PÛjde to.“
Berit se k nûmu obrátil s nechápav˘m v˘razem.
„Pojede‰ na v˘let,“ oznámil mu Sparhawk. „Zabal se na cestu, já zatím seÏenu tvého spoleãníka.“
„Jak si pﬁejete,“ odvûtil Berit a uctivû se uklonil.
Sparhawk se chytil za hru‰ku sedla a vyskoãil Faranovi na hﬁbet. Berit mu
podal uzdu a rytíﬁ pobídl konû do kroku. Faran pﬁe‰el dvÛr a Sparhawk odpovûdûl stráÏím na pozdrav. Pak pﬁejel padací most a v˘chodní branou vstoupil
do mûsta.
Na ulicích uÏ bylo ru‰no. Nádeníci kliãkovali mezi lidmi v úzk˘ch uliãkách
s jutov˘mi pytli na ramenou a kupci v tradiãní modré postávali ve dveﬁích krámÛ mezi pestr˘m rozestaven˘m zboÏím. Co chvíli po koãiãích hlavách zadunûl
vÛz. Nedaleko kﬁiÏovatky dvou uliãek sebevûdomû pochodoval oddíl církev-
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ních vojákÛ v ‰arlatu. Sparhawk jim neustoupil, naopak pobídl konû do klusu.
Neochotnû se rozestoupili a nechali ho projet. „Díky, sousedé,“ usmál se na nû.
Neodpovûdûli.
Zastavil. „¤ekl jsem díky, sousedé.“
„Není zaã,“ zabruãel jeden voják.
Sparhawk ãekal.
„...mÛj pane,“ dodal se sebezapﬁením voják.
„To uÏ je lep‰í, pﬁíteli.“ Jel dál.
Brána hostince byla zavﬁená, Sparhawk se sehnul a zabu‰il na ni pûstí v okované rukavici. Tentokrát mu otevﬁel jin˘ rytíﬁ neÏ veãer. Sparhawk sklouzl
z konû a podal dveﬁníkovi uzdu.
„Bude‰ ho potﬁebovat, mÛj pane?“ zeptal se rytíﬁ.
„Ano. NezdrÏím se. Mohl bys osedlat konû mého pano‰e, pane rytíﬁi?“
„Zajisté, pane.“
„Dûkuji.“ Sparhawk poloÏil Faranovi ruku na krk. „Chovej se slu‰nû.“
Faran py‰nû odvrátil hlavu.
Sparhawk vybûhl po schodech a zaklepal na dveﬁe.
Kurik mu otevﬁel. „Tak co? Jak to ‰lo?“
„Docela dobﬁe.“
„PﬁeÏil jste. Vidûl jste královnu?“
„Ano.“
„To mû pﬁekvapuje.“
„Nedal jsem se odb˘t. Nechce‰ se zabalit na cestu? Vrací‰ se do Dému.“
„Jenom já, Sparhawku?“
„ZÛstanu tady.“
„Asi máte dobr˘ dÛvod.“
„Lycheá‰ mû vykázal do kapituly. Je mi vcelku ukraden˘, ale chci mít v Cimmuﬁe volnost pohybu. V komendû je jeden novic velk˘ zhruba jako já. Dostane
moje brnûní a pojede na Faranovi. Spoleãnû vyrazíte na Démos, aÈ vás v‰ichni
vidí. Dokud si nezvedne hledí, arcibiskup‰tí ‰pehové si budou myslet, Ïe poslouchám.“
„To mÛÏe zabrat. Ale nerad vás tu nechám samotného.“
„Nebudu sám. Zítra nebo pozítﬁí pﬁijede Kalten.“
„To je lep‰í. Na Kaltena je spolehnutí.“ Kurik se zamraãil. „Mûl jsem za to, Ïe
je ve vyhnanství v Lamorkandu. Kdo ho povolal domÛ?“
„Vanion to neﬁekl, ale zná‰ Kaltena. Nejspí‰ ho Lamorkand dostateãnû znudil, aby se rozhodl sám.“
„Jak dlouho mám zÛstat v Dému?“ zeptal se Kurik, kdyÏ si zaãal balit.
„Nejménû mûsíc. Budou sledovat silnici. Po‰lu pro tebe. Potﬁebuje‰ peníze?“
„Penûz není nikdy dost, Sparhawku.“
„Nûjaké mám tamhle v kapse.“ Sparhawk ukázal na cestovní obleãení, pﬁehozené pﬁes opûradlo Ïidle. „Vezmi si, kolik potﬁebuje‰.“
Kurik vycenil zuby.
„Ale trochu mi nech.“
„Jistû, mÛj pane,“ odvûtil pano‰ s posmû‰nou poklonou. „Mám vám zabalit vûci?“
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„Ne. AÏ pﬁijede Kalten, vrátím se sem. Není snadné dostat se nenápadnû do
komendy a ven. Mívají ve v˘ãepu je‰tû otevﬁené zadní dveﬁe?“
„Vãera mûli. Obãas tam zaskoãím.“
„Já si to myslel.“
„MuÏ potﬁebuje nûjakou nectnost, Sparhawku. AspoÀ se má v kapli z ãeho kát.“
„AÏ se Aslade dozví, Ïes tu pil, podpálí ti fousy.“
„Tak se musíme postarat, aby to nezjistila, mÛj pane.“
„Proã se pokaÏdé zamotám do tv˘ch rodinn˘ch záleÏitostí?“
„Uchováváte si tak spojení se skuteãností. OÏeÀte se, Sparhawku. Ostatní Ïeny se za vámi nebudou muset otáãet. Îenat˘ muÏ je v bezpeãí. Mládenec pﬁedstavuje pro kaÏdou jen koﬁist.“
Asi za pÛl hodiny se‰el Sparhawk s pano‰em na dvÛr, kde nasedli na konû
a vyjeli na ulici. Za klapotu podkov zamíﬁili k v˘chodní bránû.
„Sledují nás,“ upozornil Kurik pána.
„V to doufám,“ odtu‰il Sparhawk. „Nechci tu jezdit kolem bloku, aÏ si nás
nûkdo v‰imne.“
U padacího mostu pﬁed komendou pro‰li stejn˘m rituálem jako ráno, a pak
vjeli na nádvoﬁí. Berit na nû uÏ ãekal.
„To je Kurik,“ pﬁedstavil Sparhawk struãnû svého pano‰e. „Pojedete spolu do
Dému. Kuriku, tento mladík se jmenuje Berit.“
Pano‰ si novice zmûﬁil od hlavy k patû. „Velikost je dobrá,“ poznamenal.
„MoÏná budu muset utáhnout pár popruhÛ, ale jinak mu va‰e brnûní padne.“
„Myslel jsem si to.“
Jin˘ novic si pﬁi‰el pro jejich konû.
„Tak pojìte, vy dva,“ zavelel Sparhawk. „¤ekneme Vanionovi, co chystáme,
a pak navû‰íme tady na manek˘na moje brnûní.“
Berit se lekl.
„Budete pov˘‰en, Berite,“ ﬁekl mu Kurik. „Vidíte, jak rychle se u PandionÛ
postupuje? Vãera novic, zítra ochránce královny.“
„Vysvûtlím ti to u Vaniona,“ dodal Sparhawk. „Není to tak veselá historka,
abych ji musel vyprávût dvakrát.“
KdyÏ se ti tﬁi znovu objevili na nádvoﬁí, bylo uÏ odpoledne. Berit se nepohodlnû o‰íval v nezvyklé zbroji a Sparhawk mûl na sobû jen ko‰ili a kalhoty.
„Ve vzduchu je cítit dé‰È,“ poznamenal Kurik.
„Nejsi z cukru,“ ujistil ho Sparhawk.
„To mû netrápí,“ odtu‰il pano‰. „Ale zase vám budu muset cídit brnûní od rzi.“
„Svût je zl˘.“
Kurik zavrãel a pak spoleãnû vysadili Berita do sedla. „Odveze‰ tohoto mladého muÏe do Dému,“ ﬁekl Sparhawk Faranovi. „Sekej dobrotu, jako bych na
tobû sedûl já.“
Faran se na nûj tázavû podíval.
„To je na dlouhé vysvûtlování. Nechám to na tobû, Farane, ale má moje brnûní, a kdyÏ ho zkusí‰ kousnout, nejspí‰ si zlomí‰ zub.“ Sparhawk se otoãil
k pano‰ovi. „Pozdravuj ode mû Aslade a kluky.“
„Díky.“ Kurik se vyhoupl na svého konû.
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„Pﬁi odjezdu se moc nepﬁedvádûjte,“ dodal rytíﬁ, „ale v‰imnout si vás musejí.
A Berit si nesmí zvednout hledí.“
„Vím, co dûlám, Sparhawku. Tak pojìte, mÛj pane,“ obrátil se na novice.
„MÛj pane?“
„Zvyknûte si na to rychle, Berite.“ Kurik otoãil konû. „Uvidíme se, Sparhawku.“ Pak jezdci zamíﬁili na padací most.
Zbytek dne probûhl klidnû. Sparhawk sedûl v cele, kterou mu pﬁidûlil Vanion, a ãetl si starou zatuchlou knihu. Pﬁi západu slunce prostû poveãeﬁel s ostatními bratry v refektáﬁi a ‰el s nimi na ne‰pory do kaple. Nebyl pﬁíli‰ poboÏn˘,
ale ﬁehole mu pﬁipomnûla, ãím b˘val. Toho veãera slouÏil Vanion a kázal o pokoﬁe. Sparhawk díky letité praxi uÏ v pÛli homilie usnul.
Na konci ho ale vzbudil andûlsk˘ hlas. Chvalozpûv pﬁednesl ãist˘m tenorem
mlad˘ rytíﬁ se svûtlounk˘mi vlasy a krkem jako labuÈ. Obliãej mu záﬁil a oãi
mûl plné zboÏné úcty.
„Byl jsem opravdu tak nudn˘?“ zeptal se Vanion Sparhawka cestou z kaple.
„Asi ne,“ odtu‰il rytíﬁ, „ale já to mÛÏu posoudit tûÏko. Pﬁedná‰el jsi to kázání
o chudobce, Ïe je v oãích BoÏích stejnû krásná jako rÛÏe?“
„Tys ho uÏ sly‰el?“
„âasto.“
„Stará jsou nejlep‰í.“
„Kdo zpíval tenor?“
„Pan Parasim. Nedávno mûl obláãku a dostal ostruhy.“
„Nechci tû stra‰it, Vanione, ale pro ná‰ svût je pﬁíli‰ dokonal˘.“
„Já vím.“
„BÛh si ho zﬁejmû brzy povolá.“
„To je Jeho vûc.“
„Udûlej pro mû nûco, Vanione. Nechci se dostat do situace, kdy ho po‰lu na
smrt.“
„I to je BoÏí úradek. Dobrou noc, Sparhawku.“
„I tobû, Vanione.“
* * *
Kolem pÛlnoci se rozlétly dveﬁe Sparhawkovy cely. Rytíﬁ se okamÏitû skulil
z pryãny a vyskoãil na nohy s meãem v ruce.
„Nech toho,“ ﬁekl znechucenû velk˘ blond˘n na prahu. V jedné ruce nesl
svíãku a v druhé mûch vína.
„Nazdar, Kaltene,“ pozdravil Sparhawk pﬁítele z dûtství. „Kdy jsi pﬁijel?“
„Pﬁed pÛlhodinou. Chvíli jsem si myslel, Ïe budu muset pﬁelézt hradby.“ Byl
zhnusen. „Je mír. Proã musejí kaÏdou noc zvedat most?“
„Zﬁejmû ze zvyku.“
„Pustí‰ uÏ ten meã, nebo budu muset vypít v‰echno sám?“
„PromiÀ.“ Sparhawk opﬁel prost˘ meã o zeì.
Kalten postavil svíãku na stolek v koutû, hodil mûch Sparhawkovi na pryãnu a pak pﬁítele pevnû objal. „Rád tû zas vidím.“
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„Já tebe taky,“ odvûtil Sparhawk. „Posaì se.“ Ukázal na sesli u stolu a sám si
sedl na pryãnu. „Jak bylo v Lamorkandu?“
Kalten vydal neslu‰n˘ zvuk. „Zima, mokro a neklidno. Lamorkové nejsou
zrovna moji oblíbenci. Co v Rendoru?“
Sparhawk pokrãil rameny. „Vedro, sucho a stejnû neklidno jako v Lamorkandu.“
„Doneslo se mi, Ïes tam narazil na Martela. Vystrojils mu pûkn˘ funus?“
„Utekl.“
„Dûlá‰ chyby, Sparhawku.“ Kalten si rozepnul límec kabátu. Z v˘stﬁihu drátûné ko‰ile mu lezly svûtlé chlupy. „To bude‰ na tom mûchu sedût celou noc?“
Sparhawk zabruãel, vytáhl zátku a zvedl mûch k ústÛm. „Není ‰patné. Kdes
ho sehnal?“ Podal víno pﬁíteli.
„Veãer jsem ho koupil v hospodû u cesty. Na‰tûstí jsem si vãas vzpomnûl, Ïe
v pandionské komendû je k pití jenom voda, pﬁípadnû ãaj, kdyÏ pﬁijede Sephrenia. Blb˘ zvyk.“
„Jsme náboÏensk˘ ﬁád, Kaltene.“
„V Chyrellu je pÛl tuctu patriarchÛ, kteﬁí se kaÏd˘ veãer zlískají jako psi.“
Kalten zvedl mûch a poﬁádnû si pﬁihnul. Pak jím zatﬁásl. „Mûl jsem vzít dva.
Mimochodem, v té hospodû sedûl Kurik s nûjak˘m pulcem ve tvé zbroji.“
„Mûlo mû napadnout, Ïe se mÛÏete potkat,“ odtu‰il Sparhawk.
„AspoÀ mi ﬁekl, Ïe tu jsi. Chtûl jsem tam pﬁespat, ale kdyÏ jsem sly‰el, Ïe ses
vrátil z Rendoru, pospíchal jsem do Cimmury.“
„Tos mû dojal.“
Kalten se zasmál a vrátil mûch.
„DrÏel se Kurik s novicem z oãí?“ zeptal se Sparhawk.
Kalten pﬁik˘vl. „Sedûli vzadu a ten mládenec mûl spu‰tûné hledí. Vidûls nûkdy nûkoho pít se zavﬁenou helmou? Vût‰í srandu jsem nevidûl. Motaly se tam
i dvû místní coury. MoÏná právû teì tvého novice ‰kolí.“
„Má naãase,“ poznamenal Sparhawk.
„Zajímalo by mû, jestli si na to zvedne hledí.“
„Podobné holky se pﬁizpÛsobí.“
Kalten se rozesmál. „Kurik mi ﬁekl, co se tu dûje. Fakt si myslí‰, Ïe tû v Cimmuﬁe nikdo nepozná?“
„Mám v úmyslu se pﬁestrojit.“
„Rozhodnû si poﬁiì fale‰n˘ nos,“ poradil mu Kalten. „Ta tvá pﬁeraÏená skoba
je poznat na sto krokÛ.“
„Ty to ví‰ nejlíp, kdyÏ jsi ji pﬁerazil.“
„Hráli jsme si,“ hájil se Kalten.
„UÏ jsem si zvykl. Ráno si promluvíme se Sephrenií. V pﬁevlecích se vyzná
a nûco vymyslí.“
„Jak se má?“
„Poﬁád stejnû. Sephrenia se nemûní.“
„Pravda.“ Kalten si je‰tû pﬁihnul a otﬁel si rty hﬁbetem ruky. „Ví‰, asi se ve
mnû zklamala. AÈ mû uãila sebevíc, nedokázal jsem se nauãit styricky. Kdykoli
jsem zkusil vyslovit ‚ogeragekgasek‘, málem jsem si vymknul sanici.“
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„Okeragukasek,“ opravil ho Sparhawk.
„Jak myslí‰. Já se podrÏím meãe a s kouzly aÈ si hrajou ostatní.“ Naklonil se
nad stÛl. „Povídá se, Ïe v Rendoru se zase oz˘vají E‰andité. Je na tom nûco
pravdy?“
„Nejsou pﬁíli‰ nebezpeãní.“ Sparhawk pokrãil rameny a poloÏil se na kavalec.
„Vyjí, toãí se dokola a navzájem si recitují ﬁíkadla. Na víc se nezmÛÏou. Dûje se
v Lamorkandu nûco zajímavûj‰ího?“
Kalten nakrãil nos. „Baroni tam neustále válãí mezi sebou. Celé království
smrdí pomstychtivostí. Vûﬁil bys, Ïe se tam vede válka kvÛli Ïihadlu? Jednoho
hrabûte píchla vãela, a tak vyhlásil válku baronovi, jehoÏ poddaní ji chovali
v úlu. UÏ bojují deset let.“
„To je Lamorkand. Je‰tû nûco?“
„Celá zemû na v˘chod od Motery se hemÏí Zemochy.“
Sparhawk se hned posadil. „Vanion ﬁíkal, Ïe Otha sbírá vojsko.“
„Otha mobilizuje co deset let.“ Kalten pﬁedal mûch pﬁíteli. „Péruje poddané,
aby se nenudili.“
„Dûlají Zemo‰ané v Lamorkandu nûco konkrétního?“
„Pokud ano, nezjistil jsem to. Hodnû se vyptávají, hlavnû na staré povídaãky.
V kaÏdé vesnici jsou aspoÀ dva. Vysl˘chají staﬁeny a v hospodû kupují pití povaleãÛm.“
„Podivné,“ zabruãel Sparhawk.
„To se dá ﬁíct o v‰em, co pﬁijde ze Zemochu. Zdravého rozumu si tam nikdy
necenili pﬁíli‰ vysoko.“ Vstal od stolu. „Najdu si nûkde slamník. Dotáhnu ho
sem a mÛÏeme si povídat, dokud neusneme.“
„Dobﬁe.“
Kalten se zazubil. „Jako kdyÏ nás tvÛj táta nachytal na ‰vestkách.“
Sparhawk sebou trhl. „UÏ tﬁicet let se na to snaÏím zapomenout.“
„TvÛj tatík mûl pádnou ruku, jak si vzpomínám. Zbytek toho dne si nevybavuju a ze ‰vestek mi navíc bylo ‰patnû. Hned jsem zpátky.“ Vy‰el na chodbu.
Sparhawk byl rád, Ïe má Kaltena zpátky. Jako kluci spolu bydleli u Sparhawkov˘ch rodiãÛ v Dému, od chvíle, kdy Kalten pﬁi‰el o pﬁíbuzné, aÏ do postulátu v pandionské kapitule. V mnoha ohledech si byli bliÏ‰í neÏ bratﬁi. Kalten obãas potﬁeboval trochu obrousit, ale Sparhawk si jeho vûrného pﬁátelství
cenil nade v‰echno na svûtû.
Velk˘ blond˘n se za chvíli vrátil se slamníkem, ustlal si na podlaze a spoleãnû aÏ do pozdních hodin vzpomínali. Byla to pﬁíjemnû strávená noc.
Brzy ráno vstali, oblékli se a pﬁes drátûné ko‰ile si natáhli pandionské kutny.
Obezﬁetnû se vyhnuli rannímu procesí do kaple a vydali se hledat Ïenu, která
celá pokolení PandionÛ zasvûcovala do kouzeln˘ch tajemství.
Na‰li ji u ranního ãaje vysoko v jiÏní vûÏe.
„Dobré ráno, matiãko,“ pozdravil ji Sparhawk hned na prahu. „Nebude ti
vadit na‰e spoleãnost?“
„Ani trochu, pánové rytíﬁi.“
Kalten k ní pﬁistoupil, poklekl a políbil ji do dlaní. „PoÏehná‰ mi, matiãko?“
Usmála se a vzala jeho hlavu do rukou. Pak pronesla styrické poÏehnání.

Eddings_Elenium 1

18.9.1956 4:08

Stránka 51

Diamantov˘ trÛn / Elénium – kniha první

51

„VÏdycky mû to bÛhvíproã pozvedne na duchu, i kdyÏ nerozumím v‰em slovÛm,“ ﬁekl Kalten, kdyÏ vstal.
Káravû si je zmûﬁila. „Vidím, Ïe jste vynechali ranní m‰i.“
„BÛh nás nebude postrádat,“ pokrãil Kalten rameny. „Kromû toho znám
v‰echna Vanionova kázání zpamûti.“
„Jakou neplechu chystáte na dne‰ek?“
„Neplechu, Sephrenie?“ nechápal Kalten.
Sparhawk se rozesmál. „Vlastnû Ïádnou neplechu, spí‰ ne‰kodnou vycházku.“
„Do mûsta?“
Pﬁik˘vl. „PotíÏ je ale v tom, Ïe nás tady v Cimmuﬁe v‰ichni znají. ¤íkali jsme
si, Ïe bys nám mohla pomoci s pﬁestrojením.“
Chladnû si je zmûﬁila. „Nûco mi na tom nevoní. Co to je za vycházku?“
„Chceme najít starého známého,“ ﬁekl Sparhawk. „Kragera. Rád se s námi
podûlí o jistou informaci.“
„A to?“
„Ví, kde je Martel.“
„Krager vám to neﬁekne.“
Kalten si prolomil klouby prstÛ, zvuk pﬁipomnûl lámání kostí. „Jsi ochotna si
na to vsadit, Sephrenie?“
„Copak nikdy nevyrostete? Jste jako dûti.“
„Proto nás má‰ tak ráda, matiãko,“ uculil se Kalten.
„Jak˘ pﬁevlek bys nám doporuãila?“ zeptal se Sparhawk.
Stiskla rty a prohlédla si je. „Za dvoﬁana a pano‰e.“
„V Ïivotû si mû nikdo nesplete s dvoﬁanem,“ namítl.
„Ale mnû samet docela slu‰í,“ ﬁekl skromnû Kalten.
„A co dva obyãejní nádeníci?“ navrhl Sparhawk.
Zakroutila hlavou. „KdyÏ dûlníci potkají urozeného ãlovûka, krãí se a podlézají. Dokázali byste se vy dva skrãit?“
„To ne,“ pﬁipustil Kalten.
„Nádeníci navíc nenosí meã; pokud vím, vy se do Cimmury beze zbranû nevypravíte.“
„Ona snad myslí na v‰echno,“ zamruãel Sparhawk.
„Dohodnuto. Podíváme se na to.“
Sephrenia poslala nûkolik novicÛ po celé komendû pro potﬁebné vûci. Pak si
v‰e dÛkladnû prohlédla, nûco pﬁijala a jiné vyhodila. Asi za hodinu oba rytíﬁi jen
vzdálenû pﬁipomínali dvojici PandionÛ, kteﬁí pﬁi‰li k uãitelce na poradu. Sparhawk mûl jednoduchou uniformu jako Kurik a krátk˘ meã. Na tváﬁ mu Sephrenia pﬁilepila hust˘ ãern˘ plnovous a pﬁes nos a levé oko o‰klivou fialovou jizvu.
„Svûdí to,“ stûÏoval si rytíﬁ a chtûl se ve vousech podrbat.
„Nesahej na to, odkud lepidlo nezaschne,“ okﬁikla ho Sephrenia a plácla ho
pﬁes prsty. „A pﬁes ten prsten si vezmi rukavici.“
„Opravdu ãeká‰, Ïe s sebou potáhnu tohle párátko?“ rozãiloval se Kalten
s kordem v ruce. „Chci meã, ne pletací jehlici.“
„Dvoﬁané nenosí ‰iroké ãepele, Kaltene.“ Kriticky si ho prohlédla. Mûl bledûmodr˘ kabátec s ãervenou pod‰ívkou a lemováním, kalhoty v barvû lemu
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a mûkké polobotky, protoÏe na jeho nohu nena‰li dost velk˘ pár moderních
‰piãat˘ch stﬁevícÛ. Pﬁes límec rÛÏového plá‰tíku mu padaly ãerstvû umyté plavé lokny. Na hlavu si posadil ‰irok˘ klobouk s bíl˘m pérem. „Vypadá‰ úÏasnû,
Kaltene,“ pochválila ho Styriãka. „AÏ ti dám na tváﬁe zdravíãko, bude‰ dokonal˘ dvoﬁan.“
„Ani omylem!“ Ucouvl o krok.
„Kaltene, sedni si,“ neustoupila Sephrenia. Ukázala na Ïidli a natáhla se po
rÛÏovém pudru.
„Musí to b˘t?“
„Ano. Sednout!“
Kalten se otoãil na Sparhawka. „Jestli se mi bude‰ smát, vyzvu tû na souboj,
tak aÈ tû to ani nenapadne.“
„Já?“
Vzhledem k tomu, Ïe komendu stále sledovali arcibiskupovi lidé, pﬁi‰el Vanion s nápadem, kter˘ zabil dvû mouchy jednou ranou. „Stejnû potﬁebuji odvézt
nûjaké zboÏí do hostince,“ vysvûtlil. „Anniá‰ ví, Ïe hostinec patﬁí nám, takÏe
nic neprozradíme. Kaltena schováme pod náklad a tenhle poctiv˘ nádeník pojede na kozlíku.“ V˘znamnû se podíval na Sparhawka, na jeho plnovous i pásku pﬁes oko. „Z ãeho jsi udûlala vousy, Ïe mu tak dokonale ladí k vlasÛm?“ zeptal se Sephrenie.
Usmála se. „AÏ pÛjde‰ do stáje, nedívej se svému koni na ocas.“
„Z mého konû?“
„Byl to jedin˘ vraník v konírnû, Vanione, a já mu zase tolik nevzala.“
„Z mého konû?!“
„V‰ichni musíme pﬁiná‰et obûti,“ pﬁipomnûla mu. „Je to i ve vûãn˘ch slibech, nepamatuje‰?“
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ovoz byl rozhrkan˘ a kÛÀ se‰l˘. Sparhawk se hrbil na kozlíku,
jednou rukou nedbale drÏel opratû a naoko si lidí kolem vÛbec nev‰ímal.
KdyÏ vÛz pﬁejíÏdûl vyjeté koleje na kﬁiÏovatce, kola pováÏlivû zavrzala
a vÛz zakolísal. „Sparhawku, to musí‰ vjet do kaÏdé díry?“ rozãiloval se Kalten
pod hromadou beden a ÏokÛ naházen˘ch bez ladu a skladu na loÏnou plochu.
„Ti‰e,“ sykl Sparhawk. „Jdou sem dva církevní vojáci.“
Kalten si neodpustil pár vybran˘ch kleteb, ale nakonec zmlkl.
Církevní vojáky bylo poznat podle ãervené uniformy a pﬁezíravého v˘razu.
KdyÏ ‰li po ru‰né ulici, nádeníci a kupci jim ustupovali z cesty. Sparhawk pﬁitáhl
opratû a zastavil pﬁímo uprostﬁed kﬁiÏovatky, aby ho vojáci museli obejít.
„Br˘tro, sousedi,“ pozdravil je.
Probodli ho oãima, ale vÛz obe‰li.
„Hezk˘ den,“ zavolal za nimi.
Neodpovûdûli.
„Co to mûlo znamenat?“ zahuhlal Kalten zpod hromady.
„Zkou‰el jsem pﬁevlek,“ odvûtil Sparhawk a ‰kubl opratí.
„No a?“
„No a co?“
„No funguje?“
„Neotoãili se.“
„Jak je to daleko do hostince? Za chvíli se udusím.“
„Jen kousek.“
„Zkus se pﬁekonat, Sparhawku, a pro zmûnu se nûjaké díﬁe vyhni.“
VÛz povrzával dál.
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U zavﬁené brány hostince slezl Sparhawk z kozlíku a zabouchal na tlusté fo‰ny signál. Za chvíli rytíﬁ dveﬁník otevﬁel a prohlédl si ho. „Je mi líto, pﬁíteli.
Máme plno.“
„Nechceme pﬁespat, pane rytíﬁi,“ odvûtil Sparhawk. „Jenom jsme pﬁivezli zásoby z komendy.“
Dveﬁník vyvalil oãi a lépe si mohutného vozku prohlédl. „Jsi to ty, pane
Sparhawku? VÛbec jsem tû nepoznal.“
„O to mi ‰lo. Nemûls mû poznat.“
Rytíﬁ otevﬁel dokoﬁán a Sparhawk zavedl unavenou hajtru do dvora. „UÏ
mÛÏe‰ vylézt,“ ﬁekl Kaltenovi, kdyÏ dveﬁník zavﬁel.
„Pomoz mi ty krámy sundat.“
Sparhawk pﬁenesl pár beden a Kalten vylezl zpod ÏokÛ.
Dveﬁníka zjev velkého blond˘na oãividnû pobavil.
„Tak to ﬁekni,“ provokoval ho Kalten.
„To mû ani nenapadne, pane rytíﬁi.“
Sparhawk sundal z vozu dlouhou hranatou bednu a hodil si ji na rameno.
„¤ekni nûkomu, aÈ ti pomÛÏe vyloÏit,“ doporuãil vrátnému. „Komtur Vanion
se nechává porouãet. A postarej se o konû. Je unaven˘.“
„Unaven˘? Spí‰ mrtv˘.“ Dveﬁník si pohrdavû zmûﬁil bezútû‰nou herku.
„Je star˘. Jednou nás to ãeká v‰echny. Mají ve v˘ãepu otevﬁené zadní dveﬁe?“ Podíval se pﬁes dvÛr na stinn˘ vchod.
„Stále, pane Sparhawku.“
Sparhawk pok˘val hlavou a s Kaltenem zamíﬁili k nálevnû.
„Co má‰ v té bednû?“ zeptal se Kalten.
„Na‰e meãe.“
„To je chytré, ale nepÛjdou tro‰ku tûÏko tasit?“
„KdyÏ pra‰tím bednou o dlaÏbu, tak ne.“ Otevﬁel zasuté dveﬁe. „AÏ po tobû,
mÛj pane,“ ﬁekl s úklonou.
Pﬁeplnûn˘m skladi‰tûm pro‰li do ‰pinavé hospody. Na jediném oknû leÏel
prach zhruba za sto let a podest˘lka na podlaze uÏ hnila. Místnost ãpûla zvûtral˘m pivem, rozlit˘m vínem a zvratky. Nízk˘ strop se ztrácel pod pavuãinami,
lavice byly rozvrzané a unavené. Byli tu jen tﬁi lidé, zap‰kl˘ hospodsk˘, opilec
s hlavou na stole a nevzhledná nevyspalá nevûstka v ãerven˘ch ‰atech.
Kalten pﬁe‰el ke dveﬁím a vykoukl na ulici. „Poﬁád je tam moc klid,“ zabruãel. „Dáme si pár korbelÛ, neÏ lidi vylezou.“
„Nebude lep‰í snídanû?“
„To jsem mûl na mysli.“
Posadili se ke stolu, a kdyÏ k nim hospodsk˘ pﬁi‰el, nezdálo se, Ïe v nich poznal Pandiony. ·pinav˘m hadrem se bez úspûchu pokusil se stolu setﬁít kaluÏ
rozlitého piva. „Co to bude?“ Mûl nepﬁíjemn˘ hlas.
„Pivo,“ objednal Kalten.
„A nûco chleba a s˘ra,“ dodal Sparhawk.
V˘ãepní zavrãel a od‰oural se.
„Kde jsi vidûl Kragera?“ zeptal se ti‰e Kalten.
„Na námûstí u západní brány.“
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„To je ‰pinavá ãtvrÈ.“
„Krager je ‰pinav˘ chlap.“
„Zaãneme tedy tam, ale chvíli to zabere. Krager mÛÏe b˘t zalezl˘ v kaÏdé
krysí díﬁe ve mûstû.“
„Má‰ nûco dÛleÏitûj‰ího na práci?“
Coura v ãerven˘ch ‰atech se zvedla z kouta a pﬁi‰ourala se k nim. „Vy dva
pánové asi nemáte náladu na trochu povyraÏení,“ prohlásila s jistotou. Chybûl
jí zub a ‰aty mûla vepﬁedu hluboko vystﬁiÏené. Ze zvyku se pﬁedklonila a ukázala zvadlá prsa.
„Je trochu brzy, sestﬁiãko,“ odvûtil Sparhawk. „Díky za ochotu.“
„Jak jdou k‰efty?“ zeptal se jí Kalten.
„·patnû. Ráno je to vÏdycky nalevaãku.“ Vzdychla. „Nemáte tﬁeba v oumyslu koupit holce nûco k pití?“
„Proã ne?“ odtu‰il Kalten. „Hospodo, jedno pro dámu.“
„Díky, vzne‰enej pane,“ ﬁekla nevûstka a rozhlédla se po v˘ãepu. „Je to ‰pinavá díra,“ pravila smíﬁenû. „Ani bych sem nelezla, jenÏe nerada ‰lapu na ulici.“
Vzdychla. „Chcete nûco vûdût? Bolí mû nohy. Není to divn˘, pﬁi m˘m ﬁemesle?“ Otoãila se a od‰ourala zpátky do kouta.
„Rád si povídám s dûvkama,“ ﬁekl Kalten. „Mají jednoduch˘ pohled na Ïivot.“
„U církevního rytíﬁe zvlá‰tní záliba.“
„BÛh mû zamûstnal jako vojáka, Sparhawku, ne jako mnicha. KdyÏ mi ﬁekne, jdu do boje, ale zbytek ãasu patﬁí mnû.“
Hospodsk˘ pﬁinesl dvû piva a talíﬁ s chlebem a s˘rem. Jedli a ti‰e si povídali.
Asi za hodinu pﬁibylo v nálevnû zákazníkÛ. Pﬁi‰li upocení nádeníci, kteﬁí se
ulili z práce, a pár kramáﬁÛ z okolí. Sparhawk vstal a podíval se ze dveﬁí. I kdyÏ
úzká ulice Ïivotem zrovna nekypûla, chodilo po ní dost lidí, aby se mezi nimi
ztratili. Sparhawk se vrátil ke stolu. „âas vyrazit, mÛj pane,“ ﬁekl Kaltenovi
a zvedl bednu.
„Dobﬁe.“ Kalten dopil a vstal, nohy mûl nejisté a klobouk na stranu. Cestou
ke dveﬁím nûkolikrát zakopl a na prahu se zapotácel. Sparhawk ‰el za ním
s bednou na rameni. „Nepﬁehání‰ to trochu?“ po‰eptal pﬁíteli, kdyÏ zatoãili za
roh.
„Jsem prostû opil˘ dvoﬁan, Sparhawku. Právû jsme vylezli z putyky.“
„Putyka uÏ je daleko za námi. KdyÏ bude‰ dûlat moc opilého, pﬁitáhne‰ pozornost. Je naãase zázraãnû vystﬁízlivût.“
„Jsi suchar, Sparhawku,“ pokáral ho Kalten. Pﬁestal se motat a narovnal si
opeﬁen˘ klobouk.
Procházeli ru‰n˘mi ulicemi, Sparhawk krok za pánem jako správn˘ pano‰.
Na jedné kﬁiÏovatce ucítil Sparhawk známé mravenãení. PoloÏil bednu na
zem a otﬁel si ãelo rukávem.
„Co se dûje?“ zeptal se Kalten.
„Je to tûÏké, pane,“ odvûtil Sparhawk dost nahlas, aby ho sly‰eli kolemjdoucí. Pak za‰eptal: „Sledují nás,“ a nenápadnû se rozhlédl.
V oknû v patﬁe jednoho domu zahlédl za závûsem postavu v kápi. Vypadala
stejnû jako ta, jeÏ ho pozorovala po návratu do Cimmury.
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„Na‰els ho?“ zeptal se ti‰e Kalten a pﬁitom si nápadnû upravoval límec rÛÏového plá‰tû.
Sparhawk zabruãel a hodil si bednu zase na rameno. „Okno v patﬁe nad svíãkaﬁem.“
„Tak dûlej, chlape,“ pobídl ho nahlas Kalten. „Nebudeme tu do veãera.“ Pﬁi
prvním kroku se rychle podíval do podezﬁelého okna.
Zahnuli za dal‰í roh. „Divn˘ typ, co?“ poznamenal pak. „Lidi pod stﬁechou
vût‰inou nenosí kapucu.“
„Tﬁeba má co skr˘vat.“
„Myslí‰, Ïe nás poznal?“
„TûÏko ﬁíct. Nejsem si jist˘, ale myslím, Ïe to byl ten sam˘, kter˘ mû sledoval
pﬁedevãírem veãer. Nevidûl jsem ho dobﬁe, ale cítil jsem ho, a tenhle mi pﬁipadá stejn˘.“
„Pronikne magie tímhle pﬁevlekem?“
„Snadno. Magie vidí ãlovûka, ne obleãení. Obejdeme pár ulic a zkusíme ho
setﬁást, pokud nás chce sledovat.“
„Dobﬁe.“
Na námûstí u západní brány, kde Sparhawk vidûl Kragera, do‰li skoro v poledne. Rozdûlili se. Sparhawk ‰el jedním smûrem a Kalten druh˘m. Vyslechli trhovce z pestr˘ch stánkÛ i hokynáﬁe z krámÛ, v‰em Kragera podrobnû popsali. Na
druhém konci námûstí se zase potkali. „Mûl jsi ‰tûstí?“ zeptal se Sparhawk.
Kalten pﬁik˘vl. „Prodavaã vína tvrdí, Ïe nûkdo jako Krager si k nûmu chodí
tﬁikrát i ãtyﬁikrát dennû pro
dÏbán arcijského ãerveného.“
„To je Kragerova znaãka,“ zazubil se Sparhawk. „Jestli se Martel dozví, Ïe zase pije, vrazí mu ruku do krku a vytrhne mu srdce.“
„To jde?“
„KdyÏ má‰ dost dlouhou ruku a ví‰, kam sáhnout. ¤ekl ti ten kupec, odkud
Krager vût‰inou pﬁichází?“
Kalten pﬁik˘vl. „Z tamté ulice.“ Ukázal prstem.
Sparhawk se hloubavû podrbal v Ïínûném plnovousu.
„Jestli si ty fousy utrhne‰, ohne si tû Sephrenia pﬁes koleno a naplácá ti.“
Sparhawk ruku rychle spustil. „Byl si uÏ dnes Krager pro první dÏbánek?“
Kalten zase pﬁik˘vl. „Je to asi dvû hodiny.“
„Dopije ho rychle. Jestli chlastá jako dﬁív, ráno mu není dobﬁe.“ Sparhawk
se rozhlédl po ru‰ném námûstí. „PÛjdeme mu kousek naproti, není tam tolik
lidí. AÏ dopije, pÛjde si pro dal‰í.“
„A nev‰imne si nás? Zná nás oba.“
Sparhawk zakroutil hlavou. „Je tak krátkozrak˘, Ïe si nevidí ani na ‰piãku
nosu. Pﬁidej k tomu dÏbán vína a nepozná ani vlastní matku.“
„Krager má matku?“ podivil se Kalten. „Já myslel, Ïe vylezl zpod kamene.“
Sparhawk se zasmál. „Pojì si na nûj nûkam poãkat.“
„Budeme ãíhat?“ natû‰il se Kalten. „Léta jsem nebyl na ãíhané.“
„Jen si ãíhej, pﬁíteli.“
Vykroãili k ulici, kterou Kaltenovi ukázal obchodník s vínem. Po pár stovkách krokÛ ukázal Sparhawk do úzké odboãky. „To by mûlo staãit, poãíháme
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na nûj tady. AÏ pÛjde kolem, zatáhneme ho do prÛchodu a popovídáme si pûknû v soukromí.“
„Jo,“ zaradoval se Kalten.
Pﬁe‰li ulici a schovali se za rohem. V díﬁe tlely odpadky a o kousek dál se
zﬁejmû chodilo moãit. Kalten si zamával rukou pﬁed nosem. „Nûkdy nemá‰
úplnû nejlep‰í nápady, Sparhawku. Nemohl jsi vymyslet skr˘‰, kde to tolik nepáchne?“
„Ví‰, proto se mi po tobû tak st˘skalo. Scházelo mi to neustále stûÏování.“
Kalten pokrãil rameny. „O nûãem se mluvit musí.“ Zalovil pod azurov˘m kabátcem, vytáhl zahnut˘ noÏík a zaãal ho obtahovat o botu. „Vezmu si ho první.“
„Co?“
„Kragera. Chci ho naãít.“
„A na to jsi pﬁi‰el jak?“
„Jsi pﬁece kamarád, Sparhawku. Kamarádi vÏdycky dají kamarádovi pﬁednost.“
„Neplatí to i obrácenû?“
Kalten zakroutil hlavou. „Má‰ mû rád víc neÏ já tebe. To je jasné. Jsem daleko hezãí.“
Sparhawk se na nûj dlouze podíval.
„Od toho jsou pﬁátelé,“ vysvûtlil Kalten, „aby nás upozorÀovali na na‰e
mouchy.“
Zalezlí ãekali, aÏ po ulici pÛjde Krager. Nebyla pﬁíli‰ ru‰ná, místo krámÛ tu
stály sklady a obytné domy.
Pﬁetrpûli hodinu a je‰tû jednu.
„Tﬁeba z toho pití usnul,“ ﬁekl Kalten.
„Krager tûÏko. VydrÏí za deset. Pﬁijde.“
Kalten vystrãil hlavu z prÛchodu a podíval se na nebe. „Bude pr‰et.“
„Oba jsme uÏ nûkdy zmokli.“
Kalten si uhladil jásav˘ plá‰tík a zakoulel oãima. „Ale Sparhawku,“ ﬁekl vysok˘m hlasem. „Sametíãek se nám srazí a nebude hezouãk˘.“
Kdyby Sparhawk mohl, rozchechtal by se.
Nudili se je‰tû hodinu.
„Brzy zapadne slunce,“ ﬁekl Kalten. „Tﬁeba si na‰el jin˘ zdroj.“
„Je‰tû poãkáme,“ odtu‰il Sparhawk.
Útok pﬁi‰el bez varování. Osm nebo deset udûlan˘ch chasníkÛ se na nû hnalo ulicí s tasen˘mi meãi. Kalten ihned sáhl po kordu a Sparhawk po krátkém
meãi. První pobuda se zlomil v pase s kordem v pupku. Sparhawk udûlal krok
pﬁed Kaltena, vykryl útok dal‰ího zabijáka a hned mu propíchl bﬁicho. KdyÏ
meã vytahoval, zakroutil jím, aby ránu co nejvíc roz‰íﬁil. „Otevﬁi bednu!“ kﬁikl
na Kaltena, kdyÏ odráÏel dal‰í sek.
V prÛchodu na nûj mohli nanejv˘‰ dva najednou; i kdyÏ mûl krat‰í meã, dokázal je odráÏet. Za sebou usly‰el praskání dﬁeva, jak Kalten rozkopl krabici. Za
okamÏik uÏ ho mûl za zády i s poﬁádn˘m meãem. „Postarám se o nû,“ ﬁekl Kalten. „Vezmi si meã.“
Sparhawk se vrátil do prÛchodu, zahodil meãík, zvedl svoji zbraÀ a vrhl se do
boje. Kalten uÏ zabil dva útoãníky a ostatní krok za krokem tlaãil pﬁed sebou. Le-
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vou rukou si ale drÏel bok a mezi prsty mu tekla krev. Sparhawk se prohnal kolem nûj, meã v obou rukách. Jednomu hrdloﬁezovi rozpoltil lebku a druhému
usekl pravici. Tﬁetího probodl a neboÏák padl na zeì s hrdlem pln˘m krve.
Zbylí utekli.
Sparhawk se otoãil. Kalten právû vytahoval meã z prsou chlapa s useknutou
pravou rukou. „Nenechávej nedodûlky, Sparhawku. I jednoruk˘ tû mÛÏe bodnout do zad. Kromû toho to není správné. Od rozdûlané práce se nemá odcházet.“ Levou ruku si stále tiskl k boku.
„Stalo se ti nûco?“ zeptal se ho Sparhawk.
„Jenom ‰krábnutí.“
„To by takhle nekrvácelo. UkaÏ.“
Kalten mûl na boku velkou ránu, ale nevypadala hluboká. Sparhawk utrhl
jedné mrtvole rukáv, sloÏil ho a pﬁitiskl Kaltenovi na bok. „DrÏ si to a tlaã, aÈ
zastaví‰ krvácení.“
„Nepropíchli mû poprvé, Sparhawku. Vím, co mám dûlat.“
Sparhawk se rozhlédl po nehybn˘ch tûlech v prÛchodu. „Radûji pÛjdeme.
Nûkdo by mohl b˘t zvûdav˘, co to tu bylo za hluk.“ Vtom se zamraãil. „V‰iml
sis na tûch chlapech nûãeho zvlá‰tního?“
Kalten pokrãil rameny. „Byli dost neschopní.“
„To jsem nemûl na mysli. Pobudové, kteﬁí pﬁepadají lidi v temn˘ch uliãkách,
se vût‰inou pﬁíli‰ nestarají o vzhled, jenÏe tihle jsou v‰ichni hladce oholení.“
Pﬁevalil jednu mrtvolu na záda a roztrhl jí pracovní halenu. „No vida.“ Mrtv˘
mûl pod blÛzou ãervenou ko‰ili s vy‰it˘m znáãkem na levé klopû.
„Církevní voják,“ zavrãel Kalten. „Myslí‰, Ïe proti nám Anniá‰ nûco má?“
„¤ekl bych. Pojì pryã. Ti, co utekli, mohli bûÏet pro posily.“
„Do komendy, nebo do hostince?“
Sparhawk zakroutil hlavou. „Nûkdo ná‰ pﬁevlek prohlédl a Anniá‰ ãeká, Ïe
tam pÛjdeme.“
„Na tom nûco je. Tak kam?“
„O jednom místû bych vûdûl. Není to daleko. Zvládne‰ chodit?“
„Dojdu stejnû daleko jako ty. Jsem pﬁece mlad‰í.“
„O ‰est nedûl.“
„Prostû mlad‰í, Sparhawku. Nebuì hnidopich.“
·iroké meãe si strãili za opasky a vy‰li na ulici. Sparhawk ranûného pﬁítele
podpíral.
Ulice pÛsobila ãím dál zanedbanûji. Za chvíli do‰li do bludi‰tû propojen˘ch
uliãek a nedláÏdûn˘ch prÛchodÛ. Domy tu byly veliké a se‰lé, plné otrhan˘ch
lidí, kteﬁí nevûnovali pozornost okolí.
„To je hotová králiãí nora,“ poznamenal Kalten. „Jdeme je‰tû daleko? Jsem
trochu unaven˘.“
„Hned za tamtou kﬁiÏovatkou.“
Kalten zavrãel a pﬁitiskl si obklad pevnûji k tûlu.
·li dál. Místní si je mûﬁili podezíravû, skoro nepﬁátelsky. V Kaltenovi podle
‰atu hned poznali pﬁíslu‰níka vládnoucí tﬁídy a spodina nemá v lásce dvoﬁany
ani jejich sluhy.
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Za kﬁiÏovatkou Sparhawk zavedl pﬁítele do blátivého prÛchodu. Do‰li zhruba
do poloviny, kdyÏ jim ze dveﬁí zastoupil cestu ramenat˘ poﬁez s rezavou píkou.
„Kampak máme namíﬁeno, fe‰áci?“
„Chci mluvit s Platimem,“ odvûtil Sparhawk.
„Ale on na tebe není zvûdavej. Jestli má‰ za u‰ima, vypadne‰ odsaì je‰tû za
svûtla. V noci tu máme fÛru nepûknejch nehod.“
„Nûkdy i za dne,“ odtu‰il Sparhawk a vytasil meã.
„NeÏ ﬁekne‰ ‰vec, mám tu deset chlapÛ.“
„A mÛj kamarád ti usekne hlavu, neÏ ﬁekne‰ ‰,“ opáãil Kalten.
Poﬁez nejistû ustoupil.
„Tak jak, sousede?“ zeptal se Sparhawk. „Vezme‰ nás k Platimovi, nebo se
trochu pobavíme?“
„Nemáte právo mi vyhroÏovat.“
Sparhawk zvedl meã, aby si ho chlap lépe prohlédl. „Tohle je moje právo,
sousede. Opﬁi tu píku o zeì a zaveì nás za Platimem. Hned!“
Poﬁez sebou cukl, pak opatrnû odloÏil zbraÀ, otoãil se a zamíﬁil hloubûji do
temného prÛchodu. O sto krokÛ pozdûji konãila díra schody do sklepa.
„Dole,“ ukázal chlap.
„Veì nás,“ pﬁikázal mu Sparhawk. „Nechci tû mít v zádech, pﬁíteli. âlovûk
jako ty se mÛÏe dopustit omylu.“
TlusÈoch mrzutû se‰el po schodech a dole dvakrát zaklepal na dveﬁe. „To
jsem já, Sef,“ zavolal na nûkoho. „Dva velcí páni chtûjí mluvit s Platimem.“
Po chvíli zarachotil ﬁetûz. Dveﬁe se pootevﬁely a hlídaã vystrãil vousatou hlavu. „Platime nemá pány rád,“ prohlásil.
„Já mu to rozmluvím,“ prohlásil Sparhawk. „Ustup, sousede.“
Vousáã se podíval na meã, ztûÏka polkl a otevﬁel dokoﬁán.
„Kupﬁedu, Sefe,“ pobídl Kalten prÛvodce.
Sef ve‰el dovnitﬁ.
„Pojì s námi, pﬁíteli,“ oslovil Sparhawk vrátného. „Máme rádi spoleãnost.“
Schody za dveﬁmi pokraãovaly dolÛ mezi mokr˘mi kamenn˘mi zdmi. Konãily
v prostorném sklepû s klenut˘m stropem. V díﬁe uprostﬁed podlahy hoﬁel oheÀ
a podél stûn se táhly slamníky a palandy. Na nich sedûlo nûjak˘ch dvacet muÏÛ
a Ïen; pili a hráli v kostky. Hned za ohni‰tûm se ve velikém kﬁesle rozvaloval mohutn˘ muÏ s jeÏat˘m ãern˘m plnovousem a bohat˘rsk˘m bﬁichem. Na sobû mûl vybledl˘ atlasov˘ kabátec, kdysi oranÏov˘, teì pocintan˘, a v ruce drÏel stﬁíbrn˘ korbel.
„To je Platime,“ vykoktal Sef. „Tro‰ku si pﬁihnul, tak opatrnû, pánové.“
„My to zvládneme,“ ujistil ho Sparhawk. „Díky za pomoc, Sefe. Nevím, jak
bychom si bez tebe byli poradili.“ Pak pomohl Kaltenovi obejít ohni‰tû.
„Co je to za lidi?“ zeptal se polohlasnû Kalten, kdyÏ se rozhlédl po osazenstvu pryãen.
„Zlodûji, Ïebráci, asi i pár vrahÛ, bûÏná sebranka.“
„Má‰ pûkné kamarády, Sparhawku.“
Platime si peãlivû prohlíÏel náhrdelník s rubínov˘m pﬁívûskem. KdyÏ pﬁed
ním stanul Sparhawk s Kaltenem, zvedl kalné oãi a zmûﬁil si je, zvlá‰tû Kaltena
v dvorském odûvu. „Kdo je sem pustil?“ zaﬁval.
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„Pustili jsme se sami, Platime,“ odpovûdûl Sparhawk, zastrãil si meã zpátky
za opasek a zvedl pásku, aby vidûl obûma oãima.
„Tak se mÛÏete pustit zase ven.“
„To by se nám teì zrovna nehodilo,“ ﬁekl Sparhawk.
TlusÈoch v oranÏovém kabátû luskl prsty a jeho lidé vstali od hry. „Máme
pﬁesilu, pﬁíteli.“ V˘znamnû se rozhlédl.
„UÏ mû to zaãíná unavovat,“ pravil Kalten s rukou na jílci.
Platime pﬁimhouﬁil oãi. „Ten meã ti nejde k parádû.“
„A já se tolik snaÏím jít s módou,“ vzdychl Kalten.
„Co jste vy dva zaã?“ zeptal se Platime podezíravû. „Tenhle je nastrojen˘ jako dvoﬁan, ale neﬁekl bych, Ïe patﬁí k tûm hejlÛm z paláce.“
„Ten vidí v‰echno,“ ﬁekl Kalten Sparhawkovi. Podíval se na Platima. „Jsme
Pandioni.“
„Církevní rytíﬁi? Napadlo mû to. A co ta ma‰karáda?“
„Jsme docela známí,“ odpovûdûl Sparhawk. „Chtûli jsme b˘t nenápadní.“
Platime se v˘znamnû podíval na KaltenÛv zakrvácen˘ bok. „Vypadá to, Ïe
va‰i habaìÛru nûkdo prokouknul, nebo chodíte do ‰patn˘ch lokálÛ. Kdo tû
píchnul?“
„Církevní voják,“ pokrãil Kalten rameny. „Mûl kliku. MÛÏu si sednout?
BÛhvíproã je mi nûjak slabo.“
„Pﬁineste mu Ïidli,“ zaﬁval Platime. Pak se zase otoãil k hostÛm. „Proãpak se
církevní rytíﬁi perou s církevními vojáky?“
„Palácová politika,“ ﬁekl Sparhawk. „Obãas je dost popletená.“
„Svatá pravda. Co tu chcete?“
„Potﬁebujeme se nûkde chvíli schovat,“ odpovûdûl Sparhawk. Rozhlédl se.
„Tenhle sklep by mohl staãit.“
„PromiÀ, pﬁíteli. Rád se zastanu chlapa, co narazil na církevní vojáky, ale
v mém podniku není místo pro ãumily.“ Kalten si sedl na Ïidli, kterou mu pﬁinesl hodnû otrhan˘ Ïebrák, a Platime se na nûj podíval. „Zabil jsi toho, co tû
bodnul?“
„On,“ ukázal Kalten na Sparhawka. „Já jich taky pár dostal, ale vût‰inu boje
zastal mÛj pﬁítel.“
„Abychom pﬁe‰li k vûci,“ zaãal netrpûlivû Sparhawk. „Moje rodina má u tebe
dluh, Platime.“
„S pány nek‰eftuju, jen jich obãas pár podﬁeÏu, takÏe tvojí rodinû urãitû nic
nedluÏím.“
„Nejde o peníze, Platime. Pﬁed mnoha lety tû chtûlo pár církevních vojákÛ
povûsit. MÛj otec jim v tom zabránil.“
Platime zamrkal. „Ty jsi Sparhawk? Moc ses nepotatil.“
„To dûlá ten nos,“ poznamenal Kalten. „KdyÏ nûkomu pﬁerazí‰ nos, úplnû
mu zmûní‰ obliãej. Proã tû ti vojáci vû‰eli?“
„Bylo to nedorozumûní. Nûkoho jsem podﬁíznul. Nemûl uniformu, tak jsem
nevûdûl, Ïe je z arcibiskupovy gardy.“ Za‰klebil se. „A v kapse mûl jenom dva
stﬁíbrn˘ a pár mûìákÛ.“
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„Uznává‰ dluh?“ nedal se Sparhawk.
Platime se zatahal za vousy. „Asi jo.“
„TakÏe tady zÛstaneme.“
„Nic víc nechcete?“
„Hledáme muÏe jménem Krager. Má‰ Ïebráky po celém mûstû; aÈ se po nûm
podívají.“
„Klidnû. MÛÏe‰ mi ho popsat?“
„Nejen to. MÛÏu ti ho ukázat.“
„To mi nûjak ne‰tymuje, brachu.“
„Za chvíli pochopí‰. Má‰ nûjakou nádobu a trochu ãisté vody?“
„To snad seÏenu. O co ti jde?“
„Vykouzlí ve vodû KragerÛv obraz,“ ﬁekl Kalten. „Je to star˘ trik.“
Na Platima to udûlalo velk˘ dojem. „Sly‰el jsem, Ïe vy Pandioni jste ãarodûjové, ale nikdy jsem nic podobn˘ho nevidûl.“
„Sparhawk je v tom lep‰í neÏ já,“ pﬁiznal Kalten.
Jeden Ïebrák donesl praskl˘ lavor s lehce za‰edlou vodou. Sparhawk ho postavil na podlahu a chvíli se soustﬁedil a odﬁíkával styrické zaklínadlo. Pak nad
hladinu vztáhl ruce a ve vodû se objevila Kragerova odulá tváﬁ.
„Tak to je nûco,“ podivil se Platime.
„Není to tûÏké,“ odtu‰il skromnû Sparhawk. „AÈ si Ïebráci obraz rychle prohlédnou. NeudrÏím ho vûãnû.“
„Jak dlouho?“
„Asi deset minut. Pak se zaãne rozpadat.“
„Talene!“ kﬁikl tlusÈoch. „Pojì sem.“
Za chvíli se k nim doplouÏil asi desetilet˘ nemyt˘ usmrkanec. Mûl potrhanou ‰pinavou kytlici, ale pﬁes ni ãerven˘ atlasov˘ kabát bez rukávÛ, vyroben˘
z krátkého kabátce v dospûlé velikosti. V kabátû bylo nûkolik dûr po noÏi. „Co
chce‰?“ zeptal se neuctivû.
„Dovede‰ to obkreslit?“ zeptal se Platime a ukázal do umyvadla.
„Aby ne, ale proã bych mûl?“
„ProtoÏe jinak dostane‰ pár pohlavkÛ.“
Talen vycenil zuby. „To bys mû musel napﬁed chytit, tlustoprde, a já bûhám
rychlejc.“
Sparhawk zalovil v koÏené vestû a vytáhl drobnou stﬁíbrnou minci. „Bude to
staãit?“ zeptal se a ukázal peníz.
Talenovi se rozsvítily oãi. „Za to dostanete majstr‰tyk.“
„ZáleÏí jen na pﬁesnosti.“
„Jak si pﬁejete, vzne‰enej mecená‰i.“ Talen se posmû‰nû uklonil. „Skoãím si
pro nádobíãko.“
„Umí to?“ zeptal se Kalten Platima, kdyÏ chlapec odbûhl ke slamníku u zdi.
Platime pokrãil rameny. „Nejsem v˘tvarn˘ kritik, ale furt si nûco maluje,
kdyÏ teda neÏebrá nebo nekrade.“
„Není na tuhle práci trochu mlad˘?“
Platime se rozesmál. „Má nej‰ikovnûj‰í prsty v Cimmuﬁe. Ukradl by ti nos
mezi oãima a ty by sis toho v‰imnul, aÏ kdyÏ by ses chtûl vysmrkat.“
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„Povedu to v patrnosti,“ ﬁekl Kalten.
„MoÏná uÏ je pozdû, brachu. Nepﬁi‰el jsi s prstenem?“
Kalten si zvedl zakrvácenou levou ruku pﬁed oãi. Prsten uÏ nemûl.
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alten sebou trhl. „Opatrnû, Sparhawku. Stra‰nû to bolí.“
„NeÏ ti ránu zaváÏu, musím ji vyãistit,“ odvûtil Sparhawk a dál om˘val bodnutí mokr˘m hadﬁíkem.
„Musí‰ ale tak tlaãit?“
Platime se k nim dokolébal kolem ohnû a postavil se na KaltenÛv slamník.
„Uzdraví se?“
„Nejspí‰,“ odpovûdûl Sparhawk. „Krev z nûj uÏ tekla nûkolikrát a vÏdycky
se vzpamatoval.“ OdloÏil klÛcek a zvedl dlouh˘ pruh plátna. „Posaì se,“ ﬁekl
pﬁíteli.
Kalten hekl a zvedl se. Sparhawk ho zaãal ovazovat kolem pasu.
„Neutahuj tolik. Musím d˘chat.“
„NestûÏuj si.“
„·li po vás ti vojáci z nûjakého konkrétního dÛvodu?“ zeptal se Platime,
„nebo se chtûli jen pobavit?“
„Mûli dÛvod,“ odpovûdûl Sparhawk pﬁi práci. „Poslední dobou jsme si znepﬁátelili arcibiskupa Anniá‰e.“
„To vás ‰lechtí. Nevím, jak se k nûmu stavíte vy páni, ale nám obyãejn˘m lidem leze krkem.“
„My jím pohrdáme.“
„Tak to je nám spoleãn˘. MÛÏeme doufat, Ïe se královna Ehlana uzdraví?“
„Pracujeme na tom.“
Platime vzdychl. „Je na‰e jediná nadûje, Sparhawku. Jinak si bude Anniá‰
v Elénii vládnout podle svého, a to bude zle.“
„Ty jsi vlastenec, Platime?“ podivil se Kalten.
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„Jako zlodûj a vrah je‰tû nemusím b˘t odrodilec. Korunu chovám v nejvy‰‰í
úctû. Uznával jsem i Oldﬁeje, i kdyÏ byl slaboch.“ Platime si olízl rty. „Opravdu
ho svedla vlastní sestra? Povídaly se rÛzn˘ vûci.“
Sparhawk pokrãil rameny. „TûÏko ﬁíci.“
„KdyÏ ho tvÛj otec donutil k sÀatku s matkou královny Ehlany, princezna se
mohla vzteknout,“ zahihÀal se tlusÈoch. „Byla si jistá, Ïe si vezme bratra a získá
vládu.“
„Není to proti zákonu?“ zeptal se Kalten.
„Anniá‰ ﬁekl, Ïe najde nûjakou kliãku. JenÏe kdyÏ se Oldﬁej oÏenil, Arissa
utekla z paláce. Na‰li ji aÏ za pár nedûl v tom laciném bordelu u ﬁeky. NeÏ ji odvlekli, zkusili si ji skoro v‰ichni chlapi v Cimmuﬁe.“ Mrkl na nû. „Co s ní nakonec udûlali? Usekli jí hlavu?“
„Ne,“ odvûtil Sparhawk. „Zavﬁeli ji do klá‰tera v Dému. Je tam pﬁísná ﬁehole.“
„AspoÀ si odpoãine. Co jsem sly‰el, zamlada mûla princezna Arissa poﬁád nûco na práci.“ Narovnal se a ukázal na nejbliÏ‰í pryãnu. „MÛÏe‰ spát tady,“ ﬁekl
Sparhawkovi. „V‰ichni Ïebráci a zlodûji v Cimmuﬁe se pustí do hledání toho
va‰eho Kragera. Jakmile vystrãí nos, za hodinu o tom budeme vûdût. Mezitím
si mÛÏete trochu odpoãinout.“
Sparhawk pﬁik˘vl a vstal. „Je ti dobﬁe?“ zeptal se Kaltena.
„NestûÏuju si.“
„Chce‰ nûco pﬁinést?“
„Co takhle pivo, abych doplnil krev?“
„Jak jinak.“
Ve sklepû nebylo moÏné odhadnout ãas. Sparhawk ucítil lehk˘ dotyk, ihned
se probudil a sevﬁel ruku, jeÏ na nûj sáhla.
Otrhan˘ lotﬁík, Talen, protáhl obliãej. „Nikdy nevybírej kapsy, kdyÏ se klepe‰,“ prohlásil a otﬁel si zmoklou tváﬁ. „Venku je pûknû hnusn˘ ráno.“
„Hledal jsi v mé kapse nûco konkrétního?“
„Ne, to ne. VÏdycky se nûco najde.“
„Vrátí‰ mi prsten mého pﬁítele?“
„Tak jo. Stejnû jsem ho ‰típnul jenom kvÛli cviku.“ Talen vytáhl z ko‰ile KaltenÛv prsten. „Umyl jsem z nûj krev,“ ﬁekl a je‰tû si ‰perk obdivnû prohlédl.
„Jistû ti podûkuje.“
„A taky jsem na‰el toho bouchaãe, co po nûm ãmucháte.“
„Kragera? Kde?“
„Bydlí v bordelu na Lví ulici.“
„V bordelu?“
„Tﬁeba mu chybí láska.“
Sparhawk se posadil. Osahal si Ïínûn˘ plnovous, zda je‰tû drÏí. „Jdeme za
Platimem.“
„Mám vzbudit tv˘ho kumpána?“
„Nech ho spát. V tomhle stavu ho nechci tahat do de‰tû.“
Platime chrápal v kﬁesle, ale kdyÏ na nûj Talen sáhl, hned se probudil.
„Kluk na‰el Kragera,“ ﬁekl mu Sparhawk.
„Jde‰ za ním?“
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Sparhawk pﬁik˘vl.
„Myslí‰, Ïe tû arcibiskupovi vojáci je‰tû hledají?“
„Pravdûpodobnû.“
„A vûdí, jak vypadá‰?“
„Ano.“
„To se moc daleko nedostane‰.“
„Musím to zkusit.“
„Platime,“ ozval se Talen.
„Co je?“
„Pamatuje‰, jak jsme potﬁebovali dostal Lasiãku fofrem z mûsta?“
Platime zabruãel, podrbal se na pupku a podíval se na Sparhawka. „ZáleÏí ti
na tûch fousech, brachu?“
„Ani ne. Proã?“
„KdyÏ si je oholí‰, zaﬁídím, aby tû v Cimmuﬁe nikdo nepoznal.“
Sparhawk si zaãal ‰kubat pﬁilepené Ïínû.
Platime se rozesmál. „Vidím, Ïe ti k srdci moc nepﬁirostly.“ Podíval se na Talena. „Vytáhni z bedny, co budeme potﬁebovat.“
Talen ode‰el do kouta, kde se pustil do pﬁehrabování veliké dﬁevûné bedny.
Sparhawk se zbavil plnovousu. Za chvíli chlapec pﬁinesl ‰pinav˘ plá‰È a pár bot,
které pﬁipomínaly spí‰ ohnilé koÏené pytle.
„Kolik si toho mÛÏe‰ je‰tû otrhat?“ zeptal se Platime.
Sparhawk pﬁevzal od Talena plá‰È a jeden cíp smoãil v Platimovû vínû. Pak si
jím smyl zbytky Sephreniina lepidla a fialovou jizvu.
„Co nos?“ zeptal se Platime.
„Ne. Ten je prav˘.“
„Jak sis ho zlomil?“
„To je na dlouhé povídání.“
Platime pokrãil rameny. „Sundej si boty a kalhoty. Vezme‰ si na‰e boty
a plá‰È.“
Sparhawk se svlékl, Talen ho zamotal do plá‰tû a jeden cíp pﬁi‰pendlil na
protûj‰í rameno, takÏe Sparhawkovi sahal po kolena.
Platime se na nûj podíval. „Vezmi si boty a zamaÏ si l˘tka blátem. Jsi moc
ãist˘.“ Talen je‰tû jednou zalovil v bednû a pﬁinesl koÏenou ãapku, dlouhou
hÛlku a kus ‰pinavé pytloviny. „Nasaì si ãepici a hadr si zavaÏ pﬁes oãi,“ poradil mu Platime.
Sparhawk poslechl.
„Vidí‰ pﬁes ten pytel?“
„Jenom obrysy.“
„Kdybys vidûl dobﬁe, nepÛjde‰ jako slepec. Pﬁines mu Ïebrací misku, Talene.“
Platime se obrátil zpátky na Sparhawka. „Nacviã si chÛzi. Ëukej pﬁed sebou
hÛlkou, obãas do nûãeho vraÏ a nezapomeÀ zakopávat.“
„Je to zajímav˘ nápad, Platime, ale já vím pﬁesnû, kam jdu. Nebude to nápadné?“
„Talen tû povede. Budete obyãejní Ïebráci.“
Sparhawk si povytáhl pásek a posunul meã.
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„To tu bude‰ muset nechat,“ ﬁekl mu Platime. „Pod plá‰È schová‰ d˘ku, ale
‰irok˘ meã je dost nápadn˘.“
„Asi ano.“ Sparhawk vytáhl meã a podal ho tlusÈochovi. „NeztraÈ ho.“ Pak si
zaãal cviãit nejistou slepeckou chÛzi s hÛlkou.
„Není to zl˘,“ poznamenal Platime po nûkolika minutách. „Jsi uãenliv˘,
Sparhawku. Takhle to staãí. Talen tû cestou nauãí Ïebrat.“
Talen se naposledy vrátil od veliké dﬁevûné bedny. Levou nohu mûl prapodivnû zkroucenou a belhal se o berli. Nápadnou vestu vymûnil za hadry.
„Nebolí to?“ zeptal se Sparhawk a ukázal na zkroucenou nohu holí.
„Nijak extra. Staãí chodit po kraji chodidla a kroutit koleno dovnitﬁ.“
„Vypadá to pﬁesvûdãivû.“
„No jasnû. Cviãím to uÏ dlouho.“
„Jste oba pﬁipraveni?“ zeptal se Platime.
„Lépe to uÏ nepÛjde,“ odvûtil Sparhawk. „Ale obávám se, Ïe mi Ïebrání moc
nepÛjde.“
„Talen tû nauãí základy. Není to tûÏké. Hodnû ‰tûstí, Sparhawku.“
„Díky. Budu ho potﬁebovat.“
KdyÏ Sparhawk se sv˘m mlad˘m prÛvodcem vy‰el po schodech do blátivého prÛchodu, bylo uÏ pozdní de‰tivé dopoledne. Sef zase hlídal ve dveﬁích.
KdyÏ ‰li kolem, nepromluvil.
Na ulici vzal Talen Sparhawka za plá‰È a vedl ho. Sparhawk se potácel za
ním, hÛlkou Èukal o dlaÏbu.
„Îebrat se dá nûkolika zpÛsoby,“ ﬁekl chlapec, kdyÏ u‰li kus cesty. „Nûkdo
prostû sedí a drÏí misku. Tak ale moc nevydûlá, pokud nesedí na kostelních
schodech po kázání o milosrdenství. Nûkdo zase strãí mísu pod nos kaÏd˘mu,
kdo jde kolem. Dostane‰ víc ‰kváry, ale lidi to kéruje a mÛÏe‰ dostat po tlamû.
Má‰ b˘t slepec, takÏe to zprubneme jinak.“
„Budu mluvit?“
Talen pﬁik˘vl. „Musí‰ upoutat pozornost. Vût‰inou staãí ‚smilujte se‘. Na
dlouh˘ ﬁeãi nemá‰ ãas, lidi nechtûjí klábosit s Ïebrákama. KdyÏ uÏ ti nûkdo nûco strãí, chce to mít rychle za sebou. Mluv zniãenû. KÀourat není dobr˘, ale
klidnû dûlej, Ïe se kaÏdou chvíli rozbreãí‰.“
„Îebrota je docela umûní.“
Talen pokrãil rameny. „Prodává‰ zboÏí, to je v‰echno. JenÏe na to má‰ dvû
slova, tak do toho musí‰ dát srdce. Má‰ u sebe nûjak˘ mûìáky?“
„Pokud jsi mi je je‰tû neukradl. Proã?“
„AÏ dojdeme k bordelu, musí‰ hodit návnadu, jako Ïe jsi uÏ nûco vybral.“
„Teì ti tak docela nerozumím.“
„Chce‰ tam ãekat, aÏ ten typ Krager vyleze, ne? Kdybys za ním ‰el dovnitﬁ,
asi narazí‰ na vyhazovaãe.“ Zmûﬁil si Sparhawkovu postavu. „Asi bys je zpráskal, ale to nejde potichu a bordelmamá by poslala pro stráÏ. Lep‰í je prostû poãkat venku.“
„Dobﬁe, poãkáme.“
„Postavíme se ke dveﬁím a budeme Ïebrat, dokud se neukáÏe.“ Chlapec zaváhal. „Chce‰ ho zabít? A jestli jo, mÛÏu se dívat?“
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„Ne. Chci mu jen poloÏit pár otázek.“
„Hm.“ Talen byl zklaman˘.
Dé‰È zhoustl a Sparhawkovi stékala voda z plá‰tû po hol˘ch l˘tkách.
Do‰li do Lví ulice a zatoãili doleva. „Bordel je hned tamhle,“ ﬁekl Talen a táhl
Sparhawka dál. Najednou se zastavil.
„Co se dûje?“ zeptal se Sparhawk.
„Konkurence,“ odvûtil Talen. „O zeì u dveﬁí se opírá chlap s jednou nohou.“
„Îebrá?“
„Co jin˘ho?“
„Co teì?“
„Nic se nedûje. ¤eknu mu, aÈ se pakuje.“
„Poslechne tû?“
Talen pﬁik˘vl. „Nakecám mu, Ïe jsme si ten flek najali u Platima. Poãkej tady,
hned jsem zpátky.“
Chlapec se o berli dobelhal de‰tûm k ãerven˘m dveﬁím nevûstince a krátce
pohovoﬁil s jednonoh˘m Ïebrákem. MuÏ chvíli bûsnil, pak se mu pod otrhan˘m kabátem zázrakem objevila druhá noha, Ïebrák vzal berli pod paÏi
a s hudrováním ode‰el. Talen se vrátil a odvedl Sparhawka k bordelu. „Jenom
se opﬁi o zeì. KdyÏ nûkdo pÛjde kolem, nastav misku. Ale nestrkej ji nikomu
pod nos. Nemá‰ nic vidût, tak ji dávej trochu ‰ejdrem.“
Pﬁi‰el napohled zámoÏn˘ kupec, zachumlan˘ do kabátu, hlavu svû‰enou.
Sparhawk vystrãil misku. „Smilujte se,“ zaprosil.
Kupec si ho ani nev‰iml.
„To nebylo ‰patn˘,“ ﬁekl Talen. „Zkus ale mluvit, jako by ti bylo do breku.“
„Proto mi nic nedal?“
„Ne. Kupci nedávají.“
„Aha.“
Následovalo nûkolik muÏÛ v pracovních ‰atech. Hovoﬁili hlasitû a trochu se
jim pletly nohy.
„Smilujte se,“ oslovil je Sparhawk.
Talen popotáhl a utﬁel si noc do rukávu. „Prosím vás, ‰lechetní pánové,“ ﬁekl
tenk˘m hláskem. „NepomÛÏete mnû a mému ubohému slepému tatíãkovi?“
„Proã ne?“ prohodil jeden dûlník. Zalovil v kapse, vytáhl pár mincí a podíval
se na nû. Vybral jeden mal˘ mûìák a hodil ho Sparhawkovi do misky.
Jin˘ se zasmál: „Chce si naÏebrat, aby mohl dovnitﬁ za holkama.“
„To je jeho vûc, ne?“ opáãil dárce a ‰el dál.
„První krev,“ prohlásil Talen. „Mûìák si dej do kapsy. Nechceme, aby se miska
moc naplnila.“
Za hodinu Sparhawk s nezletil˘m uãitelem vyÏebral asi tucet drobn˘ch mincí.
Za chvíli ho to zaãalo bavit a kdykoli vyprosil almuÏnu, radoval se.
Pak pﬁed ãerven˘mi dveﬁmi zastavil nákladn˘ koãár taÏen˘ párem vraníkÛ. Ze
stupínku na zadní ose seskoãil lokaj v livreji, vytáhl z prahu pod dvíﬁky schÛdek
a otevﬁel. Z koãáru vystoupil ‰lechtic v zeleném sametu. Sparhawk ho znal.
„Zﬁejmû se chvíli zdrÏím, cukrou‰ku,“ ﬁekl aristokrat a pohladil mladiãkého
lokaje po tváﬁi. „Odjeì na konec ulice a poãkej na mû.“ ZÏen‰tile se zahihÀal.
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„Nûkdo by mû mohl poznat a já rozhodnû nechci, aby si lidé mysleli, Ïe chodím
do takov˘ch podnikÛ.“ Zvedl oãi v sloup a jako páv vykroãil k bordelu.
„Smilujte se nad slepcem,“ vrazil mu Sparhawk misku pﬁed obliãej.
„Z cesty, hovado,“ rozkﬁikl se ‰lechtic a zamával rukou, jako by odhánûl
mouchu. Otevﬁel ãervené dveﬁe a vstoupil do domu, koãár uÏ odjel.
„Zvlá‰tní,“ zabruãel Sparhawk.
„Îe jo?“ uculil se Talen.
„Tohle by mû ve snu nenapadlo – baron Harparin jde do bordelu.“
„I na velk˘ho pána to obãas pﬁijde.“
„Na Harparina to pﬁichází ãasto, coÏ o to, ale holky mu nepomohou. Líbil by
ses mu spí‰ ty.“
Talen zrudl. „Nech toho.“
Sparhawk se zamraãil. „Proã asi Harparin nav‰tívil bordel, v kterém bydlí
Krager?“
„Znají se?“
„Neﬁekl bych. Harparin je dvorní rada a dÛvûrn˘ pﬁítel arcibiskupa Anniá‰e.
Krager je tﬁetiﬁad˘ poskok. Pokud tu mají schÛzku, velice rád bych si je poslechl.“
„Tak jdi dovnitﬁ.“
„CoÏe?“
„Bordel je pro v‰echny a slepec taky potﬁebuje lásku. Hlavnû se neper.“ Talen se ostraÏitû rozhlédl. „Jak tam bude‰, ptej se po Navínû. Dûlá bokem pro
Platima. ¤ekni jí, Ïe tû poslal. Strãí tû nûkam, kde je usly‰í‰.“
„Platime snad vládne celému mûstu?“
„Jenom spodní polovinû. Horní vládne Anniá‰.“
„PÛjde‰ se mnou?“
Talen zakroutil hlavou. „Shanda má divn˘ mravy. Nepou‰tí dovnitﬁ dûti, teda aspoÀ kluky.“
„Shanda?“
„Bordelmamá.“
„To mû mohlo napadnout. Kragerova milenka se také jmenuje Shanda. Je
hubená?“
Talen pﬁik˘vl. „A má nevymáchanou hubu.“
„Tak to je ona.“
„Zná tû?“
„Vidûli jsme se asi pﬁed dvanácti lety.“
„Pﬁes pÛl hlavy má‰ pytel a v bordelu se moc nesvítí. KdyÏ si zmûní‰ hlas,
nepozná tû. Tak bûÏ. ZÛstanu tady na hlídce. Znám od vidûní v‰echny fízly
v Cimmuﬁe.“
„Dobrá.“
„Má‰ dost penûz na holku? Jestli potﬁebuje‰, zaloÏím tû. Shanda tû k Ïádn˘
couﬁe nepustí, kdyÏ nezaplatí‰ napﬁed.“
„Na to mám, pokud jsi mi zase nevybral kapsy.“
„Já?“
„Kdo jin˘. Asi se tam zdrÏím.“
„Bav se dobﬁe. ¤íká se, Ïe Navína je dost rozpustilá.“
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Sparhawk poznámku pﬁe‰el. Otevﬁel dveﬁe a vstoupil dovnitﬁ.
Na chodbû byla tma a vzduch ãpûl lacinou voÀavkou. Sparhawk zÛstal v roli
a tak si musel cestu hledat holí. „Haló,“ zavolal slab˘m hlasem. „Je tu nûkdo?“
Na konci chodby se otevﬁely dveﬁe a vy nich stanula hubená Ïena v Ïlut˘ch
sametov˘ch ‰atech. Mûla slepené ‰pinavû blond vlasy, nepﬁíjemnou tváﬁ a oãi
tvrdé jako kámen. „Co tu chce‰? Tady se neÏebrá.“
„Nepﬁi‰el jsem Ïebrat,“ odvûtil Sparhawk. „Chci nakoupit, tedy najmout.“
„Má‰ prachy?“
„Ano.“
„UkaÏ.“
Sparhawk z plá‰tû vyhrábl nûkolik mincí. Ukázal jí je.
Vyzáblá Ïen‰tina prohnanû pﬁimhouﬁila oãi.
„AÈ tû to ani nenapadne,“ varoval ji.
„Nejsi slepej,“ vytkla mu.
„Vida.“
„Tak co to bude?“
„Sly‰el jsem o holce jménem Navína.“
„No jo, Navína. Poslední dobou jde na draãku. Po‰lu pro ni, ale napﬁed zaplaÈ.“
„Kolik?“
„Deset mûdûnejch nebo stﬁíbrnou pÛlkorunu.“
Sparhawk jí dal mal˘ stﬁíbrÀák a madam ode‰la. Za chvíli pﬁivedla kyprou
brunetku kolem dvaceti. „Tohle je Navína. Hezkou zábavu.“ Uculila se na
Sparhawka, ale úsmûv jí ztuhl na tváﬁi. Vrátila se do pokoje na konci chodby.
„Ty nejsi fakt slepej, Ïe ne?“ zeptala se koketnû Navína. Mûla ãerven˘ pavuãinkov˘ Ïupánek a naãervenûné tváﬁe.
„Ne,“ pﬁiznal Sparhawk. „Ve skuteãnosti nejsem slep˘.“
„Fajn. Slep˘ho kunãafta jsem nikdy nedûlala, tak bych nevûdûla, co mám
ãekat. PÛjdeme nahoru?“ Odvedla ho ke schodÛm do patra. „Má‰ nûjak˘
zvlá‰tní pﬁání?“ usmála se na nûj pﬁes rameno.
„Rád bych poslouchal,“ odpovûdûl.
„A co jako?“
„Posílá mû Platime. Shanda tu má kumpána, jistého Kragera.“
„Malá my‰, zl˘ oãi?“
„To je on. Pﬁed chvílí pﬁi‰el ‰lechtic v zeleném sametu a já mám tu‰ení, Ïe tu
mají schÛzku. Rád bych si je poslechl. MÛÏe‰ to zaﬁídit?“ Stáhl si z oãí pytlovinu.
„TakÏe ty vlastnû nechce‰...?“ Nechala vûtu nedoﬁeãenou a na‰tvanû vy‰pulila rty.
„Dnes ne, sestﬁiãko. Mám tu jinou práci.“
Vzdychla. „Jsi pûknej chlap, kamaráde. My dva bysme to umûli roztoãit.“
„Snad nûkdy jindy. Bude moÏné nûkde poslouchat, co si ti dva ‰pitají?“
Podruhé vzdychla. „Snad. Jsou nahoﬁe. MÛÏeme zkusit Peﬁin pokoj. Pera je
na náv‰tûvû u matky.“
„U matky?“
„I dûvky mají mámu. Pera má pokoj hned vedle toho, kde spí Shandin frajer.
KdyÏ pﬁilepí‰ ucho na stûnu, mûl bys je sly‰et.“
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„Dobrá, jdeme. Nechci propást ani slovo.“
Pokoj u konce horní chodby byl mal˘ a chudû zaﬁízen˘. Na stole hoﬁela jediná svíãka. Navína zavﬁela dveﬁe, sundala si Ïupánek a poloÏila se na postel.
„Abysme nebyli podezﬁelí,“ vysvûtlila ‰eptem, „kdyby sem nûkdo nakouknul.
Nebo kdyby sis to rozmyslel.“ Vilnû zakoulela oãima.
„Která stûna?“ zeptal se ti‰e.
„Tamta.“ Ukázala prstem.
Pﬁe‰el pokoj a pﬁiloÏil ucho k ‰pinavé pﬁepáÏce.
„...m˘mu pánu Martelovi,“ ﬁíkal znám˘ hlas. „Potﬁebuju dÛkaz, Ïe jste férovû od Anniá‰e a Ïe vyﬁizujete jeho slova.“
Byl to Krager. Sparhawk se vítûzoslavnû usmál.
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an arcibiskup ﬁíkal, Ïe budete podezírav˘,“ pravil zÏen‰til˘m
hlasem Harparin.
„Tady v Cimmuﬁe je na mû vypsaná odmûna, ‰éfe,“ odvûtil Krager. „Za takov˘ch okolností je trocha opatrnosti namístû.“
„Poznáte arcibiskupÛv podpis a peãeÈ, kdyÏ vám je ukáÏu?“
„Jo,“ pﬁitakal Krager.
„V˘bornû. Tady je mÛj prÛvodní dopis. AÏ ho pﬁeãtete, zniãte ho.“
„Rad‰i ne. Martel bude chtít vidût dÛkaz na vlastní oãi.“ Krager se odmlãel.
„Proã Anniá‰ prostû nenapsal, co po nás chce?“
„Neﬁíkejte hlouposti, Kragere,“ opáãil Harparin. „Vzkaz mÛÏe padnou do nepﬁátelsk˘ch rukou.“
„Stejnû jako posel. Vidûl jste nûkdy, co dûlají Pandioni s lidma, kteﬁí hned
v‰echno nevyklopí?“
„Budeme pﬁedpokládat, Ïe v˘slechu pﬁedejdete pﬁíslu‰n˘m zpÛsobem.“
Krager se pohrdavû zasmál. „Na to zapomeÀte, Harparine. MÛj Ïivot za moc
nestojí, ale jinej nemám.“
„Jste zbabûlec.“
„A vy jste... no to, co jste. UkaÏte ten canc.“
Sparhawk usly‰el ‰ustûní papíru. „Fajn,“ zaskuhral Krager. „Je to fakt arcibiskupská peãeÈ.“
„Vy jste pil?“
„Samozﬁejmû. Co se dá v Cimmuﬁe dûlat jin˘ho? Pokud ov‰em nemáte speciální chutû, nikoho nejmenuju.“
„Nelíbíte se mi, Kragere.“
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„Vy jste mi taky zrovna nepad do oka, Harparine, ale to nás pﬁece nemusí
trápit. Vyﬁiìte vzkaz a jdûte. Z va‰í voÀavky se mi zaãíná zvedat Ïaludek.“
Rozhostilo se napjaté ticho a kdyÏ pak baron promluvil, hovoﬁil pomalu
a zﬁetelnû, jako k dítûti ãi hlupákovi. „Arcibiskup Anniá‰ chce, abyste Martelovi vzkázal následující. ¤eknûte mu, aÈ seÏene dostatek muÏÛ a oblékne je do
ãerného brnûní. Ponesou praporce Pandionského ﬁádu, Martel je zná a u‰ít je
dovede kaÏdá ‰vadlena. Pak je s velkou slávou odvede na hrad vévody Raduna, str˘ce krále Drega Arcijského. Víte, kde to je?“
„Na cestû mezi Darrou a Sarriniem?“
„Pﬁesnû tak. Vévoda Radun je zboÏn˘ ãlovûk a církevním rytíﬁÛm neodepﬁe
vstup. Jakmile bude Martel na hradû, jeho muÏi pobijí v‰echny pﬁítomné. Radun si nedrÏí velkou posádku, tak to pÛjde snadno. Má Ïenu a nûkolik neprovdan˘ch dcer. Anniá‰ si pﬁeje, aby byly opakovanû znásilnûny.“
Krager se rozesmál. „Ada nemusí nikdo pobízet.“
„Dobrá, a ﬁeknûte mu, aÈ si nebere servítky. AÏ se Adus a ostatní dost pobaví
s Ïensk˘mi, podﬁíznûte je. Raduna je tﬁeba muãit a pak stít. Hlavu vezmûte
s sebou, ale na mrtvole nechte dost osobních vûcí, aby byla poznat. Radun má
na hradû nûkolik duchovních. Pozabíjejte v‰echny kromû klerikÛ. AÈ v‰echno
sledují, pak je nechte jít.“
„Proã?“
„Aby to v Lariu odvyprávûli králi Dregovi.“
„A aby on vyhlásil válku PandionÛm?“
„Ne tak docela, i kdyÏ to samozﬁejmû nevyluãujeme. Jakmile budete mít hotovo, po‰lete za mnou do Cimmury posla na rychlém koni.“
Krager se zase zasmál. „Takovou zprávu by nesl jedinû pitomec. Sotva domluví, bude mít v tûle tucet noÏÛ.“
„Vy jste ale podezírav˘, Kragere.“
„Lep‰í podezíravej neÏ tuhej, a kdo dûlá pro Martela, je takovej. Mûl byste
mi o t˘ provokaci povûdût víc, Harparine.“
„Víc vûdût nepotﬁebujete.“
„Ale Martel jo. Nebude nikomu dûlat poskoka.“
Harparin zaklel. „Jak chcete. Pandioni se arcibiskupovi pletou pod nohy. Tohle
zvûrstvo mu dá záminku je zase vykázat do kapituly v Dému. Pak osobnû pojede
do Chyrellu podat hlá‰ení hierokracii a samotnému arciprelátovi. Nezbude jim
neÏ Pandiony rozpustit. Velitelé – Vanion, Sparhawk a ostatní – pÛjdou do vûzení pod chyrellskou bazilikou. Z tûch kobek se nikdo Ïiv˘ nedostal.“
„To se bude Martelovi zamlouvat.“
„Anniá‰ se v tom smyslu zmínil. Ta Styriãka, Sephrenia, samozﬁejmû skonãí
na hranici jako ãarodûjnice.“
„A dobﬁe jí tak.“ Krager se odmlãel. „Je v tom je‰tû nûco, Ïe jo?“
Harparin neodpovûdûl.
„Neupejpejte se, Harparine. KdyÏ jsem to prokouk já, je jasn˘, Ïe to prokoukne i Martel. Tak to vyklopte.“
„BudiÏ,“ svolil nerad Harparin. „Pandioni se budou zﬁejmû bránit a rozhodnû se pokusí své vÛdce chránit. Tehdy proti nim vytáhne armáda. Anniá‰
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díky tomu bude moci vyhlásit stav ohroÏení a omezit tak platnost nûkter˘ch
zákonÛ.“
„A to kter˘ch?“
„ZákonÛ o nástupnictví trÛnu. Elénie bude ve válce a Ehlana není sto s tím nûco dûlat. Vzdá se trÛnu ve prospûch svého bratrance, prince regenta Lycheá‰e.“
„Arissina parchanta, toho utﬁinosa?“
„Rada mÛÏe jeho pÛvod legitimizovat v˘nosem, a na va‰em místû bych si
dával pozor, co ﬁíkám o Lycheá‰ovi, Kragere. Neúcta ke králi se rovná vlastizradû a dá se stíhat i zpûtnû.“
Krager zaraÏenû pokraãoval. „Poãkejte. Sly‰el jsem, Ïe Ehlana je v bezvûdomí, navíc v nûjaké kﬁi‰Èálové kouli nebo co.“
„To není problém.“
„Jak mÛÏe podepsat abdikaci?“
Harparin se rozesmál. „V klá‰teﬁe u Lendy Ïije jeden mnich. Královnin podpis cviãí uÏ mûsíc. Jde mu dobﬁe.“
„Chytr˘. A co s ní bude, aÏ abdikuje?“
„Jakmile Lycheá‰e korunují, uspoﬁádáme jí královsk˘ pohﬁeb.“
„VÏdyÈ je‰tû Ïije, nebo ne?“
„V tom nevidím problém.“
„ProtoÏe se nedíváte, Harparine. Arcibiskup sebou bude muset pûknû hodit.
Jestli se o tom Pandioni doslechnou dﬁív, neÏ je naprá‰í papalá‰Ûm v Chyrellu,
pﬁipraví se na jeho obvinûní.“
„Toho jsme si vûdomi. Proto mi musíte poslat zprávu, jakmile vévoda zemﬁe.“
„Taková zpráva se k vám nemÛÏe dostat. KaÏd˘mu kur˘rovi dojde, Ïe ho necháte zabít, jakmile to vyﬁídí, a tak si to namíﬁí rad‰i do Lamorkandu nebo do
Pelosie.“ Krager poãkal. „UkaÏte mi ten prsten.“
„Prsten? Proã?“
„Je peãetní, Ïe jo?“
„Ano, je to erb mého rodu.“
„V‰ichni jemnostpáni mají takov˘ prsteny, ne?“
„Samozﬁejmû.“
„Fajn. Vyﬁiìte Anniá‰ovi, aÈ probírá v místní katedrále kaÏdej den dary od
vûﬁících. Jednou se v kasiãce objeví peãetní prsten. Bude na nûm erb vévody
Raduna. Arcibiskup pochopí a posel stihne zmizet, neÏ se mu nûco pﬁihodí.“
„To se Anniá‰ovi nebude líbit.“
„Nemusí. Tak kolik?“
„Kolik ãeho?“
„Penûz. Kolik Anniá‰ Martelovi zaplatí? Získá trÛn pro Lycheá‰e a pro sebe
vládu nad Elénií. Za kolik mu to stojí?“
„Mám zmínit sumu deseti tisíc zlat˘ch korun.“
Krager se rozesmál. „V tomhle punktu bude Martel smlouvat.“
„Musíme spûchat, Kragere.“
„V tom pﬁípadû Anniá‰ pûknû rychle pﬁihodí. Proã se nevrátíte do paláce a neﬁeknete mu, Ïe by mûl bejt trochu velkorysej‰í? Jinak bych moh taky celou zimu
pendlovat mezi Martelem a Anniá‰em s ciframa na papírku.“
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„Státní pokladna není bezedná, Kragere.“
„Není nic jednodu‰‰ího, mÛj milej barone. Zvednûte danû nebo hrábnûte do
církevních penûz.“
„Kde je teì Martel?“
„To nesmím ﬁíct.“
Sparhawk v duchu zaklel a odtáhl ucho od stûny.
„Bylo to zajímav˘?“ zeptala se Navína. Je‰tû se rozvalovala v posteli.
„Velmi.“
Rozko‰nicky se protáhla. „Urãitû si to nechce‰ rozmyslet, brouku? UÏ má‰
pﬁece po práci.“
„PromiÀ, sestﬁiãko,“ odmítl ji Sparhawk. „Práce mám nad hlavu. Navíc jsem
uÏ za tebe zaplatil. Proã se dﬁít, kdyÏ nemusí‰?“
„Profesní etika. Kromû toho se mi líbí‰, kﬁivej nose.“
„Lichotí‰ mi.“ Vytáhl z kapsy zlatou minci a podal ji Navínû. Nechápavû vyvalila oãi. „Vyklouznu ven, neÏ se KragerÛv pﬁítel nachystá k odchodu.“ Zamíﬁil ke
dveﬁím.
„Nûkdy pﬁijì, aÏ nebude‰ mít takovej fofr,“ za‰eptala.
„Nechám si to projít hlavou,“ slíbil. Znovu si pﬁevázal oãi pytlovinou, otevﬁel
dveﬁe a ti‰e vy‰el na chodbu. Pak se‰el do pﬁízemí a ven na ulici.
Ke zdi za dveﬁmi se lepil Talen, aby moc nezmokl. „Pobavil ses?“ zeptal se rytíﬁe.
„Dozvûdûl jsem se, co jsem chtûl.“
„To jsem nemyslel. Navína je prej nejlep‰í v Cimmuﬁe.“
„Nemohu soudit. Byl jsem tam sluÏebnû.“
„Zklamal jsi mû, Sparhawku.“ Talen se nestydatû uculil. „Ale Navínu jsi urãitû zklamal daleko víc. Povídá se, Ïe práci fakt Ïere.“
„Jsi sprosÈák, Talene.“
„Jo, a ty si ani nedokáÏe‰ pﬁedstavit, jak mû to baví.“ Nasadil váÏn˘ v˘raz
a ostraÏitû se rozhlédl. „Sparhawku, nesleduje tû nûkdo?“
„Je to moÏné.“
„Nemluvím o církevním vojákovi. Na konci ulice stál chlap, teda aspoÀ myslím, Ïe to byl chlap. Mûl kutnu a kapucu do tváﬁe, takÏe nevím.“
„V Cimmuﬁe je spousta mnichÛ.“
„Tenhle byl jinej. Staãilo se na nûj podívat a obe‰el mû mráz.“
Sparhawk se mu podíval do oãí. „UÏ jsi nûkdy nûco takového cítil, Talene?“
„Jednou. Platime mû poslal k západní bránû nûco vyzvednout. Do mûsta
zrovna ‰li nûjací Styrici, a kdyÏ pro‰li, zaboha jsem si nemohl vzpomenout, co
tam dûlám. Pﬁe‰lo mû to aÏ za dva dny.“
Nemûlo smysl chlapci ﬁíkat, ãím to bylo. Mnoho lidí je citliv˘ch, ale tím jejich nadání konãí. „PusÈ to z hlavy,“ poradil mu Sparhawk. „KaÏd˘ máme slabé
chvilky.“
„KdyÏ myslí‰.“ Talen se nedal pﬁesvûdãit.
„Tady máme hotovo. Vrátíme se k Platimovi.“
Na de‰tiv˘ch ulicích uÏ pﬁibylo lidí, chodili tu dvoﬁané v pestr˘ch ‰atech i ﬁemeslníci v hnûd˘ch ãi ‰ediv˘ch. Sparhawk musel cestu oÈukávat holí, aby nevzbudil podezﬁení. KdyÏ s Talenem se‰li do Platimova sklepa, bylo uÏ poledne.
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„Proã jsi mû nevzbudil?“ vyãetl mu zlostnû Kalten. Sedûl na kraji pryãny
s miskou silného v˘varu.
„Potﬁeboval sis odpoãinout.“ Sparhawk si stáhl pytel z hlavy. „Kromû toho
tam pr‰í.“
„Vidûl jsi Kragera?“
„Ne, ale sly‰el jsem ho, coÏ je je‰tû lep‰í.“ Sparhawk obe‰el ohni‰tû a pﬁistoupil
k Platimovu kﬁeslu. „DokáÏe‰ mi opatﬁit vÛz s koãím?“
„KdyÏ chce‰.“ Platime hluãnû usrkl ze stﬁíbrného korbelu, aÏ si pivem pocákal
oranÏov˘ kabátec.
„Chci,“ pﬁisvûdãil Sparhawk. „Musíme se s Kaltenem vrátit do komendy.
Arcibiskup‰tí vojáci nás zﬁejmû je‰tû hledají, tak se radûji schováme na vÛz.“
„Povozy nejsou moc rychlé. Nehodil by se vám spí‰ koãár se záclonkama?“
„Ty má‰ koãár?“
„Hned nûkolik. BÛh mû má poslední dobou rád.“
„To rád sly‰ím.“ Otoãil se. „Talene.“
Chlapec hned pﬁi‰el.
„Kolik jsi mi dnes dopoledne ukradl penûz?“
Talen se zarazil. „Moc ne. Proã?“
„Pﬁesnûji, prosím.“
„Sedm mûìákÛ a jeden stﬁíbrÀák. Jsem kámo‰, tak jsem ti zlato zase vrátil.“
„Tvá náklonnost mû dojímá.“
„Asi chce‰ tu ‰kváru zpátky.“
„Nech si ji za své sluÏby.“
„Jsi ‰tûdrej, pane.“
„Je‰tû jsem neskonãil. Chci, abys pro mû hlídal Kragera. Myslím, Ïe budu
nûjakou dobu mimo mûsto, a potﬁebuju o nûm mít zprávy. Pokud odjede
z Cimmury, jdi do hostince v RÛÏové ulici. Zná‰ ho?“
„Do toho, co patﬁí PandionÛm?“
„Kde ses to dozvûdûl?“
„To ví kaÏd˘.“
Sparhawk to pﬁe‰el. „Tﬁikrát bouchni do brány a po chvíli dvakrát. Otevﬁe ti
dveﬁník. Buì zdvoﬁil˘, protoÏe je rytíﬁ. ¤ekni mu, Ïe ten, o koho se zajímá
Sparhawk, odjel z mûsta. Zkus zjistit, kter˘m smûrem jel. Pamatuje‰ si to
v‰echno?“
„Mám ti to odﬁíkat?“
„Není tﬁeba. Rytíﬁ dveﬁník ti dá pÛlkorunu.“
Talenovi se rozsvítila oãka.
Sparhawk se obrátil na Platima. „Díky, pﬁíteli. TvÛj dluh u mého otce je splacen.“
„UÏ jsem na nûj zapomnûl,“ usmál se tlusÈoch.
„Platime na dluhy zapomíná fakt rychle,“ poznamenal Talen. „Pokud zrovna
není vûﬁitelem.“
„Jednou tû ta nevymáchaná huba pﬁivede do potíÏí, chlapãe.“
„A rychl˘ nohy mû z nich dostanou.“
„¤ekni Sefovi, aÈ do koãáru s modr˘mi koly zapﬁáhne ‰ediv˘ pár a pﬁedjede
k prÛjezdu.“
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„Co za to?“
„Neztluãu tû za ty ﬁeãi.“
„To je férov˘.“ Talen se zasmál a zmizel.
„Velice bystr˘ mladík,“ poznamenal Sparhawk.
„Nejlep‰í,“ pﬁitakal Platime. „Poãítám, Ïe aÏ to zabalím, vezme to tu po mnû.“
„TakÏe je korunní princ.“
Platime se rozchechtal. „Korunní princ zlodûjÛ. Zní to pûknû, co? Sparhawku,
ty se mi líbí‰.“ TlusÈoch plácl rytíﬁe po zádech. „KdyÏ ode mû bude‰ zas nûco
potﬁebovat, klidnû se ozvi.“
„Rád, Platime.“
„Udûlám ti cenu.“
„Díky,“ odtu‰il su‰e Sparhawk. Zvedl svÛj meã a vrátil se ke slamníku, aby se
pﬁevlékl.
„Jak ti je?“ zeptal se Kaltena.
„Dobﬁe.“
„To rád sly‰ím. OdjíÏdíme.“
„Kam jedeme?“
„DomÛ do komendy. Musím Vanionovi ﬁíct, co jsem zjistil.“
Koãár nebyl nov˘, ale zato byteln˘ a dobﬁe udrÏovan˘. V okénkách mûl závûsy, za nimiÏ se mohli cestující úplnû schovat pﬁed zraky kolemjdoucích. Oba
konû v páru byli ‰edí a sviÏní.
Kalten se ponoﬁil do ãalounûní. „Jenom si to namlouvám, nebo mají zlodûji
lep‰í pﬁíjmy neÏ rytíﬁi?“
„Do ﬁádu jsme nevstoupili pro peníze, Kaltene,“ pﬁipomnûl mu Sparhawk.
„To je vidût, pﬁíteli.“ Kalten si natáhl nohy a spokojenû zaloÏil ruce na prsou.
„Ví‰, docela bych si na to dokázal zvyknout.“
„SnaÏ se tomu bránit.“
„Musí‰ uznat, Ïe je to daleko pohodlnûj‰í, neÏ si naklepávat zadek v sedle.“
„Nepohodlí svûdãí du‰i.“
„Du‰e si nestûÏuje, Sparhawku. Zato zadek uÏ není to, co b˘val.“
Koãár uhánûl ulicemi, brzy vyjel v˘chodní branou z mûsta a zastavil u padacího mostu komendy. Sparhawk s Kaltenem vystoupili do de‰tivého odpoledne a Sef hned vyrazil zpátky k mûstu.
Po vstupním rituálu zamíﬁil Sparhawk s Kaltenem do komturovy pracovny
v jiÏní vûÏi.
Vanion sedûl u velikého stolu uprostﬁed místnosti, pﬁed sebou hromádku papírÛ, a u ohnû popíjela ãaj Sephrenia. Hledûla do plamenÛ, oãi tajemné.
Vanion zvedl hlavu a uvidûl krev na Kaltenovû kabátci. „Co se stalo?“
„Pﬁevlek nezabral,“ pokrãil Kalten rameny. „V prÛchodu nás pﬁepadl oddíl
církevních vojákÛ. Nic moc se nestalo.“
Sephrenia byla okamÏitû u Kaltena. „O‰etﬁili ti to?“ zeptala se.
„Sparhawk mi to zavázal.“
„Tak se pûknû svlékni. Sparhawkovy obvazy jsou obãas trochu spartánské.
Posaì se a rozepni si kabát.“
Kalten mrmlal, ale poslechl.
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Sephrenia odmotala obvaz a se stisknut˘mi rty si prohlédla ránu v boku.
„Vyãistils to vÛbec?“ zeptala se Sparhawka.
„Prolil jsem to vínem.“
Vzdychla. „Sparhawku Sparhawku.“ Vstala, do‰la ke dveﬁím a poslala jednoho mladého rytíﬁe pro v‰e potﬁebné.
„Na‰el jsem Kragera,“ obrátil se Sparhawk ke komturovi a pﬁitáhl si Ïidli.
„Bydlí v bordelu u západní brány.“
Sephrenia povytáhla oboãí. „Copak jsi dûlal v bordelu, Sparhawku?“
„To je na dlouhé povídání,“ odvûtil a trochu se zaãervenal. „Do bordelu pﬁi‰el baron Harparin a...“
„Harparin?“ polekal se Vanion. „V bordelu? Ten tam patﬁí je‰tû ménû neÏ ty.“
„·el na schÛzku s Kragerem. Podaﬁilo se mi dostat dovnitﬁ, dokonce do sousedního pokoje.“ Rychle naãrtl plány arcibiskupa Anniá‰e.
KdyÏ domluvil, Vanion mûl zlostnû pﬁivﬁená víãka. „Anniá‰ je je‰tû bezohlednûj‰í, neÏ jsem si myslel. Nenapadlo by mû, Ïe se sníÏí k hromadné vraÏdû.“
„Zarazíme je, Ïe ano?“ zvolal Kalten, kdyÏ se Sephrenia pustila do vym˘vání
rány.
„Samozﬁejmû,“ odvûtil nepﬁítomnû Vanion. Díval se do stropu, ztracen v my‰lenkách. „Napadá mû, jak to obrátit.“ Podíval se na Kaltena. „UdrÏí‰ se v sedle?“
„Je to jen ‰krábnutí,“ ujistil ho rytíﬁ. Sephrenia mu uÏ pﬁikládala gázu.
„V˘bornû. Chci, abys odjel do kapituly v Dému. Vezmi tam tolik muÏÛ, kolik
pobere‰, a pokraãujte na hrad vévody Raduna v Arciu. Vyh˘bejte se hlavním
silnicím. Martel se nesmí dozvûdût, Ïe tam budete. Sparhawku, ty povede‰ rytíﬁe odsud z Cimmury. S Kaltenem se setká‰ nûkde v Arciu.“
Sparhawk zakroutil hlavou. „KdyÏ vyjedeme ve velké síle, Anniá‰ pochopí,
Ïe nûco chystáme. Jakmile pojme podezﬁení, mÛÏe akci odloÏit a zaútoãit, aÏ
hrad opustíme.“
Vanion se zamraãil. „Hm, to je pravda. Tﬁeba by ‰lo propa‰ovat muÏe z Cimmury po jednom.“
„To by trvalo pﬁíli‰ dlouho,“ ﬁekla Sephrenia a dala Kaltenovi ãist˘ obvaz.
„Pa‰ování je navíc nápadnûj‰í neÏ prÛvod s vlajkoslávou.“ V zamy‰lení stiskla
rty. „Patﬁí je‰tû ﬁádu ten klá‰ter na cardoské silnici?“
Vanion pﬁik˘vl. „Ale je skoro v troskách.“
„Není nejvy‰‰í ãas ho opravit?“
„Nerozumím.“
„Potﬁebujeme nûjakou v˘mluvu, aby mohli cimmur‰tí Pandioni odjet. KdyÏ
pÛjde‰ do paláce a ﬁekne‰ rádcÛm, Ïe jede‰ se v‰emi rytíﬁi spravovat klá‰ter,
Anniá‰ si bude myslet, Ïe mu pﬁeje ‰tûstí. Naberete plné vozy náﬁadí a malty
a cihel, aby to vypadalo vûrohodnû, a odjedete z Cimmury. Za prvním kopcem
zmûníte smûr a nikdo se nic nedozví.“
„To zní schÛdnû, Vanione,“ ﬁekl Sparhawk. „Pojede‰ s námi?“
„Ne. Musím v Chyrellu upozornit spﬁíznûné ãleny hierokracie na Anniá‰ovy
plány.“
Sparhawk pﬁik˘vl; vtom si na nûco vzpomnûl. „Nejsem si tím úplnû jist˘, ale
myslím, Ïe mû v Cimmuﬁe nûkdo sleduje, a podle mého to není Elén.“ Usmál
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se na Sephrenii. „Nauãil jsem se rozpoznat dotek styrického ducha. Tenhle stopaﬁ mû dokáÏe najít, aÈ se pﬁevléknu za cokoli. Jsem si skoro jist˘, Ïe to on na
nás poslal církevní vojáky, a to znamená, Ïe má nûjaké spojení s Anniá‰em.“
„Jak vypadá?“ zeptala se Sephrenia.
„TûÏko ﬁíct. Poﬁád nosí kutnu a má kápi do obliãeje.“
„Mrtv˘ Anniá‰ovi nic nenahlásí,“ ﬁekl Kalten a pokrãil rameny. „Nûkde na
cardoské silnici mu uchystáme léãku.“
„Není to pﬁíli‰ prosté?“ namítla Sephrenia a utáhla poslední uzel.
„Jsem prost˘ ãlovûk, Sephrenie. Nemám rád komplikace.“
„Chtûl bych je‰tû domyslet podrobnosti.“ Vanion se otoãil na Sephrenii.
„S Kaltenem pojedeme spoleãnû aÏ do Dému. Nechce‰ se vrátit do kapituly?“
„Ne,“ odvûtila Sephrenia. „Pojedu se Sparhawkem pro pﬁípad, Ïe se nás ten
Styrik pokusí sledovat. Dovedu se s ním vypoﬁádat i bez zabíjení.“
„Tak jsme dohodnuti,“ pravil Vanion a vstal. „Sparhawku, bûÏte s Kaltenem
objednat vozy a stavebniny. Já pÛjdu chvíli lhát do paláce. Jakmile se vrátím,
vyráÏíme.“
„A co mám dûlat já, Vanione?“ zeptala se Sephrenia.
Usmál se. „Udûlej si dal‰í ‰álek ãaje, Sephrenie.“
„Díky, Vanione. To je rozumn˘ nápad.“
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ﬁituhlo a ze smutného odpoledního nebe se sypal polozmrzl˘ sníh. Stovka PandionÛ v ãerném brnûní a tepl˘ch plá‰tích jela lehk˘m
klusem hustû zalesnûnou oblastí u arcijské hranice se Sparhawkem a Sephrenií
v ãele. Cestovali uÏ pût dní.
Sparhawk vzhlédl k nebi a pﬁitáhl vraníkovi uzdu. KÛÀ se vzepjal a zabu‰il
do vzduchu pﬁedními kopyty. „Nech toho,“ okﬁikl ho Sparhawk.
„Je pûknû natû‰en˘,“ poznamenala Sephrenia.
„A taky není moc chytr˘,“ odtu‰il Sparhawk. „UÏ abychom se se‰li s Kaltenem a já si sedl na Farana.“
„Proã zastavujeme?“
„BlíÏí se veãer a tamten lesík nebude mít moc hust˘ podrost. MÛÏeme se
tam utáboﬁit na noc.“ Pﬁes rameno zavolal: „Pane Parasime.“
Mlad˘ plavovlas˘ rytíﬁ k nûmu popojel. „Ano, pane Sparhawku?“
„Utáboﬁíme se tu na noc,“ ﬁekl mu Sparhawk. „AÏ dorazí vozy, postav Sephrenii stan a zaﬁiì, aÈ dostane v‰echno, co potﬁebuje.“
„Zajisté, mÛj pane.“
NeÏ pod Sparhawkov˘m velením rozbili tábor a rozestavili hlídky, nebe
zrudlo mraziv˘m západem. Mezi stany a kuchyÀsk˘mi ohni do‰el aÏ k Sephrenii. Sedûla u vlastního ohnû pﬁed stanem stranou ostatních. Musel se usmát,
protoÏe nad plameny jí uÏ na trojnoÏce visela neodmyslitelná ãajová konvice.
„Je tu nûco k smíchu, Sparhawku?“
„Ne,“ odvûtil. „Ani ne.“ Ohlédl se po mlad˘ch rytíﬁích, jak se ãiní u vaﬁení.
„V‰ichni vypadají hroznû nedospûlí,“ ﬁekl skoro pro sebe, „sotva odrostlí kluci.“
„Tak to chodí, Sparhawku. Staﬁí rozhodují a mladí konají.“
„Byl jsem já nûkdy takhle mlad˘?“
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Rozesmála se. „Ale byl, mil˘ Sparhawku. NedokáÏe‰ si ani pﬁedstavit, jak
mladí jste s Kaltenem byli, kdyÏ jste pﬁi‰li na první hodinu. Pﬁipadala jsem si jako chÛva.“
Udûlal kajícníka. „Dobrá odpovûì.“ Natáhl ruce k ohni. „Je zima. V Jirochu
mi asi zﬁídla krev. Co jsem se vrátil do Elénie, nebylo mi teplo. Donesl ti Parasim veãeﬁi?“
„Ano. Mil˘ chlapec, Ïe?“
Sparhawk se zasmál. „Kdyby tû sly‰el, asi by se urazil.“
„Ale je to pravda, nebo ne?“
„Jistû, ale stejnû by se urazil. Mladí rytíﬁi jsou hroznû hákliví.“
„Sly‰el jsi ho zpívat?“
„Jednou, v kapli.“
„Má úÏasn˘ hlas, co myslí‰?“
Sparhawk pﬁik˘vl. „Podle mého nepatﬁí do vojenského ﬁádu. Jeho nátuﬁe by
spí‰ vyhovoval obyãejn˘ klá‰ter.“ Rozhlédl se, vystoupil z kruhu svûtla, pﬁitáhl
polena a hodil na nû plá‰È. „Není to zrovna leno‰ka,“ omluvil se, „ale lep‰í neÏ
sedût na zemi.“
„Dûkuji, Sparhawku,“ usmála se Sephrenia. „Jsi velice pozorn˘.“
„Mám dobré zpÛsoby.“ VáÏnû se na ni podíval. „Obávám se, Ïe to pro tebe
bude tûÏká cesta.“
„VydrÏím ji, mÛj mil˘.“
„MoÏná, ale pﬁíli‰ se nepﬁemáhej. Kdyby ti byla zima nebo by ses unavila,
hned ﬁekni.“
„Nic mi není, Sparhawku. Styrici vydrÏí hodnû.“
„Sephrenie, za jak dlouho zaãne umírat tûch dvanáct rytíﬁÛ, kteﬁí s tebou byli
v trÛnní síni?“
„To nemohu ﬁíci, Sparhawku.“
„Ale pozná‰... kdyÏ se to stane?“
„Ano. Teì budu jejich meãe pﬁebírat já.“
„Jejich meãe?“
„Kouzlo je vyuÏilo jako nástroj a zbranû zároveÀ symbolizují bﬁemeno, které
se musí pﬁedat dál.“
„Nebylo by moudﬁej‰í tu zodpovûdnost rozdûlit?“
„Rozhodla jsem se jinak.“
„To mohla b˘t chyba.“
„Snad, ale rozhodnutí bylo na mnû.“
Zaãal zlostnû rázovat kolem ohnû. „Mûli bychom hledat lék, a ne se trmácet
pﬁes pÛl Arcia,“ vybuchl.
„I tohle je dÛleÏité, Sparhawku.“
„Nemohu ztratit tebe i Ehlanu. A Vaniona.“
„Je‰tû máme ãas, mÛj mil˘.“
Vzdychl. „UÏ nic nepotﬁebuje‰?“
„Ne. Mám v‰echno.“
„Tak se poﬁádnû vyspi. VyráÏíme brzy. Dobrou noc, Sephrenie.“
„Sladké sny, Sparhawku.“
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* * *
Procitl, sotva se do remízku vkradl úsvit. Zapnul si pﬁezky brnûní, z dotyku
studeného plechu se roztﬁásl. Vy‰el ze stanu, kde spal s pûti dal‰ími rytíﬁi,
a rozhlédl se po spícím táboﬁe. Sephrenii zase pﬁed stanem hoﬁel oheÀ a jitﬁním polosvitem záﬁily její bílé ‰aty.
„Vstalas brzy,“ poznamenal, kdyÏ k ní do‰el.
„Ty téÏ. Jak daleko to máme na hranici?“
„Do veãera bychom mûli b˘t v Arciu.“
Z lesa náhle zaslechli podivn˘ zvuk, jako by v molové tóninû hrála pí‰Èala,
ale pﬁece ne smutnû, spí‰ plná odvûké radosti.
Sephrenia vytﬁe‰tila oãi a pravou rukou udûlala neznámé znamení.
„Îe by pasáãek?“ nadhodil Sparhawk.
„Ne,“ odvûtila. „To není past˘ﬁ.“ Vstala. „Pojì se mnou, Sparhawku.“ Odvedla ho od ohnû.
KdyÏ do‰li na louku jiÏnû od tábora, nebe uÏ bylo svûtlej‰í. Pﬁi‰li k hlídce, jiÏ
tu Sparhawk postavil.
„Také jsi to sly‰el, pane Sparhawku?“ zeptal se rytíﬁ v ãerné zbroji.
„Ano. Vidí‰, kdo to je nebo kde se skr˘vá?“
„Je‰tû nevím, kdo hraje, ale zdá se, Ïe je támhle na stromû uprostﬁed m˘tiny.
Mám jít s vámi?“
„Ne, poãkej tady. My to provûﬁíme.“
Sephrenia uÏ vyrazila napﬁed, pﬁímo ke stromu, z jehoÏ koruny se linula podivná melodie.
„Mûl bych jít první,“ ﬁekl Sparhawk, kdyÏ ji dohnal.
„Nic nám nehrozí, Sparhawku.“
KdyÏ do‰li pod strom, podíval se Sparhawk nahoru mezi vûtve a spatﬁil tajemného hráãe. Byla to asi ‰estiletá holãiãka. Mûla dlouhé ãerné lesklé vlasy,
staÏené ãelenkou spletenou z trávy, a oãi hluboké jako noc. Sedûla na vûtvi
a hrála na spojené pí‰Èaly, jaké nosí pasáci koz. I kdyÏ byla zima, mûla na sobû
jen krátkou pﬁepásanou kytlici bez rukávÛ ãi nohavic. Bosé nohy, zelené od
trávy, mûla kﬁíÏem, a na vûtvi sedûla s dokonalou jistotou.
„Co tam dûlá?“ zeptal se nechápavû Sparhawk. „V okolí není jediná vesnice
ani samota.“
„Podle mého tu na nás ãeká,“ odtu‰ila Sephrenia.
„To nedává smysl.“ Podíval se na dítû. „Jak se jmenuje‰, holãiãko?“
„Radûji s ní promluvím já, Sparhawku,“ ﬁekla Sephrenia. „Je Styriãka, ty b˘vají plaché.“ SloÏila si kápi na záda a promluvila na dûvãe dialektem, kter˘
Sparhawk neznal.
Dítû odloÏilo primitivní nástroj a usmálo se. Rtíky mûlo jako rÛÏov˘ luk.
Sephrenia poloÏila laskav˘m hlasem dal‰í otázku.
Dûvãe zavrtûlo hlavou.
„Bydlí nûkde na samotû v lese?“ zeptal se Sparhawk.
„Nikde v okolí,“ odvûtila Sephrenia.
„Neumí mluvit?“
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„Nechce.“
Sparhawk se rozhlédl. „Tady ji nechat nemÛÏeme.“ Zvedl ruce. „Pojì dolÛ,
holãiãko.“
Usmála se a sklouzla mu z vûtve do náruãe. Mnoho neváÏila a vlasy jí vonûly travou a stromy. S dÛvûrou mu poloÏila ruce kolem krku a nakrãila nos,
kdyÏ ucítila zatuchlinu z brnûní.
Postavil ji na zem a holãiãka hned zamíﬁila k Sephrenii, vzala její ruce do
sv˘ch a políbila je. Mezi Ïenou a dûvãátkem pﬁeskoãilo cosi typicky styrického,
ãemu Sparhawk nemohl rozumût. Sephrenia zvedla dítû do náruãí a pﬁivinula
je na prsa. „Co si s ní poãneme, Sparhawku?“ zeptala se pﬁekvapivû váÏnû.
Zdálo se, Ïe jí na odpovûdi nesmírnû záleÏí.
„Asi ji budeme muset vzít s sebou, pﬁinejmen‰ím neÏ najdeme nûkoho,
u koho ji budeme moci nechat. Pojì do tábora, zkusíme jí najít nûco na sebe.“
„A k snídani.“
„Vyhovuje ti to, Pí‰Èo?“ zeptal se Sparhawk holãiãky.
Dítû se usmálo a pﬁik˘vlo.
„Proã jsi ji tak pojmenoval?“ zeptala se Sephrenia.
„Nûjak jí ﬁíkat musíme, dokud nám sama nepoví, jak se jmenuje. Pojìte
k ohni, je tam tepleji.“ Otoãil se a odvedl skupinku do tábora.
Arcijskou hranici pﬁekroãili nedaleko mûsta Dieru z dohledu místních obyvatel. Jeli soubûÏnû s v˘chodní silnicí, ale drÏeli se v dostateãné vzdálenosti.
Arcijská krajina se znaãnû li‰ila od elénské. Na rozdíl od svého severního souseda bylo Arcium královstvím zdí. Táhly se podél cest, protínaly pastviny, zaãasté bez zjevného dÛvodu. Valy byly silné a vysoké, Sparhawk musel rytíﬁe
ãasto vést dlouhou oklikou, aby se jim vyhnuli. Vybavila se mu slova patriarchy ze ãtyﬁiadvacátého století. Cestou z Chyrellu do Laria oznaãil Arcium za
„kamennou zahrádku BoÏí“.
Následujícího dne vjeli do rozsáhlého lesa opadan˘ch bﬁízek. Hloubûji
v hvozdu Sparhawk ucítil d˘m a na zemi si v‰iml ãerného rubá‰e popela. Zastavil v˘pravu a dál jel sám.
Asi o míli dál narazil na osadu neumûl˘ch styrick˘ch chatrãí. V‰echny hoﬁely
a mezi nimi leÏely mrtvoly. Sparhawk se dal do klení. Otoãil mladého vraníka
a odcválal zpût za rytíﬁi.
„Co se dûje?“ zeptala se Sephrenia, kdyÏ si v‰imla, jak se tváﬁí. „Odkud jde
ten kouﬁ?“
„O kus dál stála styrická vesnice,“ odvûtil zlovûstnû. „Oba víme, co to znamená.“
„Ach tak.“
„Mûla bys dítû drÏet stranou, neÏ po‰lu pohﬁební ãetu.“
„Ne, Sparhawku. Patﬁí to k jejímu národu. V‰ichni Styrici vûdí, Ïe se to dûje.
Kromû toho mohu pomoci ranûn˘m, pokud nûkdo pﬁeÏil.“
„Jak chce‰.“ Jat spravedliv˘m hnûvem zavelel pohﬁební ãetû.
Na‰li dÛkazy, Ïe se ubozí Styrici pokou‰eli bránit, ale lidé s primitivními
zbranûmi mûli velkou pﬁesilu. Sparhawk rozdûlil své muÏe ke kopání hrobÛ
a ha‰ení poÏárÛ.
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Pﬁi‰la k nûmu Sephrenia, ve tváﬁi bílá. „Mezi mrtv˘mi je jen málo Ïen,“
ohlásila. „¤ekla bych, Ïe ostatní utekly do lesa.“
„Zkus je pﬁemluvit, aÈ se vrátí.“ Podíval se na pana Parasima. Krásnému rytíﬁi pﬁi kopání jámy tekly slzy po tváﬁích. Mladík se na takovou práci oãividnû
nehodil. „Parasime,“ zavolal na nûj Sparhawk, „jdi se Sephrenií.“
„Rozkaz, pane,“ vzlykl Parasim a pustil r˘ã z ruky.
Mrtví byli koneãnû v‰ichni pod zemí a Sparhawk nad hroby pronesl krátkou
elénskou modlitbu. Pro Styriky se zﬁejmû nehodila, ale nevûdûl, co jiného poãít.
Asi za hodinu se Sephrenia s Parasimem vrátili. „Povedlo se?“ zeptal se jí
Sparhawk.
„Na‰li jsme je,“ odpovûdûla Styriãka, „ale z lesa nevyjdou.“
„Nedivím se jim. Zkusíme jim dát dohromady pár domkÛ, aby se mûli kde
schovat pﬁed de‰tûm.“
„Nepl˘tvej ãasem, Sparhawku. Sem se nevrátí. Zapovídá jim to styrická víra.“
„Naznaãili aspoÀ, kam utekli Eléni, kteﬁí je pﬁepadli?“
„Co chystá‰, Sparhawku?“
„Trest. To nám zase pﬁikazuje elénská víra.“
„Ne. Pokud ti jde o trest, neﬁeknu ti to.“
„Nenechám to jen tak, Sephrenie. AÈ mi to ﬁekne‰, nebo ne. PÛjdu po jejich
stopû.“
Odevzdanû se na nûj podívala. Pak fikanû pﬁimhouﬁila oãi. „Nûco za nûco,
Sparhawku.“
„Co chce‰?“
„¤eknu ti, kde je najde‰, kdyÏ slíbí‰, Ïe nikoho nezabije‰.“
„Dobrá,“ souhlasil nerad, stále bez sebe hnûvem. „Kam ‰li?“
„Je‰tû jsem neskonãila. ZÛstane‰ tady se mnou. Znám tû a vím, Ïe obãas volí‰ krajní ﬁe‰ení. S trestnou v˘pravou po‰le‰ jiného velitele.“
Probodl ji oãima, ale pak se otoãil a zaﬁval: „Laku!“
„Ne,“ pravila Sephrenia. „Lakus to nebude. Je stejn˘ kruÈas jako ty.“
„Tak kdo?“
„Nejlépe Parasim.“
„Parasim?“
„Je laskav˘. KdyÏ mu ﬁekneme, Ïe nesmí nikoho zabít, bude se snaÏit.“
„Jak chce‰,“ ucedil Sparhawk pﬁes zaÈaté zuby. „Parasime,“ zavolal na smutného rytíﬁe opodál, „vezmi si tucet muÏÛ a doÏeÀ tu zvûﬁ, co tohle spáchala.
Nikoho nezabijte, ale aÈ nadosmrti litují, Ïe je napadla taková hloupost.“
„Rozkaz, mÛj pane,“ odpovûdûl Parasim, oãi tvrdé jako ocel. Sephrenia mu
popsala smûr a mladík odjel za ostatními rytíﬁi. Cestou ze vytrhl ze zemû i s koﬁeny trnit˘ keﬁ. Sevﬁel ho v Ïelezné rukavici a sekl jím po nevinné bﬁízce. Strhl
z ní velk˘ kus bílé kÛry.
„Propána,“ zazoufala si Sephrenia.
„Povede si dobﬁe,“ zasmál se nemilosrdnû Sparhawk. „Vkládám v toho mladého muÏe a jeho smysl pro míru velké nadûje.“
Nad hroby opodál stála Pí‰Èa. Ti‰e hrála na pí‰Èalu a melodií vyjadﬁovala nekoneãn˘ Ïal.
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Poãasí bylo i nadále chladné a nepﬁíjemné, i kdyÏ uÏ nenapadlo mnoho snûhu.
Po t˘dnu na cestû dorazili na poboﬁen˘ hrad nûjak˘ch ‰est ãi osm líg severnû
od mûsta Darry. Tady na nû ãekal Kalten s vût‰inou PandionÛ.
„Bál jsem se, Ïe jste se ztratili,“ ﬁekl velk˘ blond˘n, kdyÏ zastavil pﬁed Sparhawkem. Nechápavû se podíval na Pí‰Èu, usazenou na koni pﬁed Sparhawkem,
bosé nohy obkroãmo kolem hﬁebcova krku, zabalená ve Sparhawkovû plá‰ti.
„Není trochu pozdû zakládat rodinu?“
„Na‰li jsme ji cestou,“ odpovûdûl Sparhawk. Zvedl holãiãku a podal ji Sephrenii.
„Proã jste jí nedali boty?“
„Dali. Ale poﬁád je ztrácí. Za Darrou je Ïensk˘ klá‰ter. Necháme ji tam.“
Sparhawk se podíval na trosky hradu na kopci. „Dá se tam nûkde schovat?“
„S bídou. Ale aspoÀ je tam závûtﬁí.“
„Tak pojìme. Pﬁivezl mi Kurik Farana a zbroj?“
Kalten pﬁik˘vl.
„Dobﬁe. Tenhle kÛÀ je trochu jankovit˘ a Vanionovo staré brnûní mi nadûlalo
tolik puch˘ﬁÛ, Ïe je ani nechci poãítat.“
Vyjeli na zﬁíceninu, kde na nû ãekal Kurik s novicem Beritem. „Co vás zdrÏelo?“ zeptal se rovnou pano‰.
„Je to kus cesty, Kuriku,“ bránil se Sparhawk, „a vozy nesmûjí jet moc rychle.“
„Mûli jste je nechat u cesty.“
„Máme na nich jídlo a dal‰í zásoby.“
Kurik zabruãel. „Pojìte dovnitﬁ. V tom, co zbylo támhle z hlásky, udrÏuju
oheÀ.“ Trochu zvlá‰tnû pohlédl na Sephrenii s dûckem v náruãí. „Paní,“ uklonil se uctivû.
„Mil˘ Kuriku,“ odvûtila radostnû. „Jak se má Aslade a chlapci?“
„V˘bornû, Sephrenie. Skvûle.“
„To moc ráda sly‰ím.“
„Kalten ﬁíkal, Ïe také pﬁijedete. Dal jsem vám vaﬁit vodu na ãaj.“ Podíval se
na Pí‰Èu, pﬁitisknutou k Sephrenii. „Nûco jste pﬁed námi tajila, paní?“
Vesele se rozesmála. „Na to jsme my Styrici odborníci.“
„Tak pojìte do tepla.“ Provedl je zasypan˘m nádvoﬁím, Berit zÛstal u koní.
„Je to dobr˘ nápad, brát ho s sebou?“ ukázal Sparhawk palcem na novice,
kdyÏ vy‰li z doslechu. „Do bitvy je trochu mlad˘.“
„To nevadí, Sparhawku,“ ujistil ho Kurik. „V Dému jsem ho vzal párkrát na
cviãák a nûco jsem ho nauãil. Jde mu to a uãí se rychle.“
„Jak myslí‰, Kuriku, ale aÏ dojde na boj, drÏ se u nûj. Nechci, aby se mu nûco stalo.“
„Vás jsem vÏdycky ohlídal, nebo ne?“
Sparhawk na pﬁítele vycenil zuby. „Ne. Pokud si pamatuji, tak ne.“
Pﬁenocovali v ruinû a ráno vyrazili brzy. Dohromady mûli pﬁes pût set muÏÛ,
na jih spoleãnû vyrazili pod hrozivû zataÏen˘m nebem. Hned za Darrou stál
konvent ze Ïlutého pískovce, na stﬁe‰e ãervené ta‰ky. Sparhawk se Sephrenií
sjeli z cesty a pﬁes zimní louku pﬁejeli ke klá‰teru.
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„Jakpak se ten nalezenec jmenuje?“ ptala se pﬁísnû matka pﬁedstavená, kdyÏ
se dostali aÏ do její spartánské cely, vytápûné jen mal˘m ohÀov˘m ko‰em.
„Nemluví, matko,“ odvûtil Sparhawk. „Ale poﬁád hraje na ty pí‰Èaly, tak jí ﬁíkáme Pí‰Èa.“
„To není vhodné jméno, synu.“
„Dítûti nevadí, matko pﬁedstavená,“ namítla Sephrenia.
„Pokusili jste se najít její rodiãe?“
„KdyÏ jsme ji na‰li, v okolí nikdo nebyl,“ vysvûtlil Sparhawk.
Matka pﬁedstavená se váÏnû podívala na Sephrenii. „Je to styrické dítû. Nebylo by lep‰í ji umístit do rodiny stejné krve a víry?“
„Nemáme ãasu nazbyt,“ odvûtila Sephrenia, „a kdyÏ se Styrici sami neukáÏou,
nikdo je nenajde.“
„Samozﬁejmû chápete, Ïe kdyÏ ji necháte u nás, vychováme ji v elénské víﬁe.“
Sephrenia se usmála. „MÛÏete to zkusit, matko pﬁedstavená. Obávám se ale,
Ïe ji jen tak neobrátíte. Jdeme, Sparhawku?“
Vrátili se k vojsku a s ním pokraãovali na jih, zprvu voln˘m klusem, posléze
hromov˘m tryskem. Nebe se nad nimi pomalu protrhávalo. Pﬁejeli vr‰ek
a vtom Sparhawk zarazil Farana. V úÏasu hledûl na Pí‰Èu; s nohama kﬁíÏem sedûla na bílém balvanu a hrála na pí‰Èaly. „Jak ses...“ zaãal, ale nedoﬁekl. „Sephrenie,“ zavolal, jenÏe drobná Ïena v bílém uÏ sesedla. Pﬁi‰la k dítûti a zahovoﬁila k nûmu v onom neznámém styrickém náﬁeãí.
Pí‰Èa odloÏila nástroj a rozvernû se na Sparhawka usmála. Sephrenia vyprskla a vzala dítû do náruãe.
„Jak nás pﬁedbûhla?“ nechápal Kalten.
„Kdo ví?“ odvûtil Sparhawk. „Asi bych ji mûl odvézt zpátky.“
„Ne, Sparhawku,“ zarazila ho rozhodnû Sephrenia. „Chce jet s námi.“
„To má smÛlu,“ odsekl Sparhawk. „Nepovezu do bitvy malou holku.“
„Nemûj o ni strach, Sparhawku. Postarám se o ni.“ Usmála se na dûcko v náruãi. „Budu se o ni starat, jako by byla moje vlastní.“ PoloÏila dítûti tváﬁ do vlasÛ.
„Sv˘m zpÛsobem je moje.“
Rytíﬁ to vzdal. „AÈ je po tvém.“ Sotva zaãal otáãet konû, ucítil mráz a hned
poté stra‰nou nenávist. „Sephrenie!“ kﬁikl.
„Já to také cítila!“ zvolala a pﬁitáhla si dítû blíÏ. „Míﬁí to na ni!“
Pí‰Èa se zkusila vykroutit a Sephrenia ji postavila na zem. Holãiãka mûla odhodlan˘ v˘raz, byla spí‰ na‰tvaná neÏ rozzlobená ãi vydû‰ená. PﬁiloÏila pí‰Èalu
ke rtÛm a dala se do hry. Melodie ani zdaleka nepﬁipomínala znám˘ skoãn˘
mollov˘ nápûv. Byla pﬁísná a kupodivu zlovûstná.
Pak z dálky usly‰eli pﬁekvapené a bolestné zavytí. Hned zesláblo, jako by
ten, kdo za hﬁebenem vyl, nesmírnou rychlostí utekl.
„Co to bylo?“ zvolal Kalten.
„Nepﬁátelsk˘ duch,“ odvûtila klidnû Sephrenia.
„Co ho zahnalo?“
„Pí‰tina písniãka. Zdá se, Ïe se o sebe umí postarat.“
„Má‰ ponûtí, co se tu dûje?“ zeptal se Kalten Sparhawka.
„O nic lep‰í neÏ ty. Jdeme. âeká nás je‰tû pár dní jízdy.“
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* * *
Hrad vévody Raduna, str˘ce krále Drega, se vypínal na vysoké holé skále. Jako
vût‰inu hradÛ v jiÏním království ho obepínala mohutná hradba. UÏ se vyjasnilo a na cestu svítilo ostré polední slunce. Sparhawk, Kalten a Sephrenia s dítûtem pﬁed sebou pobídli konû pﬁes zaÏloutlá luka k pevnosti.
Vpustili je bez ptaní; na nádvoﬁí je pﬁivítal sám hradní pán, hranat˘ muÏ ‰irok˘ch ramenou a pro‰edivûl˘ch vlasÛ. Mûl tmavozelen˘ kabátec s ãern˘m lemem a pﬁehnanû na‰kroben˘m límcem. V Elénii takové ‰aty vy‰ly z módy pﬁed
desítkami let. „Je mi ctí, Ïe mohu v svém domû pohostit církevní rytíﬁe,“ prohlásil obﬁadnû, kdyÏ se pﬁedstavili.
Sparhawk sklouzl z Faranova hﬁbetu. „Va‰e pohostinnost je známa po celém
svûtû, pane, ale nepﬁijeli jsme jen tak na náv‰tûvu. MÛÏeme si promluvit nûkde
v soukromí? Musíme s vámi probrat vûc jisté dÛleÏitosti.“
„Zajisté,“ pﬁitakal vévoda. „Buìte tak laskavi a následujte mne.“ ·li za ním
‰irok˘mi dveﬁmi do hradu a potom po chodbû osvûtlené svíãkami a sypané su‰en˘m sítím. Na konci vévoda mosazn˘m klíãem odemkl dal‰í dveﬁe. „Moje
soukromá pracovna,“ pravil skromnû. „Py‰ním se svojí sbírkou knih. Mám jich
skoro dva tucty.“
„Úchvatné,“ utrousila Sephrenia.
„Tﬁeba byste si nûjaké ráda pﬁeãetla, paní?“
„Dáma neãte,“ zpravil ho Sparhawk. „Je Styriãka zasvûcená do tajin. Má pocit, Ïe ãtení by mohlo oslabit její schopnosti.“
„âarodûjnice?“ lekl se vévoda. „Opravdu?“
„PouÏíváme jiná oznaãení, mÛj pane,“ odvûtila zdvoﬁile.
„Prosím, posaìte se.“ Vévoda ukázal na velk˘ stÛl v kaluÏi studeného svûtla
zpoza zamﬁíÏovaného okna. „Nemohu se doãkat, aÏ se dozvím, co dÛleÏitého
mi nesete.“
Sparhawk smekl helmu, svlékl si rukavice a obojí poloÏil na stÛl. „Sly‰el jste
nûkdy o Anniá‰ovi, arcibiskupovi cimmurském?“
Vévoda stiskl rty. „Sly‰el,“ pﬁisvûdãil struãnû.
„Znáte tedy jeho povûst?“
„Ano.“
„Dobﬁe. âirou náhodou jsme s panem Kaltenem odhalili jednu arcibiskupovu intriku. Na‰tûstí netu‰í, Ïe o ní víme. Vpou‰títe církevní rytíﬁe pokaÏdé tak
ochotnû?“
„Zajisté. Ctím církev a její rytíﬁe chovám v úctû.“
„Za pár dní, nejdéle za t˘den, pﬁijede k va‰í bránû docela velk˘ oddíl vojákÛ
v ãerné zbroji pod pandionsk˘mi prapory. Radím vám, abyste je nepou‰tûl.“
„Ale...“
Sparhawk zvedl ruku. „Nebudou to Pandioni, mÛj pane. Jsou to Ïoldáci pod
velením zbûha jménem Martel. KdyÏ je vpustíte, pobijí v‰echny du‰e na hradû,
aÏ na pár klerikÛ, kteﬁí mají zloãin dosvûdãit.“
„HrÛza!“ zalapal vévoda po dechu. „Za co mne cimmursk˘ arcibiskup tolik
nenávidí?“
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„Nejde o vás, urozen˘ pane,“ odvûtil Kalten. „Va‰e vraÏda má pohanût pandionské rytíﬁe. Anniá‰ doufá, Ïe církevní hierokracie v hnûvu ná‰ ﬁád rozpustí.“
„Musím hned vyslat posla do Laria,“ prohlásil vévoda a vstal od stolu. „MÛj
synovec tu mÛÏe za pár dní b˘t s vojskem.“
„To nebude tﬁeba, pane,“ ﬁekl Sparhawk. „Mám s sebou pût set skuteãn˘ch
PandionÛ. Skr˘vají se v lesích na sever od hradu. S va‰ím dovolením zavedu
stovku dovnitﬁ, kde posílí va‰i posádku. AÏ pﬁijedou Ïoldáci, s nûjakou v˘mluvou jim odmítnûte vstup.“
„Nebude jim to podezﬁelé?“ zeptal se Radun. „Jsem znám˘ svou pohostinností, zvlá‰tû k církevním rytíﬁÛm.“
„Padací most,“ nadhodil Kalten.
„PromiÀte?“
„Povûzte jim, Ïe se rozbil vrátek. ¤eknûte, Ïe na tom va‰i lidé dûlají, aÈ páni
rytíﬁi chvíli poãkají.“
„Nebudu lhát,“ prohlásil vévoda z Radunu.
„Nemusíte, kdyÏ nechcete, mÛj pane,“ ujistil ho Kalten. „Osobnû ho rozmlátím, abyste nemusel lhát.“
Vévoda na nûj chvíli nevûﬁícnû zíral a pak vyprskl smíchy.
„Îoldáci zÛstanou pﬁed branami,“ pokraãoval Sparhawk, „a va‰e hradby jim
omezí manévrovací prostor. Tehdy jim vpadneme do zad.“
Kalten vycenil zuby. „AÏ je pﬁimáãkneme na hradby, budou jako v ml˘nku
na maso.“
„A já na nû mÛÏu z cimbuﬁí házet rÛzné vûci,“ pﬁisadil si s úsmûvem vévoda.
„·ípy, kamení, hoﬁící smÛlu, v‰ak to znáte.“
„Budeme spolu skvûle vycházet,“ ﬁekl mu Kalten.
„Samozﬁejmû zaﬁídím, aby tu paní a její holãiãka byly v bezpeãí,“ dodal vévoda.
„Ne, pane,“ odmítla ho Sephrenia. „Doprovodím pány Sparhawka a Kaltena
zpátky do skr˘‰e. Onen Martel, o nûmÏ se Sparhawk zmínil, je b˘val˘ Pandion
a poznal mnohá tajemství, jeÏ jsou poctiv˘m lidem zapovûzena. MoÏná se mu
bude tﬁeba postavit, a na to jsem nejlep‰í.“
„Dûcko ale jistû...“
„Dítû zÛstane se mnou,“ prohlásila Sephrenia. KdyÏ se na ni podívala, Pí‰Èa
právû otvírala knihu. „Ne!“ okﬁikla ji Sephrenia ostﬁeji, neÏ chtûla. Vstala
a uklidila kníÏku z dosahu.
Pí‰Èa vzdychla a Sephrenia k ní krátce zahovoﬁila oním neznám˘m styrick˘m dialektem.
* * *
ProtoÏe nikdo nemohl vûdût, kdy Martel Ïoldáky pﬁivede, nezapálili Pandioni
té noci táboráky, a kdyÏ se ráno rozednûlo bez mráãku, vymotal se Sparhawk
z dek a s nechutí pohlédl na brnûní, protoÏe mu bylo jasné, Ïe v nûm bude muset b˘t nejménû hodinu, neÏ z nûj tûlesn˘m teplem vyÏene noãní mráz. ¤ekl si,
Ïe na takové hrdinství je‰tû není pﬁipraven, tak si pﬁipnul meã, zachumlal se do
plá‰tû a vyrazil spícím táborem k potÛãku, kter˘ tu tekl lesem.
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Zaklekl k potoku a napil se z dlaní, zaÈal zuby a umyl si v ledové vodû i obliãej.
Pak vstal, utﬁel si tváﬁ cípem plá‰tû a pﬁekroãil koryto. Nízké slunce zalévalo
opadan˘ les zlatem, prolétalo se mezi star˘mi kmeny a zapalovalo kapky rosy
navleãené na stébla u zemû. Sparhawk ‰el dál.
U‰el asi pÛl míle, kdyÏ mezi stromy zahlédl travnatou m˘tinu. Za chvíli z ní
usly‰el i dusot kopyt. Kdesi vpﬁedu cválal po trávû osamûl˘ kÛÀ. A pak v ranním vzduchu zaslechl i známé pí‰Èaly.
Prodral se na palouk, rozhrnul kﬁoví a vyhlédl z lesa.
Okolo louky bûhal lehk˘m rychl˘m krokem Faran, gro‰ované boky lesklé potem. Nemûl sedlo ani uzdu a poskakoval, jako by si hrál. Na zádech mu tváﬁí k nebi leÏela Pí‰Èa, nástroj u rtÛ. Hlavu hﬁebci poloÏila pohodlnû mezi lopatky, kolena
mûla pﬁekﬁíÏená a jednou patiãkou vydupávala Faranovi na zadek rytmus.
Sparhawk na nû chvíli nevûﬁícnû zíral, pak vystoupil na palouk pﬁímo koni
do cesty. Rozpﬁáhl ruce, Faran zpomalil a zastavil pﬁímo pﬁed pánem.
„Co to tu vyvádí‰!“ rozkﬁikl se na nûj Sparhawk.
Faran zvedl nos a otoãil hlavu.
„Tos úplnû pﬁi‰el o rozum?“
Faran odfrkl a pohodil ocasem, Pí‰Èa dál hrála stejnou písniãku. Pak ho nûkolikrát kopla bosou zelenou nohou do slabin, hﬁebec rozlíceného pána obe‰el
a pokraãoval v krasojízdû.
Sparhawk zaklel a rozbûhl se za nimi. Po pár krocích pochopil, Ïe nemá ‰anci, a zastavil se. ZtûÏka oddychoval.
„Zajímavé, není-liÏ pravda?“ ﬁekla Sephrenia. Vy‰la z lesa a na proslunûné
louce zazáﬁily její bílé ‰aty.
„DokáÏe‰ je zastavit?“ zeptal se jí Sparhawk. „Pí‰Èa spadne a ublíÏí si.“
„Ne, nespadne.“ Takov˘m tónem mluvila jen obãas. Pﬁes desítky let stráven˘ch mezi Elény byla Sephrenia Styriãka tûlem i du‰í, a Styrici byli pro Elény
odjakÏiva záhadou. Staletí tûsné spolupráce vojensk˘ch ﬁádÛ elénské církve
a styrick˘ch uãitelÛ ale nauãila rytíﬁe o jejich slovech nepochybovat.
„KdyÏ myslí‰,“ ﬁekl Sparhawk a v pochybnostech sledoval, jak Faran, neobvykle dobromysln˘, cválá kolem louky.
„Ano, mÛj mil˘,“ ﬁekla a stiskla mu ruku. „Jsem si naprosto jistá.“ Také se zadívala na velikého konû a maliãkou jezdkyni. „Nech je, aÈ si je‰tû chvíli hrají.“
* * *
V pÛli dopoledne se Kalten vrátil z vyhlídky jiÏnû od hradu, kde s Kurikem hlídali silnici ze Sarrinia. „Je‰tû nic,“ ohlásil, sotva za ﬁinãení oceli seskoãil z konû.
„Nemyslí‰, Ïe to Martel vezme rovnou a vyhne se silnicím?“
„To není pravdûpodobné,“ odtu‰il Sparhawk. „Chce b˘t vidût. Potﬁebuje
spoustu svûdkÛ.“
„Vidí‰, to mû nenapadlo,“ pﬁipustil Kalten. „Má‰ nûkoho na silnici z Darry?“
Sparhawk pﬁik˘vl. „Hlídají tam Lakus s Beritem.“
„S Beritem?“ podivil se Kalten. „Tím novicem? Není na to tro‰ku mlad˘?“
„Zvládne to. Má v˘drÏ a zdrav˘ rozum. Lakus ho pohlídá.“
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„Asi jo. Nezbyl kousek toho peãeného vola, co nám poslal vévoda?“
„Tumá‰. Ale je studen˘.“
Kalten pokrãil rameny. „Lep‰í studen˘ maso neÏ prázdn˘ bﬁicho.“
Den se vlekl jako kaÏd˘ jin˘, kdy se ãeká. Veãer Sparhawk pﬁecházel sem
a tam po táboﬁe a uÏíral se netrpûlivostí. Koneãnû ze stanu vy‰la Sephrenia.
Postavila se mu pﬁímo do cesty a dala si ruce v bok. „Pﬁestane‰ s tím uÏ?“ rozkﬁikla se na nûj.
„S ãím?“
„S tím pochodováním. Pﬁi kaÏdém kroku ti cinká brnûní a mû ten hluk ru‰í.“
„PromiÀ. PÛjdu cinkat na druh˘ konec tábora.“
„Proã si radûji nesedne‰?“
„To ty nervy.“
„Nervy? Ty má‰ nervy?“
„Obãas se ozvou.“
„Tak aÈ se oz˘vají nûkde jinde.“
„Jistû, matiãko,“ odvûtil poslu‰nû.
Nazítﬁí ráno byl zase mráz. Kurik vjel ti‰e do tábora tûsnû pﬁed v˘chodem
slunce. Opatrnû kliãkoval mezi spícími rytíﬁi, zabalen˘mi v plá‰tích, aÏ k Sparhawkovu leÏení. „Hezky rychle vstaÀte,“ po‰eptal a poloÏil mu ruku na rameno. „Jsou tu.“
Sparhawk se rychle posadil. „Kolik?“ zeptal se a shodil deky.
„Poãítám tak dvû stû padesát.“
Sparhawk vstal. „Kde je Kalten?“ Kurik mu uÏ zaãal po ãástech pﬁipínat brnûní.
„Chtûl se postarat, aby nás je‰tû nûãím nepﬁekvapili, a tak se k nim pﬁidal.“
„CoÏe?“
„Îádn˘ strachy, Sparhawku. V‰ichni mají ãerné brnûní, tak si ho ani nev‰imli.“
„PﬁiváÏe‰ mi to?“ Sparhawk podal pano‰ovi kus nápadné stuhy, jiÏ si mûli
v‰ichni rytíﬁi viditelnû uvázat, aby byli v bitvû k poznání.
Kurik vzal ãerven˘ tkaloun. „Kalten má modr˘, jde mu k oãím.“ Uvázal
Sparhawkovi stuhu nad loket, ustoupil a kriticky si pána zmûﬁil. „Nádhera,“
ﬁekl a zvedl oãi v sloup .
Sparhawk se zasmál, rozhlédl se po leÏení pﬁeváÏnû mlad˘ch rytíﬁÛ a plácl
pﬁítele po zádech. „Vzbudíme dûti.“
„Mám pro vás i ‰patnou zprávu, Sparhawku,“ ﬁekl Kurik, kdyÏ budili Pandiony do boje.
„Jakou?“
„To vojsko nevede Martel.“
Sparhawka nemohlo nic více zklamat. „A kdo?“
„Adus. Hubu má celou od krve. Poãítám, Ïe zase jedl syrov˘ maso.“
Sparhawk zaklel.
„Podívejte se na to takhle: bez Ada bude na svûtû líp a vsadím se, Ïe si s ním
BÛh má co vyﬁíkat.“
„Musíme se postarat, aby se k nûmu spolehlivû dostal.“
Sparhawkovi rytíﬁi si je‰tû navzájem pomáhali do brnûní, kdyÏ do tábora pﬁijel
Kalten. „Zapíchli to za tím kopcem na jih od hradu,“ ohlásil je‰tû ze sedla.
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„Neschovává se Martel nûkde mezi nimi?“ zadoufal Sparhawk.
Kalten zakroutil hlavou. „BohuÏel ne.“ Postavil se do tﬁmenÛ a upravil si
meã. „Proã na nû prostû nevlítneme? Dává se do mû zima.“
„Vévoda Radun by byl zklaman˘, kdybychom ho o‰idili o boj.“
„To je fakt.“
„Je na tûch Ïoldácích nûco zvlá‰tního?“
„Obvyklá smûska, aÏ na to, Ïe skoro polovina jsou Rendorci.“
„Rendorci?“
„UÏ si dokáÏu pﬁedstavit, v jakém jsi tam Ïil smradu.“
Pﬁi‰la Sephrenia s Parasimem a Pí‰Èou.
„Dobré jitro, Sephrenie,“ pozdravil ji Sparhawk.
„Dûje se nûco?“ zeptala se.
„âekáme spoleãnost. ¤íkali jsme si, Ïe jim vyjedeme naproti.“
„Martel?“
„Ne. BohuÏel je to jen Adus a pár kamarádÛ. KdyÏ je tedy nevede Martel
a Adus neumí ani elénsky, natoÏ styricky, nezvládne tam nikdo uplést dost
kouzel ani na svetr. Zﬁejmû tû tu nebudeme potﬁebovat. Chci, abyste se schovaly dál v lese, mimo nebezpeãí. Pan Parasim vás ohlídá.“
Mlad˘ rytíﬁ protáhl obliãej.
„Ne, Sparhawku,“ odvûtila Sephrenia. „Nepotﬁebuji stráÏ, navíc je to první
Parasimova bitva. Nechceme ho o ni pﬁipravit.“
Parasim se rozzáﬁil.
Z hlídky v lese se vrátil Kurik. „Vychází slunce,“ hlásil, „a Adus vede své muÏe pﬁes kopec.“
„Nejvy‰‰í ãas nasedat,“ ﬁekl Sparhawk.
Pandioni se vyhoupli do sedel a pomalu se rozjeli ke kraji lesa. Za ním uÏ byly jen louky pod hradem vévody Raduna. âekali mezi stromy a dívali se, jak
z kopce sjíÏdûjí Ïoldáci v ãerné zbroji.
Adus, byÈ se obvykle nezmohl na víc neÏ ﬁev a vrãení, pﬁijel aÏ pﬁed bránu
a z kusu papíru cosi nejistû pﬁeslabikoval.
„To nedá sám dohromady vûtu?“ zeptal se ti‰e Kalten. „Îádá pﬁece jenom
o dovolení vstoupit do hradu.“
„Martel neriskuje,“ odvûtil Sparhawk, „a Adus si vût‰inou nepamatuje ani
vlastní jméno.“
Adus dál slabikoval poÏadavek. Slovo církevní mu dûlalo velké potíÏe, protoÏe mûlo více neÏ jednu slabiku.
Pak se na cimbuﬁí objevil vévoda Radun a s lítostí hostÛm oznámil, Ïe má
rozbit˘ vrátek padacího mostu a Ïe musejí poãkat, aÏ bude opraven.
Adus si to v hlavû pﬁeÏv˘kal. Chvíli mu to trvalo. Îoldáci sesedli a rozloÏili se
do trávy pod hradbami.
„To bude aÏ pﬁíli‰ snadné,“ zamruãel Kalten.
„Hlavnû aÈ z nich nikdo neunikne,“ pﬁipomnûl mu Sparhawk. „Nechci, aby
se Anniá‰ dozvûdûl, co se dnes opravdu stalo.“
„Stejnû si myslím, Ïe to Vanion pﬁekombinoval.“
„Tﬁeba proto je on komtur a my jen rytíﬁi.“
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Na hradbách zavlál ãerven˘ prapor.
„Signál k útoku,“ ﬁekl Sparhawk. „Radunova posádka je pﬁipravena.“ Nasadil
si pﬁílbu, vzal do ruky uzdu, pevnû ji pﬁitáhl a vstal ve tﬁmenech. Pak pozvedl
hlas: „Na nû!“
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e je‰tû nûjaká nadûje?“ zeptal se Kalten.
„Ne,“ odvûtil zoufale Sparhawk, kdyÏ pokládal pana Parasima na zem.
„Opustil nás.“ Uhladil mladíkovi vlasy a pak mu zatlaãil oãi.
„Na Ada nebyl pﬁipraven˘,“ ﬁekl Kalten.
„To zvíﬁe uteklo?“
„BohuÏel. KdyÏ zabil pana Parasima, odjel na jih asi s deseti dal‰ími.“
„Po‰lete za nimi oddíl,“ poruãil Sparhawk a narovnal mladému rytíﬁi údy.
„AÈ je zaÏenou do moﬁe, kdyÏ je nechytí dﬁív.“
„Mám se do toho pustit?“
„Ne, my dva musíme do Chyrellu.“ Zv˘‰il hlas. „Berite!“
Novic pﬁibûhl poklusem. Na sobû mûl zakrvácenou drátûnou ko‰ili a nakﬁáplou pû‰áckou helmu bez hledí. DrÏel dlouhou nepûknou bojovou sekeru.
Sparhawk se lépe podíval na krvavé skvrny na staré zbroji. „Je ta krev tvoje?“ zeptal se.
„Ne, pane,“ odvûtil Berit. „Jenom jejich.“ V˘znamnû se podíval na posekané
Ïoldáky.
„Dobﬁe. Cítí‰ se na del‰í jízdu?“
„Jak si pﬁejete.“
„Hezky vychovanej,“ poznamenal Kalten. „Berite, neÏ odpoví‰, ptej se:
kam?“
„Budu si to pamatovat, mÛj pane.“
„PÛjde‰ se mnou,“ ﬁekl mu Sparhawk. „NeÏ odjede‰, musíme si promluvit
s vévodou Radunem.“ Obrátil se na Kaltena. „Po‰li za Adem oddíl. AÈ ho ‰tvou,
co to pÛjde. Nechci, aby mûl ãas poslat nûkoho do Cimmury za Anniá‰em.
Ostatní aÈ pohﬁbí na‰e mrtvé a postarají se o ranûné.“
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„Co s tímhle?“ ukázal Kalten na mrtvé nepﬁátele podél hradby.
„Spálit.“
Vévoda Radun ãekal na Sparhawka na nádvoﬁí. Byl v plné zbroji a v ruce drÏel meã. „Vidím, Ïe povûst o Pandionech nelÏe.“
„Dûkujeme, pane,“ odvûtil Sparhawk. „Potﬁeboval bych od vás jednu... tedy
dvû laskavosti.“
„Cokoli, pane Sparhawku.“
„Znáte se s nûk˘m z nejvy‰‰ích církevních kruhÛ v Chyrellu?“
„S nûkolika; patriarcha z Laria je dokonce mÛj vzdálen˘ pﬁíbuzn˘.“
„V˘bornû. Vím, Ïe není nejlep‰í poãasí, ale ocenil bych, kdybyste si se mnou
vyjel na v˘let.“
„JistûÏe. Kam pojedeme?“
„Do Chyrellu. Druhá laskavost je o nûco osobnûj‰í. Potﬁebuji vá‰ peãetní
prsten.“
„MÛj prsten?“ Vévoda zvedl ruku a podíval se na masivní zlat˘ prsten s erbem.
Sparhawk pﬁik˘vl. „Ba co hÛﬁ, nemohu zaruãit, Ïe vám ho vrátím.“
„Tomu pﬁíli‰ nerozumím.“
„Tady Berit odveze prsten do Cimmury a hodí ho do kasiãky pﬁi bohosluÏbû
v katedrále. Arcibiskup Anniá‰ si bude myslet, Ïe jste mrtev i s celou rodinou.
Pak pospí‰í do Chyrellu obvinit Pandiony pﬁed hierokracií.“
Vévoda Radun se zasmál. „A tehdy vystoupíme my dva a obvinûní popﬁeme.“
Sparhawk mu úsmûv oplatil. „Pﬁesnû tak.“
„To by mohlo arcibiskupa trochu vyvést z míry,“ pravil vévoda a stáhl si
prsten.
„Zhruba o to nám jde, mÛj pane.“
„Pak mi prstenu nebude líto.“ Radun ‰perk podal Beritovi.
„Tak to bychom mûli.“ Sparhawk se obrátil na novice. „Cestou do Cimmury
nemusí‰ zrovna u‰tvat konû. Dej nám ãas, aÈ jsme v Chyrellu dﬁív neÏ Anniá‰.“
Zamyslel se. „O hrubé.“
„Pane?“
„Hoì prsten do kasiãky o hrubé m‰i. AÈ se Anniá‰ cel˘ den raduje, neÏ vyrazí
do Chyrellu. Do katedrály jdi v obyãejn˘ch ‰atech a trochu se pomodli, aÈ nejsi
nápadn˘. NepﬁibliÏuj se komendû ani na‰emu hostinci v RÛÏové ulici.“ Pﬁi pohledu na novice ho znovu zabolela ztráta pana Parasima. „Nemohu tû ujistit, Ïe
tvÛj Ïivot nebude v nebezpeãí, Berite, takÏe ti to nemohu uloÏit rozkazem.“
„Nepotﬁebuji rozkaz, pane Sparhawku,“ odtu‰il Berit.
„To jsem rád. BûÏ si pro konû. Má‰ pﬁed sebou dlouhou cestu.“
KdyÏ Sparhawk s vévodou Radunem vyjeli z hradu, bylo uÏ skoro poledne.
„Za jak dlouho se podle vás dostane arcibiskup Anniá‰ do Chyrellu?“ zeptal se
vévoda.
„Nejménû za dva t˘dny. NeÏ vyrazí, musí do Cimmury dojet Berit.“
Pﬁijel k nim Kurik. „V‰echno pﬁipraveno,“ ﬁekl Sparhawkovi.
Sparhawk pok˘val hlavou. „Zajeì pro Sephrenii.“
„Je to dobr˘ nápad, Sparhawku? V Chyrellu se to mÛÏe pûknû zvrtnout.“
„Podle tebe jí mám ﬁíct, Ïe nikam nejede?“
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Kurik se pﬁikrãil. „Chápu.“
„Kde je Kalten?“
„Támhle na kraji lesa. BÛhvíproã staví hranici.“
„Tﬁeba je mu zima.“
KdyÏ Sparhawk s druÏinou vyrazil, zimní slunce na modré obloze jasnû záﬁilo. „To dûcko by bylo na mém hradû zcela v bezpeãí,“ opakoval vévoda Radun
Sephrenii.
„NezÛstala by tam, mÛj pane,“ odvûtila ti‰e Sephrenia. PoloÏila tváﬁ dítûti do
vláskÛ. „Kromû toho ji mám ráda stále u sebe.“ Mûla slab˘ hlas a vypadala
hroznû unavená. V jedné ruce nesla meã rytíﬁe Parasima.
Sparhawk s Faranem popojel k jejímu bílému koníkovi. „Je ti dobﬁe?“ za‰eptal.
„Moc ne.“
„A co ti je?“ Sparhawk se hned polekal.
„Parasim byl mezi tûmi dvanácti v trÛnní síni v Cimmuﬁe.“ Vzdychla. „Právû
jsem na sebe vzala jeho bﬁímû.“ Chabû zvedla meã.
„Nejsi nemocná?“
„Ne tak, jak myslí‰. Jen si musím zvyknout na tu váhu navíc.“
„Mohu ti od ní ulevit?“
„NemÛÏe‰, mÛj mil˘.“
Zhluboka se nadechl. „Sephrenie, to, co se dnes stalo Parasimovi, patﬁí k tomu, co se má stát v‰em dvanácti rytíﬁÛm?“
„To nemohu vûdût, Sparhawku. Smlouva s mlad‰ími bohy není tak pﬁesnû
formulovaná.“ Slabû se usmála. „KdyÏ pod tímto mûsícem zemﬁe je‰tû jeden
rytíﬁ, budeme vûdût, Ïe v pﬁípadû pana Parasima to byla jen nehoda mimo
smlouvu.“
„KaÏd˘ mûsíc ztratíme jednoho rytíﬁe?“
„KaÏdou lunu,“ opravila ho Sephrenia. „Dvacet osm dní. Pravdûpodobnû
ano. Mlad‰í bohové jsou docela metodiãtí. Nemûj o mû strach, Sparhawku. Brzy
mi bude dobﬁe.“
Z vévodského hradu do Darry to bylo nûjak˘ch ‰edesát líg, a tak kdyÏ za bezvûtrného rána ãtvrtého dne vyjeli na kopec, shlédli na ãervené stﬁechy a stovky
kouﬁících komínÛ. Na vr‰ku na nû ãekal Pandion v ãerné zbroji. „Pane Sparhawku,“ pravil rytíﬁ a zvedl si hledí.
„Pane Olvene,“ odvûtil Sparhawk, neboÈ ho poznal.
„Mám pro tebe zprávu od komtura Vaniona. Máte nejvy‰‰í rychlostí pospí‰it
do Cimmury.“
„Do Cimmury? Zmûnily se plány?“
„Je tam král Dregos a pozval si Warguna z Thalésie a Oblera z Deiry. Chce
vy‰etﬁovat onemocnûní královny Ehlany a právo bastarda Lycheá‰e na trÛn.
Vanion je pﬁesvûdãen, Ïe Anniá‰ obviní ﬁád na královské radû, aby se vyhnul
vy‰etﬁování.“
Sparhawk zaklel. „Berit má pﬁed námi poﬁádn˘ náskok. UÏ jsou v Cimmuﬁe
v‰ichni králové?“
Olven zakroutil hlavou. „Král Obler je na rychlé cestování moc star˘ a král
Wargun bude muset t˘den stﬁízlivût, neÏ se vypraví z Emsatu.“
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„Na to nesázejme,“ namítl Sparhawk. „Do Dému si to zkrátíme otevﬁenou
krajinou a pak pojedeme rovnou do Cimmury. Vanion je je‰tû v Chyrellu?“
„Ne. UÏ projel Démem cestou do Cimmury. Mûl s sebou patriarchu Dolmanta.“
„Dolmanta?“ podivil se Kalten. „To je mi pﬁekvapení. Kdo ﬁídí církev?“
„Pane Kaltene,“ pravil pﬁísnû vévoda Radun. „Správa církve je v rukou arcipreláta.“
„PromiÀte, pane,“ omluvil se Kalten. „Vím, jak vy Arciáni ctíte církev, ale
pﬁiznejme si, Ïe arciprelát Cluvonus ve sv˘ch pûtaosmdesáti letech vût‰inu ãasu prospí. Dolmant to nikde nerozhla‰uje, ale hierokracii ﬁídí on.“
„Jeìme,“ zavelel Sparhawk.
Cesta do Dému, kde je v pandionské kapitule opustil pan Olven, jim zabrala
ãtyﬁi dny cvalu, a dal‰í tﬁi, neÏ dorazili k bránû cimmurské komendy.
„Ví‰, kde najdeme pana Vaniona?“ zeptal se Sparhawk novice, kter˘ se staral
o konû.
„V pracovnû v jiÏní vûÏi, mÛj pane. S patriarchou Dolmantem.“
Sparhawk pﬁik˘vl a zamíﬁil v ãele druÏiny do hradu a na úzké schodi‰tû.
„Díky bohu, Ïe jste pﬁijeli vãas,“ pﬁivítal ho komtur.
„Doruãil uÏ Berit vévodÛv prsten?“ zeptal se Sparhawk.
Vanion pﬁik˘vl. „Pﬁedevãírem. Dal jsem katedrálu sledovat.“ Vzdychl si. „Bylo moudré svûﬁit takov˘ úkol novicovi, Sparhawku?“
„Berit je spolehliv˘ mladík a tady v Cimmuﬁe ho nikdo nezná. Vût‰inu rytíﬁÛ
by nûkdo mohl poznat.“
„Rozumím. Tys tam velel, Sparhawku. Rozhodnutí bylo na tobû. Jak to ‰lo
v Arciu?“
„Îoldáky vedl Adus,“ odpovûdûl Kalten. „Po Martelovi ani slechu. Jinak
v‰echno probûhlo víceménû podle plánu. Adus ale utekl.“
Sparhawk se nadechl. „Ztratili jsme Parasima. Je mi to líto, Vanione. SnaÏil
jsem se ho drÏet stranou bitvy.“
Vaniona zpráva zkru‰ila.
„Já vím,“ poloÏil mu Sparhawk ruku na rameno. „Také jsem ho miloval.“
V‰iml si, jak se Vanion krátce podíval po Sephrenii. Styriãka pﬁik˘vla, jako by
komturovi ﬁíkala, Ïe Sparhawk uÏ ví, Ïe Parasim patﬁil mezi dvanáct rytíﬁÛ
v trÛnní síni. Pak se Sparhawk napﬁímil a seznámil komtura Vaniona s vévodou Radunem.
„Zachránil jste mi Ïivot, pane Vanione,“ ﬁekl Radun, kdyÏ si stiskli ruce.
„Prosím, povûzte, jak vám to mohu splatit.“
„Staãí, Ïe jste tady v Cimmuﬁe, mÛj pane.“
„Pﬁijeli uÏ za m˘m synovcem sezvaní králové?“ zeptal se vévoda.
„Obler je tady,“ odvûtil Vanion. „Wargun se ale je‰tû plaví.“
U okna sedûl huben˘ muÏík v hrubé ãerné klerice. Táhlo mu na ‰edesát a mûl
‰edivé vlasy. Z asketické tváﬁe bl˘skaly pronikavé oãi. Sparhawk pﬁe‰el pokoj
a uctivû pﬁed knûzem poklekl. „Va‰e Milosti,“ oslovil démského patriarchu.
„Vypadá‰ dobﬁe, pane Sparhawku,“ odvûtil duchovní. „Rád tû zase vidím.“
Pak se mu podíval pﬁes rameno. „Chodil jsi ãasto do kaple, Kuriku?“ zeptal se
pano‰e.
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„Pﬁi kaÏdé vhodné pﬁíleÏitosti, Va‰e Milosti,“ zaãervenal se Kurik.
„V˘bornû, synu,“ pochválil ho Dolmant. „BÛh tû jistû pokaÏdé rád vidí. Jak
se má Aslade a chlapci?“
„Dobﬁe, Milosti. Dûkuju za optání.“
Sephrenia si patriarchu kriticky mûﬁila. „Vy jste zase poﬁádnû nejedl, Dolmante,“ pokárala ho.
„Obãas zapomenu.“ Li‰ácky se na ni usmál. „Nemyslím na nic neÏ na obracení
pohanÛ. Povûzte, Sephrenie, uÏ jste pﬁipravena se vzdát pohansk˘ch bludÛ
a pﬁijmout pravou víru?“
„Je‰tû ne, Dolmante,“ odvûtila rovnûÏ s úsmûvem. „Ale díky za optání.“
Rozesmál se. „Chtûl jsem to mít rychle za sebou, abychom mohli volnû hovoﬁit.“ Zvûdavû pohlédl na Pí‰Èu. Procházela se po pracovnû a zkoumala zaﬁízení.
„A kdopak je to krásné dûvãátko?“
„Nalezenec, Va‰e Milosti,“ odvûtil Sparhawk. „Na‰li jsme ji u arcijské hranice. Nemluví, tak jí ﬁíkáme Pí‰Èa.“
Dolmant si v‰iml dívãin˘ch chodidel zelen˘ch od trávy. „Nemûli jste ãas ji
um˘t?“
„To by se nehodilo, Milosti,“ odpovûdûla Sephrenia.
Patriarcha jí neporozumûl. Podíval se na Pí‰Èu. „Pojì ke mnû, dítû.“
Pí‰Èa k nûmu opatrnû do‰la.
„Nepromluví‰ ani na mû?“
Zvedla pí‰Èalu a zahrála tázav˘ trylek.
„Hm. No nic, Pí‰Èo; pﬁijme‰ aspoÀ mé poÏehnání?“
VáÏnû na nûj pohlédla a zakroutila hlavou.
„Je Styriãka, Dolmante,“ vysvûtlila Sephrenia. „Elénské poÏehnání pro ni
nic neznamená.“
Pí‰Èa se natáhla, vzala patriarchu za ruku a poloÏila si ji na srdce. Dolmant
vykulil oãi a zatváﬁil se polekanû.
„Ona vám ale poÏehná,“ ﬁekla Sephrenia. „Vy její poÏehnání pﬁijmete?“
Dolmant se je‰tû nevzpamatoval. „Asi bych nemûl, ale BÛh mi pomoz, budu
rád.“
Pí‰Èa se na nûj usmála a pak ho políbila do dlaní. Potom odtanãila, vlásky jí
létaly a pí‰Èaly hrály. Patriarcha uÏasle stál.
„Oãekávám, Ïe mne hned po pﬁíjezdu krále Warguna povolají do paláce,“ ﬁekl
Vanion. „Anniá‰ si nenechá ujít osobní konfrontaci.“ Podíval se na vévodu Raduna. „Vidûl vás nûkdo pﬁijet, pane?“
Radun zakroutil hlavou. „Mûl jsem spu‰tûné hledí, pane Vanione, a na SparhawkÛv návrh jsem si zakryl ‰tít. Jsem si jist, Ïe od vidûní mû tady v Cimmuﬁe
nikdo nezná.“
„Dobﬁe.“ Vanion se zazubil. „Nechceme Anniá‰ovi zkazit pﬁekvapení, co, pánové?“
Oãekávané pﬁedvolání do paláce pﬁi‰lo za dva dny. Vanion, Sparhawk a Kalten si oblékli prosté kutny, jaké Pandioni nosí v komendû, ale pod nimi mûli
drátûné ko‰ile a meãe. Dolmant s Radunem se pﬁevlékli za mnichy. Sephrenia
mûla jako obvykle bílé ‰aty. Dlouze pohovoﬁila s Pí‰Èou a zdálo se, Ïe s nimi
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holãiãka nepÛjde. Kurik si pﬁipjal meã. „Pro v‰echny pﬁípady,“ zabruãel, neÏ
opustili hrad.
Bylo o‰klivo a mrzlo. Mûstem pod olovûnou oblohou svi‰tûl vítr. Vanion vedl
druÏinu k paláci skoro liduprázdn˘mi ulicemi a Sparhawk pﬁem˘‰lel, zda
chodce zahnal neãas, nebo zprávy o politickém neklidu.
Nedaleko od brány paláce uvidûl Sparhawk známou postavu. Z kouta, kde se
schovával pﬁed de‰tûm, se k nûmu belhal mrzáãek v otrhaném plá‰ti. „Smilujte
se, pánové, slitujte se nad mrzákem,“ ‰kemral, jako by mûl pláã na krajíãku.
Sparhawk zastavil Farana a sáhl pod plá‰È pro drobné.
„Musím s tebou mluvit, Sparhawku,“ ‰pitl chlapec, kdyÏ ostatní odjeli z doslechu.
„Pozdûji,“ odvûtil Sparhawk a sehnul se v sedle, aby chlapci nasypal mince
do misky.
„Aby nebylo pozdû, za chvíli tu zmrznu.“
U palácové brány chtûly stráÏe zabránit Vanionovu doprovodu ve vstupu.
Kalten si prostû rozepnul plá‰È a v˘znamnû poloÏil ruku na jílec meãe. Diskuse
v tom okamÏiku skonãily, druÏina vjela na nádvoﬁí a sesedla.
„Tohle miluju,“ pochválil se Kalten.
„Jak málo ti staãí ke ‰tûstí,“ poznamenal Sparhawk.
„Jsem prost˘ chlap, pﬁíteli, a tû‰í mû prosté radosti.“
Pokraãovali pﬁímo do poradního sálu s modr˘mi závûsy, kde na mohutn˘ch
Ïidlích sedûli kolem Lycheá‰e králové Arcia, Deiry a Thalésie. Za kaÏd˘m králem stál rytíﬁ v slavnostním brnûní. Na kabátcích mûli erby zb˘vajících tﬁí vojensk˘ch ﬁádÛ. Za králem Dregem nehybnû stál Abriel, komtur Cyrinick˘ch rytíﬁÛ. Darellon, komtur AlcionÛ z Deiry, zaujal podobné postavení za star˘m
králem Oblerem a mohutn˘ Komír, vÛdce Genidijsk˘ch rytíﬁÛ, stál za králem
Wargunem z Thalésie. I kdyÏ bylo brzy, Wargun mûl uÏ kaln˘ zrak. V roztﬁesené ruce drÏel stﬁíbrnou ãí‰i.
Královská rada sedûla pohromadû na jedné stranû sálu. Hrabû z Lendy se
tváﬁil ustaranû, zatímco baron Harparin záﬁil spokojeností.
Arcibiskup Anniá‰ se skvûl v purpurové atlasové sutanû a kdyÏ uvidûl Vaniona, nedokázal skr˘t triumf. Sotva v‰ak ve‰la komturova druÏina, zabl˘skalo
mu v oãích. „Kdo vám povolil tu bandu, pane Vanione?“ udeﬁil na nûj. „Pﬁedvolání nezahrnovalo doprovod.“
„Nepotﬁebuji svolení, Va‰e Milosti,“ odtu‰il chladnû Vanion. „Staãí mi moje
postavení.“
„To je pravda,“ podpoﬁil ho hrabû z Lendy. „Pro komtura hovoﬁí zákon
i zvyk.“
Anniá‰ starého ‰lechtice probodl nenávistn˘m pohledem. „Jsem nad‰en, Ïe
se mám vÏdy na koho obrátit ve vûci práva,“ ucedil u‰tûpaãnû. Vtom uvidûl
Sephrenii. „Zbavte mû té styrické ãarodûjnice.“
„Ne, zÛstane tady,“ pravil Vanion.
Stﬁetli se pohledem a Anniá‰ nakonec ustoupil. „Jak chcete, Vanione. Vzhledem
k závaÏnosti jednání, jeÏ s Jejich Veliãenstvy povedu, svÛj odpor k pohanské
jeÏibabû ovládnu.“
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„Jste laskav,“ ‰pitla Sephrenia.
„Tak dûlej, Anniá‰i,“ pobídl ho král Dregos. „Máme tu vy‰etﬁit nûjaké nesrovnalosti na elénském trÛnû. Co se stalo tak dÛleÏitého, Ïe musíme odloÏit rokování?“
Anniá‰ se narovnal. „ZáleÏitost se t˘ká vás osobnû, Va‰e Veliãenstvo. Minul˘
t˘den pﬁepadli ozbrojenci jeden hrad na v˘chodû va‰eho království.“
Králi Dregovi vzplál v oãích oheÀ. „Proã mi to nikdo neﬁekl?“ rozãiloval se.
„OdpusÈte mi, Va‰e Veliãenstvo. Sám jsem se o tom dozvûdûl teprve nedávno
a pﬁipadalo mi moudﬁej‰í pﬁedestﬁít záleÏitost pﬁed celou královskou radou.
ByÈ se ono zvûrstvo odehrálo ve va‰em království, jeho v˘znam se t˘ká celého
Západu.“
„Tak dûlej, Anniá‰i,“ zavrãel král Wargun. „Ty kudrlinky si nech na kázání.“
„Jak si Veliãenstvo pﬁeje,“ uklonil se arcibiskup. „Onomu zloãinu byli pﬁítomni svûdkové a snad bude nejlépe, kdyÏ je Va‰e Veliãenstva vyslechnou pﬁímo, neÏ m˘m prostﬁednictvím.“ Pokynul jednomu z církevních vojákÛ, kteﬁí
stáli podél v‰ech stûn poradního sálu. Voják otevﬁel postranní dvíﬁka a vpustil
dovnitﬁ nervózního muÏíka, kter˘ pﬁi pohledu na Vaniona viditelnû zbledl.
„Nic se neboj, Tessero,“ uklidÀoval ho Anniá‰. „Dokud bude‰ mluvit pravdu,
nic zlého se ti nestane.“
„Jak si pﬁejete, Va‰e Milosti,“ vykoktal muÏík.
„Toto je Tessera,“ pﬁedstavil ho Anniá‰, „kupec z na‰eho mûsta, kter˘ se nedávno vrátil z Arcia. Povûz nám, cos tam vidûl, Tessero.“
„No, Va‰e Milosti, jak uÏ jsem povídal. Byl jsem za obchodem v Sarriniu.
Právû jsem se vracel, kdyÏ mû chytila bouﬁka a já se schoval na hradû vévody
Raduna, ten je na pocestné hodn˘.“ Tessera drmolil vûty, jako kdyÏ dítû odﬁíkává básniãku. „A kdyÏ se pak vyãasilo, chystal jsem se k odjezdu a strojil jsem si
v ma‰tali konû. Z nádvoﬁí jsem usly‰el spoustu lidí, tak jsem vykouknul ven.
Byla to pûkná fÛra Pandionsk˘ch rytíﬁÛ.“
„Jsi si jist˘, Ïe to byli Pandioni?“ napovûdûl mu Anniá‰.
„Úplnû, Va‰e Milosti. Mûli ãerné brnûní a pandionské vlajky. O vévodovi se
ví, Ïe ctí církev i její rytíﬁe, tak je rovnou pustil do hradu. Jakmile byli uvnitﬁ,
v‰ichni vytasili meãe a zaãali zabíjet hlava nehlava.“
„MÛj str˘c!“ zdûsil se král Dregos.
„Vévoda se bránil, ale brzy ho odzbrojili a pﬁivázali ke kÛlu na nádvoﬁí. Zabili
v‰echny muÏe na hradû a pak...“
„V‰echny muÏe?“ pﬁeru‰il ho pﬁísnû Anniá‰.
„Zabili v‰echny muÏe na hradû a pak...“ Tessera se zarazil. „Jo, to mi vypadlo. Zabili v‰echny muÏe kromû duchovních, pak vytáhli ven paní vévodkyni
a vévodovy dcery. V‰echny je svlékli donaha a pﬁed vévodov˘ma oãima je zneuctili.“
Král arcijsk˘ vzlykl. „Teta a sestﬁenky.“
„Jen klid, Dregu,“ pokáral ho král Wargun a poloÏil mu ruku na rameno.
„Potom,“ pokraãoval Tessera, „kdyÏ v‰echny Ïeny nûkolikrát znásilnili, odtáhli je pﬁímo pﬁed vévodu a podﬁízli je. Vévoda plakal a ‰kubal pouty, ale byl
pevnû pﬁivázan˘. Prosil Pandiony, aÈ pﬁestanou, ale jen se smáli a dál vraÏdili.
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KdyÏ jeho Ïena a dcery leÏely úplnû mrtvé v kaluÏích krve, zeptal se rytíﬁÛ,
proã to dûlají. Jeden, asi jejich velitel, odpovûdûl, Ïe na pﬁím˘ rozkaz komtura
Vaniona.“
Král Dregos vyskoãil na nohy. Neskr˘val pláã a sahal po meãi. Anniá‰ se postavil pﬁed nûj. „Sdílím vá‰ hnûv, Veliãenstvo, ale rychlá smrt by byla pro takové
zvíﬁe pﬁíli‰ milosrdná. Vyslechnûme tohoto pravdomluvného prostého ãlovûka
do konce. Mluv dál, Tessero.“
„UÏ toho moc nezb˘vá, Va‰e Milosti. KdyÏ Pandioni povraÏdili Ïenské, umuãili vévodu a uﬁízli mu hlavu. Potom vyhnali kleriky a vyrabovali hrad.“
„Dûkuji, Tessero.“ Anniá‰ pokynul dal‰ímu vojákovi a ten stejn˘mi dvíﬁky
vpustil muÏe v rolnickém odûvu. Nevolník uh˘bal oãima a viditelnû se klepal.
„¤ekni, jak se jmenuje‰,“ pﬁikázal Anniá‰.
„Jsem Verl, Va‰e arcibiskupská Milosti, slu‰nej poddanej vévody Raduna.“
„A co dûlá‰ v Cimmuﬁe? Slu‰n˘ poddan˘ neopustí panství bez dovolení.“
„Utekl jsem, Va‰e Svatosti, kdyÏ pana vévodu s rodinou pomordovali.“
„Poví‰ nám, co se stalo? Vidûls ten zloãin na vlastní oãi?“
„Ouplnû ne, Va‰e BlaÏenosti. Dûlal jsem na poli pod hradem, kdyÏ jsem uvidûl bránou vyjet vojsko v ãern˘ zbroji s pandionsk˘ma práporama. Jeden mûl
na kopí napíchnutou hlavu na‰eho pána. Schoval jsem se a sly‰el jsem, jak se
smûjou a pokﬁikujou na sebe.“
„Co ﬁíkali?“
„Ten s hlavou na kopí povídal: ‚Musíme tuhle trofej dovézt do Dému, aÈ pan
Vanion vidí, Ïe jsme splnili jeho rozkazy.‘ KdyÏ odjeli, bûÏel jsem na hrad a tam
byli v‰ichni mrtví. Bál jsem se, Ïe se Pandioni vrátí, a tak jsem utek.“
„Proã jsi bûÏel do Cimmury?“
„Abych ten zloãin ohlásil Va‰í Milosti a svûﬁil se do va‰í ochrany. Bál jsem se,
Ïe kdyÏ zÛstanu v Arciu, Pandioni mû chytnou a zabijou.“
„Proã jsi to udûlal?“ kﬁiãel Dregos na Vaniona. „MÛj str˘c se proti tvému ﬁádu nikdy neprovinil!“
Ostatní králové na komtura rovnûÏ hledûli nepﬁátelsky.
Dregos se otoãil na prince Lycheá‰e. „Hned vsaì toho vraha do Ïelez!“
Lycheá‰ se bez úspûchu pokusil tváﬁit jako král. „Vá‰ poÏadavek je rozumn˘,
Veliãenstvo,“ pravil nosov˘m hláskem. Je‰tû se obrátil na Anniá‰e o uji‰tûní.
„Proto naﬁizujeme, aby byl tento zlosyn...“
„PromiÀte, Va‰e Veliãenstva,“ ozval se hrabû z Lendy, „ale podle zákona má
pan Vanion právo se hájit.“
„Jak se mÛÏe hájit?“ zvolal hnûvivû král Dregos.
Sparhawk a ostatní se drÏeli v pozadí. Sephrenia si pﬁitáhla Sparhawka
a po‰eptala mu: „Nûkdo tu ãaruje. Proto jsou králové tak lehkovûrní. Kouzlo
vzbuzuje dÛvûru.“
„DokáÏe‰ ho zru‰it?“
„Jen kdyÏ budu vûdût, kdo za nûj mÛÏe.“
„Anniá‰. KdyÏ jsem se vrátil do Cimmury, nûco na mû zkou‰el.“
„Duchovní?“ podivila se. „Dobﬁe, postarám se o to.“ ·eptem a s rukama
schovan˘ma v ‰irok˘ch rukávech zaãala kouzlit.
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„Tak, Vanione,“ u‰klíbl se Anniá‰, „co poví‰ na svou obhajobu?“
„Ti lidé okatû lÏou,“ odvûtil pohrdavû Vanion.
„Proã by lhali?“ obrátil se arcibiskup k shromáÏdûn˘m králÛm. „Jakmile mi
povûdûli, co se stalo, vyslal jsem na hrad oddíl církevních vojákÛ, aby zloãin
dÛkladnû pro‰etﬁili. Pﬁí‰tí t˘den oãekávám podrobné hlá‰ení. Mezitím navrhuji odzbrojit Pandionsk˘ ﬁád a uloÏit jeho ãlenÛm preventivní domácí vûzení.“
Král Obler se hladil po ‰ediv˘ch vousech. „Za dan˘ch okolností je to rozumné,“ pravil moudﬁe. Otoãil se na komtura Alcionsk˘ch rytíﬁÛ. „Pane Darellone,
po‰li do Deiry jezdce. Pozvi do Elénie své rytíﬁe. Pomohou místním vojákÛm
odzbrojit Pandiony.“
„Jak si Va‰e Veliãenstvo pﬁeje,“ odvûtil Darellon a s nenávistí pohlédl na Vaniona.
Staﬁiãk˘ král Deiry se podíval na krále Drega a Warguna. „Navrhuji, aby
pﬁijeli i Cyrinici a Genidijci. Budeme Pandiony drÏet pod zámkem, dokud neoddûlíme zrno od plev.“
„Postarej se o to, Komíre,“ ﬁekl král Wargun.
„Vy‰li rytíﬁe, Abrieli,“ poruãil král Dregos komturovi CyrinikÛ. Nenávistnû si
mûﬁil Vaniona. „KéÏ by se tví poskoci chtûli bránit.“
„V˘born˘ nápad, Veliãenstva,“ uklonil se Anniá‰. „Také bych si dovolil navrhnout, aby Va‰e Veliãenstva po vy‰etﬁení zloãinu neprodlenû odjela se mnou
a tûmito dvûma svûdky do Chyrellu. Tam mÛÏeme cel˘ pﬁípad pﬁedloÏit církevní hierokracii a arciprelátovi s dÛrazn˘m doporuãením Pandionsk˘ ﬁád rozpustit. Spadá pod církevní autoritu a jen církev ho mÛÏe zru‰it.“
„Pravda,“ ucedil Dregos. „Skoncujeme s tou pandionskou nákazou jednou
provÏdy.“
Arcibiskup se krutû usmál. Pak sebou ‰kubl a zezelenal, protoÏe Sephrenia
vypustila protikouzlo.
Právû v té chvíli vystoupil Dolmant a stáhl si mni‰skou kápi na ramena.
„Mohu promluvit, Va‰e Veliãenstva?“
„V-va‰e Milosti,“ zakoktal se Anniá‰. „Nevûdûl jsem, Ïe jste v Cimmuﬁe.“
„Taky jsi nemûl, Anniá‰i. Jak jsi správnû pﬁipomnûl, Pandioni spadají pod
autoritu církve. Jako nejvy‰‰í hodnostáﬁ v sále bych se tedy mûl ujmout vy‰etﬁování. Tobû se za dosavadní snahu dostane náleÏité odmûny.“
„Ale...“
„Dûkuji, Anniá‰i,“ propustil ho Dolmant. Pak se otoãil ke králÛm a k Lycheá‰ovi. Princ regent na nûj civûl s otevﬁen˘mi ústy.
„Va‰e Veliãenstva,“ spustil patriarcha. Za ﬁeãi pﬁecházel po místnosti s rukama za zády, jakoby v zamy‰lení. „Sly‰eli jsme vskutku závaÏné obvinûní. Vezmûme v‰ak v úvahu postavení ÏalobcÛ. Jeden je neurozen˘ kupec a druh˘
uprchl˘ nevolník. ObÏalovan˘ je na druhou stranu komtur ﬁádu církevních rytíﬁÛ, muÏ nesporné cti. Proã by urozen˘ pan Vanion páchal takov˘ zloãin? Nedostalo se nám ani dÛkazu, Ïe se zloãin skuteãnû stal. Nesmíme postupovat
ukvapenû.“
„Jak jsem ﬁekl, Va‰e Milosti,“ pﬁipomnûl se Anniá‰, „poslal jsem do Arcia církevní vojáky, aby vûc vy‰etﬁili na místû. RovnûÏ jsem jim uloÏil vyhledat duchovní
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osoby, pﬁítomné zloãinu, a pﬁivést je do Cimmury. Jejich v˘povûì by nemûla
zanechat pochybnosti.“
„No jistû,“ pﬁitakal Dolmant. „Îádné pochybnosti. Pﬁesto si myslím, Ïe nám
dovedu u‰etﬁit ãas. Shodou okolností tady mám oãitého svûdka událostí na
hradû Radunu a domnívám se, Ïe jeho svûdectví nemÛÏe nikdo z pﬁítomn˘ch
zpochybnit.“ Otoãil se na vévodu Raduna, schovaného v kutnû. „Budete tak
laskav a pﬁedstoupíte, bratﬁe?“
Anniá‰ si hryzl nehty. Bylo jasnû vidût, jak ho zlobí, Ïe vy‰etﬁování nevede
sám. DolmantÛv svûdek ho úplnû vykolejil.
„Odhalíte svoji totoÏnost, bratﬁe?“ poÏádal Dolmant kapucína, kdyÏ pﬁedstoupil pﬁed krále.
KdyÏ se Radun ukázal, vítûzoslavnû se usmíval.
„Str˘ãku!“ zvolal v úÏasu král Dregos.
„Str˘ãku?“ zopakoval král Wargun, vyskoãil na nohy a rozlil víno.
„Toto je vévoda Radun, mÛj str˘c,“ oznámil král Dregos.
„Vypadá to, Ïe jste se zázraãnû uzdravil, Radune,“ smál se Wargun. „Blahopﬁeju. Ale povûzte mi, jak jste si nasadil tu uﬁíznutou hlavu?“
Anniá‰ zbledl jako stûna. Nevûﬁícnû na vévodu Raduna zíral. „Jak jste se...“
vyprskl. Vtom se ovládl. Chvíli se rozhlíÏel na v‰echny strany, jako by chtûl
utéct, ale vzpamatoval se. „Va‰e Veliãenstva,“ vykoktal, „oklamali mû fale‰ní
svûdkové. Prosím, odpusÈte mi.“ Pot se z nûj jen lil. Najednou se otoãil. „Chopte
se tûch lháﬁÛ!“ Ukázal na vydû‰ené kmány. Nûkolik církevních vojákÛ je ihned
odvedlo ze sálu.
„Anniá‰e hned tak nûco nerozhodí,“ poznamenal Kalten smûrem k Sparhawkovi. „Kolik vsadí‰, Ïe ti dva doÏijí veãera?“
„Nesázím se, Kaltene. A rozhodnû nevsadím na nûco takového.“
„Nepovíte nám, co se na va‰em hradû opravdu stalo, pane vévodo?“ pobídl
Raduna patriarcha Dolmant.
„Bylo to prosté, Va‰e Milosti,“ odvûtil Radun. „Pﬁed jistou dobou mne pan
Sparhawk a pan Kalten pﬁijeli varovat, Ïe oddíl ÏoldnéﬁÛ v pandionské zbroji
chce napadnout mé sídlo a pomordovat moji rodinu. Mûli s sebou dostatek
prav˘ch PandionÛ. KdyÏ pﬁijeli fale‰ní, pan Sparhawk je zahnal.“
„Tos mûl ‰tûstí,“ poznamenal král Obler. „Kter˘ z vás je ten Sparhawk?“
Sparhawk vystoupil. „Já, Va‰e Veliãenstvo.“
„Jak jste se o tom komplotu dozvûdûl?“
„Úplnou náhodou, Va‰e královská Milosti. Vyslechl jsem jeden rozhovor.
Ihned jsem zpravil pana Vaniona a ten povûﬁil mne a Kaltena ochranou pana
vévody.“
Král Dregos vstal a sestoupil ze stupínku. „Ukﬁivdil jsem vám, pane Vanione,“
pravil se staÏen˘m hrdlem. „Mûl jste ty nejlep‰í úmysly a já vás kﬁivû obvinil.
MÛÏete mi kdy odpustit?“
„Není co, Va‰e Veliãenstvo. Za dan˘ch okolností bych se zachoval stejnû.“
Arcijsk˘ král stiskl komturovi ruku.
„Povûz mi, pane Sparhawku,“ ﬁekl král Obler, „dovede‰ ty spiklence identifikovat?“
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„Nevidûl jsem jim do tváﬁe, Va‰e Veliãenstvo.“
„To je veliká ‰koda,“ vzdychl star˘ král. „Vypadá to, Ïe spiknutí bylo docela
‰iroké. Ti dva, kteﬁí pﬁed námi kﬁivû svûdãili, k nûmu zﬁejmû také patﬁili, a na
nûjak˘ dohodnut˘ signál mûli pﬁedstoupit a pﬁednést pﬁedem pﬁipravenou leÏ.“
„To mne také napadlo, Va‰e Veliãenstvo,“ pﬁitakal Sparhawk.
„Ale kdo za tím stál? A proti komu strojil úklady? Proti vévodovi Radunovi?
Králi Dregovi? Nebo panu Vanionovi?“
„To je tûÏké ﬁíci, pokud takzvaní svûdci neprozradí své spoluspiklence.“
„Skvûl˘ nápad, pane Sparhawku.“ Král Obler pﬁísnû pohlédl na arcibiskupa
Anniá‰e. „Milosti, zajistí‰, aby byl kupec Tessera a nevolník Verl k dispozici vy‰etﬁovatelÛm. Velice by nás mrzelo, kdyby se jim pﬁihodilo nûco zlého.“
Anniá‰ nasadil kamennou tváﬁ. „Dám je oba pﬁísnû hlídat, Va‰e Veliãenstvo,“
ujistil deirského krále. Zavolal si jednoho vojáka, po‰eptal mu rozkazy, muÏ
zbledl a kvapem vyrazil pryã.
„Pane Sparhawku,“ vybuchl Lycheá‰, „dostal jste rozkaz odjet do Dému
a zÛstat tam, dokud neﬁeknu jinak. Jak jste se opováÏil...“
„Sklapni, Lycheá‰i,“ okﬁikl ho Anniá‰.
Trudovit˘ mladík zãervenal.
„¤ekl bych, Ïe dluÏí‰ panu Vanionovi omluvu, Anniá‰i,“ podotkl Dolmant.
Anniá‰ zbledl a otoãil se k pandionskému komturovi. „Pﬁijmûte prosím moji
omluvu, pane Vanione. Oklamali mne lháﬁi.“
„Ale prosím, mÛj mil˘ Anniá‰i. KaÏd˘ obãas za‰kobrtneme.“
„Tím je snad tato událost vyﬁízena,“ ﬁekl Dolmant. Po stranû se podíval na
arcibiskupa; Anniá‰ se ovládal jsem s vypûtím v‰ech sil. „Buì si jist, Anniá‰i, Ïe
v Chyrellu podám hierokracii co nejshovívavûj‰í hlá‰ení. Pokusím se, abys nevypadal jako úpln˘ pitomec.“
Anniá‰ se kousl do rtu.
„Povûz nám, pane Sparhawku, poznal jsi nûkoho z lidí, kteﬁí zaútoãili na
hrad Radun?“ zeptal se král Obler.
„Vedl je jist˘ Adus, Va‰e Veliãenstvo,“ odvûtil Sparhawk. „Je to tup˘ barbar
ve sluÏbách pandionského zbûha Martela. Jeho vojsko tvoﬁili napÛl obyãejní
Ïoldáci a napÛl Rendorci.“
„Rendorci?“ podivil se král Dregos a pﬁimhouﬁil oãi. „Poslední dobou nemám s Rendorem nejlep‰í vztahy, ale tenhle komplot je na Rendorské trochu
sloÏit˘.“
„MÛÏeme tu spekulovat celé hodiny, Dregu,“ zavrãel král Wargun a nechal si
dolít, „ale hodinka na skﬁipci kupãíkovi staãí, aby nám povûdûl, kdo za tím stojí.“
„Církev takové metody neschvaluje, Va‰e Veliãenstvo,“ namítl Dolmant.
Wargun se u‰klíbl. „V kobkách pod chyrellskou bazilikou pr˘ pracují nejschopnûj‰í vy‰etﬁovatelé na svûtû.“
„To je minulost.“
„MoÏná, ale tady nejde o církevní záleÏitost. Nemusíme se ohlíÏet na dobré
zpÛsoby a já nechci ãekat, aÏ si u tûch dvou odpovûì vymodlíte.“
Lycheá‰ se pomalu vzpamatoval z Anniá‰ova strohého okﬁiknutí. „Jsme rádi, Ïe záleÏitost byla vyﬁe‰ena k v‰eobecné spokojenosti, a radujeme se, Ïe se
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zprávy o smrti vévody Raduna ukázaly b˘t liché. Souhlasíme s patriarchou
z Dému, Ïe je vy‰etﬁování ukonãeno, pokud ov‰em na spiknutí nevrhnou svûtlo v˘teãní spoleãníci pana Vaniona.“
„Ne, Jasnosti,“ odvûtil Vanion. „Zatím nejsme pﬁipraveni odhalit více.“
Lycheá‰ se obrátil na krále Thalésie, Deiry a Arcia. Jeho snaha vypadat majestátnû pﬁi‰la vniveã. „Nemáme ãasu nazbyt, Va‰e Veliãenstva. KaÏd˘ máme
na starost království a o na‰i péãi se hlásí dÛleÏitûj‰í záleÏitosti. Navrhuji podûkovat panu Vanionovi za pomoc pﬁi objasnûní situace a dovolit mu odejít, abychom se mohli vûnovat státnick˘m úkolÛm.“
Králové pok˘vali na souhlas.
„MÛÏete odejít i s pﬁáteli, pane Vanione,“ pronesl velkomyslnû Lycheá‰.
„Dûkuji, Jasnosti,“ odvûtil Vanion s prkennou úklonou. „Jsme ‰Èastni, Ïe
jsme vám byli k uÏitku.“ Vykroãil ke dveﬁím.
„Je‰tû okamÏik, pane Vanione,“ ozval se Darellon, ‰tíhl˘ komtur Alcionsk˘ch rytíﬁÛ. „Vzhledem k tomu, Ïe se Va‰e Veliãenstva budou vûnovat státním
záleÏitostem, domnívám se, Ïe tu s panem Komírem a panem Abrielem nebudeme nic platní. Nejsme státníci a jistû bychom v rozpravû niãím nepﬁispûli.
Právû odhalen˘ komplot v‰ak vyÏaduje poradu vojensk˘ch ﬁádÛ. Pokud se mají takové úklady opakovat, musíme se na nû pﬁipravit.“
„Správnû,“ pﬁisvûdãil Komír.
„V˘born˘ nápad, Darellone,“ pochválil komtura král Obler. „Nesmíme znovu
zaspat. Pak mi ﬁekne‰, jak jste se domluvili.“
„Spolehnûte se, mÛj pane.“
Komtuﬁi zb˘vajících tﬁí ﬁádÛ se zaﬁadili do Vanionova doprovodu. Jakmile se
za nimi zavﬁely dveﬁe, mohutn˘ komtur Genidijsk˘ch rytíﬁÛ Komír se rozesmál. „To bylo pûkné, Vanione.“
„Jsem rád, Ïe ses bavil,“ oplatil mu Vanion úsmûv.
„Ráno jsem musel myslet kolenem,“ pﬁiznal se Komír. „Vûﬁil bys, Ïe jsem jim
na tu slátaninu skoro skoãil?“
„Nebyla to tak docela tvoje chyba, pane Komíre,“ poznamenala Sephrenia.
Nechápavû se na ni podíval.
„Musím si to nechat projít hlavou,“ zamraãila se.
Velik˘ Thalésan se otoãil na Vaniona. „Byl to Anniá‰, Ïe ano?“ domyslel si
bystﬁe. „To on stojí za tím spiknutím.“
Vanion pﬁik˘vl. „Pandionsk˘ ﬁád mu vadí v pletichách. Potﬁeboval se nás
zbavit.“
„Elénská politika je obãas pûkná stoka. V Thalésii jsme daleko pﬁímûj‰í. Jakou tu má arcibiskup moc?“
Vanion pokrãil rameny. „Ovládá dvorní radu. TakÏe víceménû vládne království.“
„Chce se zmocnit trÛnu?“
„Ne, to bych neﬁekl. Má radûji zákulisní machinace. TrÛn chce pro Lycheá‰e.“
„Lycheá‰ je parchant, nebo ne?“
Vanion znovu pﬁik˘vl.
„Jak mÛÏe b˘t parchant králem? Nikdo neví, kdo je jeho otec.“
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„Anniá‰ je zﬁejmû pﬁesvûdãen, Ïe to dokáÏe obejít. NeÏ se do toho vloÏil
SparhawkÛv otec, dobrotiv˘ arcibiskup skoro pﬁesvûdãil krále Oldﬁeje, Ïe se
mÛÏe oÏenit s vlastní sestrou.“
„To je hnus,“ otﬁásl se Komír.
„Doneslo se mi, Ïe arcibiskup Anniá‰ má zálusk na arciprelátsk˘ stolec
v Chyrellu,“ obrátil se na patriarchu Dolmanta Abriel, bûlovlas˘ komtur Cyrinick˘ch rytíﬁÛ.
„Také jsem to zaslechl,“ pﬁitakal bez okolkÛ Dolmant.
„Tohle poníÏení ho srazí zpátky na zem. Hierokracie není zvûdavá na ãlovûka, kter˘ se dokáÏe takhle veﬁejnû znemoÏnit.“
„Jsem stejného názoru.“
„Vylíãíte jim události do v‰ech podrobností?“
„To je moje svatá povinnost, pane Abrieli,“ odvûtil zboÏnû Dolmant. „Jako
ãlen hierokracie pﬁece nemohu zamlãovat fakta. Musím nejvy‰‰ím církevním
kruhÛm tlumoãit celou pravdu.“
„Nic jiného by nebylo správné, Milosti.“
„Musíme si promluvit, Vanione,“ zaãal váÏnû Darellon, komtur Alcionsk˘ch
rytíﬁÛ. „Komplot byl tentokrát namíﬁen˘ proti va‰emu ﬁádu, ale t˘ká se nás
v‰ech. Pﬁí‰tû to mÛÏeme b˘t my. Dá se to nûkde bezpeãnû probrat?“
„Na v˘chodním pﬁedmûstí máme komendu,“ odvûtil Vanion. „Mohu zaruãit,
Ïe do ní arcibiskup nedostal jediného ‰peha.“
KdyÏ projíÏdûli branou paláce, Sparhawk si na nûco vzpomnûl a poãkal na
Kurika.
„Co se dûje?“ zeptal se pano‰.
„Poãkej chvilku. Potﬁebuji si promluvit s tím mal˘m Ïebrákem.“
„To se nehodí, Sparhawku,“ pokáral ho Kurik. „Komtuﬁi v‰ech ãtyﬁ ﬁádÛ se
sejdou tak jednou za Ïivot a jistû s vámi budou chtít mluvit.“
„DoÏeneme je, neÏ dojedou do komendy.“
„Na co chcete mluvit s Ïebrákem?“ Kurik uÏ byl nelíãenû na‰tvan˘.
„Pracuje pro mû.“ Sparhawk si pano‰e lépe prohlédl. „Co je s tebou, Kuriku?
Tváﬁí‰ se jako kakabus.“
„Nic,“ odsekl Kurik.
Talen se je‰tû schovával v koutû mezi dvûma zdmi. Byl zachumlan˘ do potrhaného plá‰tû a klepal se.
Sparhawk sesedl o kus dál a zaãal si upravovat podpûnky. „Cos mi chtûl?“
zeptal se ti‰e.
„Ten chlap, co jsem ho mûl hlídat, Krager, Ïe jo? Odjel z Cimmury zhruba
tou dobou, co ty, ale asi za tejden se vrátil. Mûl s sebou dal‰ího, takov˘ho typa
s bíl˘ma vlasama. CoÏ bylo divn˘, protoÏe nevypadal moc starej. Na kaÏdej pád
‰li na náv‰tûvu k tomu baronovi, co rád chlapeãky. ZdrÏeli se pár hodin, pak
zase odjeli z mûsta. U v˘chodní brány jsem se dostal dost blízko, abych sly‰el,
co ﬁíkají stráÏi. Tvrdili, Ïe jedou do Cammorie.“
„Hodnej kluk,“ pochválil ho Sparhawk a pustil do Ïebrácké misky zlaÈák.
„Hraãka,“ pokrãil Talen rameny. Kousl do mince a schoval ji pod kazajku.
„Díky, Sparhawku.“
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„Proã jsi to neﬁekl vrátnému z hostince na RÛÏové ulici?“
„Hlídají to tam. Rad‰i jsem hrál na jistotu.“ Talen se podíval rytíﬁi pﬁes rameno. „Nazdárek, Kuriku. Dlouho ses neukázal.“
„Vy se znáte?“ podivil se Sparhawk.
Kurik zãervenal.
„Nevûﬁil bys, jak dlouho, Sparhawku,“ zazubil se Talen.
„Tak dost, Talene,“ okﬁikl ho Kurik. Pak trochu roztál. „Jak se má máma?“
¤ekl to skoro zasnûnû.
„Vlastnû docela dobﬁe. S tím, co jí obãas po‰le‰ a co pﬁinesu já, se dá vcelku
vyjít.“
„Îe by mi tu nûco uniklo?“ vloÏil se do hovoru Sparhawk.
„To je soukromá vûc,“ odsekl pano‰. Pak se otoãil na Talena. „Co dûlá‰ na
ulici?“
„Îebrám, Kuriku. Nev‰iml sis?“ Talen zvedl misku. „To mám na almuÏny.
Nechce‰ mi nûco dát, ze star˘ známosti?“
„Dal jsem tû do vynikající ‰koly, chlapãe.“
„No ta teda byla. ¤editel nám to dokazoval tﬁikrát dennû, vÏdycky pﬁi jídle.
Uãitelé mûli hovûzí a my jáhlovou ka‰i. Já se po ní zrovna neutluãu, tak jsem
zmûnil ústav.“ Rozhodil rukama. „Tohle je teì moje tﬁída. Líbí? Nauãím se tu
daleko ‰ikovnûj‰í vûci neÏ rétoriku, filosofii nebo teologii, potû‰ pánbu. KdyÏ
dávám pozor, vydûlám si na hovûzí a na v‰echno, co mû napadne.“
„Mûl bych ti dát v˘prask, Talene,“ pohrozil Kurik.
„Tatíãku, to je hrozné!“ zdûsil se naoko Talen. „Kromû toho bys mû musel
napﬁed chytit. To byla první lekce na ulici. Chce‰ vidût, jak se dobﬁe uãím?“ Sebral berli i misku a zmizel za rohem. Sparhawk si v‰iml, Ïe bûhá opravdu rychle.
Kurik se dal do klení.
„Tatíãku?“ zeptal se Sparhawk.
„¤ekl jsem, Ïe vám do toho nic není, Sparhawku.“
„Nemáme pﬁed sebou tajemství, Kuriku.“
„Tak vy nedáte pokoj?“
„Jsem jenom zvûdav˘. Tohle jsem o tobû netu‰il.“
„Pﬁed lety jsem ‰lápnul vedle.“
„To je nehezk˘ termín.“
„Obejdu se bez va‰ich poznámek, Sparhawku.“
„Ví o tom Aslade?“
„JistûÏe ne. Kdybych jí to ﬁekl, byla by ne‰Èastná. DrÏel jsem zobák, abych jí
neublíÏil. Na manÏelku musím brát ohledy, ne?“
„Dokonale ti rozumím, Kuriku,“ ujistil ho Sparhawk. „Talenova matka byla
asi neodolatelnû krásná.“
Kurik vzdychl a roznûÏnil se. „Bylo jí osmnáct, hotové jarní ráno. Nemohl
jsem si pomoct, Sparhawku. Miluju Aslade, ale...“
Sparhawk vzal pﬁítele kolem ramen. „To se stává, Kuriku. Nemusí‰ se za to
nenávidût.“ Narovnal se. „NedoÏeneme pány komtury?“ navrhl a vyskoãil do
sedla.
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enní pán Abriel, komtur Cyrinick˘ch rytíﬁÛ z Arcia, stál
u okna ve Vanionovû pracovnû v jiÏní vûÏi pandionské komendy a shlíÏel na
mûsto Cimmuru. Abriel byl pevn˘ ‰edovlas˘ ‰edesátník. Oãi mûl zapadlé
a vrásãitou tváﬁ neveselou. Po pﬁíchodu odloÏil meã i pﬁilbu, ale ponechal si
zbroj i bledûmodr˘ kabátec. Ostatní komtuﬁi mu jako nejstar‰ímu projevovali
náleÏitou úctu a ãekali, aÏ promluví první. „Jistû v‰ichni zhruba tu‰íme, co se
tady v Elénii stalo, ale podle mého je tﬁeba nûkolik bodÛ ujasnit. Odpoví‰ nám
na nûkolik otázek, Vanione?“
„Samozﬁejmû,“ odvûtil pandionsk˘ komtur. „V‰ichni se budeme snaÏit, seã
nám vûdomosti staãí.“
„Dobﬁe. V minulosti jsme se nûkolikrát nepohodli, pane, ale v této situaci
bychom mûli rÛznice odloÏit.“ Abriel hovoﬁil jako v‰ichni Cyrinici trochu ‰roubovanû. „Zaprvé potﬁebujeme vûdût více o tom Martelovi.“
Vanion se opﬁel. „Byl Pandion,“ zaãal smutnû. „Musel jsem ho vylouãit z ﬁádu.“
„To jsi zkrátil aÏ pﬁíli‰, Vanione,“ pokáral ho Komír. Na rozdíl od ostatních
nemûl slavnostní brnûní, ale drátûnou ko‰ili. Jako vût‰ina ThalésanÛ byl mohutn˘ ramenat˘ komtur Genidijsk˘ch rytíﬁÛ plavovlas˘ a díky hustému oboãí
vypadal jako zvíﬁe. Za ﬁeãi si hrál s jílcem meãe, poleÏeného pﬁed sebou na stole. „Pokud nám tenhle Martel bude dûlat potíÏe, mûli bychom o nûm vûdût co
nejvíc.“
„Martel patﬁil k nejlep‰ím,“ ﬁekla ti‰e Sephrenia. Sedûla u ohnû s neodmysliteln˘m ‰álkem ãaje v dlaních. „Zvlá‰tû se vyznamenával v tajemstvích. To asi
vedlo k jeho pádu.“
„·lo mu to i s dﬁevcem,“ musel pﬁiznat Kalten. „Na cviãi‰ti mû skoro vÏdycky
vyhodil ze sedla. Vyrovnal se mu snad jedinû Sparhawk.“
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„O jakém pádu jsi mluvila, Sephrenie?“ zeptal se urozen˘ pán Darellon.
Komtur AlcionÛ z Deiry byl spor˘ ãtyﬁicátník. Masivní deirské brnûní na nûm
vypadalo nepatﬁiãnû veliké.
Sephrenia vzdychla. „Styrick˘ch tajemství je bezpoãet. Nûkterá jsou vcelku
prostá, jde o bûÏná kouzla a zaklínadla. Ta si Martel osvojil velice rychle. Za
bûÏnou magií ale leÏí rozsáhlej‰í a nebezpeãnûj‰í území. My uãitelé církevních
rytíﬁÛ taková kouzla nepﬁedáváme. K niãemu se nehodí a ohroÏují elénskou
du‰i.“
Komír se zasmál. „Du‰i ElénÛ ohroÏuje spousta vûcí, paní. Ta moje se pûknû
cukala, kdyÏ jsem onehdá oslovil trollí bohy. Poãítám, Ïe se ten Martel vrtal ve
vûcech, po kter˘ch mu nic nebylo.“
Sephrenia zase vzdychla. „Ano. PoÏádal mû, abych ho uãila zapovûzen˘m
tajinám. Byl velice neodbytn˘. Má to v povaze. Samozﬁejmû jsem ho odmítla,
jenÏe mezi Styriky jsou odpadlíci, stejnû jako mezi Pandiony. Martel byl z bohaté rodiny a mohl si dovolit soukromé hodiny.“
„Kdo ho odhalil?“ zeptal se Darellon.
„Já,“ ﬁekl Sparhawk. „Jel jsem zrovna z Cimmury do Dému. Bylo to jen
krátce pﬁedtím, neÏ mû král Oldﬁej poslal do vyhnanství. Tﬁi lígy pﬁed Démem
cesta prochází lesem. ProjíÏdûj jsem tudy za soumraku, kdyÏ tu jsem si mezi
stromy v‰iml zvlá‰tního svûtla. Zajel jsem se podívat a uvidûl jsem Martela. Vyvolal jak˘si záﬁící pﬁízrak. Svítil tak jasnû, Ïe jsem mu nevidûl do tváﬁe.“
„To buì rád, Sparhawku,“ ﬁekla Sephrenia.
„Snad. Martel s tím zjevením mluvil styricky a vnucoval mu svoji vÛli.“
„To není nic divného,“ namítl Komír. „KaÏd˘ obãas pﬁivoláme ducha.“
„Tohle ale nebyl duch, pane Komíre,“ opravila ho Sephrenia. „Byl to damork. Star‰í bohové Styrika je stvoﬁili jako své otroky. Damorci mají nadpﬁirozené schopnosti, ale postrádají du‰i. Styrick˘ bÛh je mÛÏe pﬁivolat z jejich nepﬁedstavitelného vûzení a porouãet jim. U smrtelníka je v‰ak takov˘ pokus ãirá
bláhovost. Îádn˘ smrtelník nemÛÏe porouãet damorkovi. To, co Martel udûlal,
mlad‰í bohové v˘slovnû zakazují.“
„A star‰í bohové?“ zeptal se Darellon.
„Star‰í bohové nemají pravidla, pane, jen vrtochy a touhy.“
„Sephrenie,“ pﬁipomnûl Dolmant, „Martel je Elén. Tﬁeba se necítil vázán pﬁikázáním styrick˘ch bohÛ.“
„Jakmile nûkdo uÏívá styrického umûní, musí poslouchat styrické bohy,
Dolmante.“
„Napadá mû, zda nebyla chyba vyzbrojit církevní rytíﬁe vedle meãe i magií,“ dumal Dolmant. „Fu‰ujeme do ﬁemesla, z kterého mÛÏe b˘t víc ‰kody neÏ uÏitku.“
„O tom se rozhodlo pﬁed devíti stoletími, Milosti,“ pﬁipomnûl mu Abriel,
„a kdyby církevní rytíﬁi neovládali kouzla, Zemo‰ané by byli vyhráli bitvu na
Lamorské pláni.“
„MoÏná,“ pﬁipustil Dolmant.
„Mluv dál, Sparhawku,“ pobídl rytíﬁe komtur Komír.
„To je skoro v‰echno, pánové. O damorkovi mi povûdûla aÏ pozdûji Sephrenia,
ale uÏ kdyÏ jsem ho vidût, poznal jsem, Ïe s nûãím takov˘m si ãlovûk zahrávat

Eddings_Elenium 1

18.9.1956 4:09

Stránka 111

Diamantov˘ trÛn / Elénium – kniha první

111

nesmí. Za chvíli pﬁízrak zmizel a já si jel s Martelem promluvit. Byli jsme pﬁátelé a já ho chtûl jen varovat, Ïe pﬁekraãuje zápovûdi, ale choval se jako ‰ílenec.
Kﬁiãel na mû, aÈ si hledím svého. To mi nenechalo jinou moÏnost, neÏ ho
v démské kapitule udat Vanionovi a Sephrenii. Sephrenia nám vysvûtlila, co to
bylo za tvora a jaké nebezpeãí pﬁedstavuje. Vanion mi naﬁídil pobrat pár muÏÛ,
Martela zajmout a pﬁivést ho do kapituly k v˘slechu. KdyÏ jsme pro nûj pﬁi‰li,
úplnû ztratil rozum a tasil meã. Martel je v˘teãn˘ ‰ermíﬁ a ‰ílenství mu propÛjãilo sílu. Toho dne jsem ztratil nûkolik pﬁátel. Nakonec se nám ho podaﬁilo pﬁemoci a v ﬁetûzech odvléci do kapituly.“
„Za kotníky, pokud si dobﬁe vzpomínám,“ dodal Kalten. „KdyÏ se Sparhawk
na‰tve, nebere si servítky.“ Usmál se na pﬁítele. „Tehdy sis ho zrovna nenaklonil, Sparhawku.“
„Ani jsem se nesnaÏil. Právû mi zabil dva kamarády a já mu chtûl dát dobr˘
dÛvod pﬁijmout moji v˘zvu, aÏ s ním Vanion skonãí.“
Dál pokraãoval pandionsk˘ komtur: „KdyÏ pﬁivedli Martela do Dému, vyslechl jsem ho. Ani se nesnaÏil zapírat. Dal‰í pokusy s ãernou magii jsem mu
zakázal, ale on se mi vysmál. Nemûl jsem jinou moÏnost, neÏ ho vylouãit z ﬁádu. Zbavil jsem ho rytíﬁského titulu i brnûní a vyhodil ho za bránu.“
„To mohla b˘t chyba,“ zavrãel Komír. „Já bych ho dal zabít. Vyvolal tu potvoru znovu?“
Vanion pﬁik˘vl. „Ano, ale Sephrenia poprosila mlad‰í styrické bohy a ti damorka zahnali. Pak Martela zbavili vût‰iny jeho moci. Ode‰el v slzách a cestou
nám v‰em pﬁísahal pomstu. Stále je nebezpeãn˘, ale démony uÏ vyvolávat neumí. Opustil Elénii a posledních deset dvanáct let prodává svÛj meã nejvy‰‰í
nabídce.“
„TakÏe je obyãejn˘ Ïoldák?“ zeptal se Darellon. Spor˘ komtur zﬁejmû nûkam
míﬁil.
„Ne tak docela obyãejn˘, pane,“ odvûtil Sparhawk. „Má pandionsk˘ v˘cvik.
Byl z nás moÏná nejlep‰í a rozhodnû nejlstivûj‰í. Zná se s Ïoldáky z celé Eósie.
DokáÏe pﬁes noc postavit vojsko a nezná slitování. Myslím, Ïe uÏ niãemu nevûﬁí.“
„Jak vypadá?“ ptal se dál Darellon.
„Spí‰ velk˘ neÏ mal˘,“ odpovûdûl Kalten, „asi stejnû star˘ jako já nebo Sparhawk, ale hned po dvacítce mu zbûlely vlasy.“
„Asi se po nûm v‰ichni podíváme,“ navrhl Abriel. „A co ten druh˘, Adus?“
„Adus je zvíﬁe,“ odpovûdûl Kalten. „KdyÏ Martel opustil ﬁád, najal si za spoleãníky Ada a Kragera. Adus je myslím Pelosan, moÏná Lamork. Podle náﬁeãí
to nepoznáte, protoÏe skoro neumí mluvit. Je úpln˘ divoch, nezná lidské pocity. Rád zabíjí – pomalu – a je v tom dobr˘.“
„A ten druh˘?“ zeptal se Komír. „Krager?“
„Krager je docela chytr˘,“ odvûtil Sparhawk. „V zásadû je lotr – fale‰né peníze, vydírání, podvody –, jenÏe je slaboch. Martel mu svûﬁuje úkoly, které by
Adus nepochopil.“
„Proã se Martel spojil s Anniá‰em?“ zajímalo vévodu Raduna.
„Zﬁejmû jen pro peníze, pane.“ Sparhawk pokrãil rameny. „Martelovi je nejspí‰ jedno, kdo mu platí. Povídá se, Ïe má nûkde zakopanou pÛltunu zlata.“
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„Je to tak; mûls ho dát zabít, Vanione,“ poznamenal Komír.
„Já se nabídl,“ ﬁekl Sparhawk, „ale Vanion nechtûl.“
„Mûl jsem své dÛvody,“ pravil komtur.
„Má nûjak˘ v˘znam, Ïe v Adovû vojsku bylo pﬁi útoku na Radun tolik RendorcÛ?“ zeptal se Abriel.
„Pravdûpodobnû ne,“ odpovûdûl Sparhawk. „Z Rendoru jsem se nedávno
vrátil. Je tam dost ÏoldákÛ, stejnû jako v Pelosii, Lamorkandu nebo Cammorii.
Martel je najímá, kdykoli potﬁebuje vojáky. Rendor‰tí Ïoldáci pﬁíli‰ nevûﬁí Ïádnému náboÏenství, ani E‰andovi.“
„Máme proti Anniá‰ovi dost dÛkazÛ, aby staãily církevnímu soudu v Chyrellu?“
otázal se Darellon.
„BohuÏel ne,“ ﬁekl patriarcha Dolmant. „Anniá‰ si v nejvy‰‰ích církevních
kruzích koupil hodnû hlasÛ. Jakékoli obvinûní musíme podloÏit nezvratn˘mi
dÛkazy. Teì se mÛÏeme opﬁít jen o KragerÛv rozhovor s baronem Harparinem.
Z toho se Anniá‰ vykroutí nebo vyplatí snadno.“
Komír se opﬁel a Èukl si prstem do brady. „Pan patriarcha se podle mû dostal
k jádru vûci. Dokud má Anniá‰ pﬁístup k elénské státní pokladnû, mÛÏe platit
pikle a je‰tû si kupovat pﬁízeÀ hierokracie. KdyÏ si nedáme pozor, koupí si
i stolec arcipreláta. V‰ichni jsme se mu nûkdy postavili do cesty a poãítám, Ïe
jako hlava církve hned rozpustí v‰echny vojenské ﬁády. DokáÏeme ho nûjak
odﬁíznout od zdroje?“
Vanion zakroutil hlavou. „AÏ na hrabûte Lendu ovládá celou královskou radu, která mu pﬁidûlí tolik penûz, kolik si ﬁekne.“
„A co va‰e královna?“ nadhodil Darellon. „Ovládal i ji, neÏ onemocnûla?“
„Ani zdaleka,“ odvûtil Vanion. „Oldﬁej byl slab˘ král a dûlal, co mu Anniá‰
poruãil. S Ehlanou je na tom úplnû jinak, ta ho nesná‰í.“ Pokrãil rameny. „Ale
je nemocná a dokud se neuzdraví, má Anniá‰ volné pole pÛsobnosti.“
Abriel zaãal vrávorat po pracovnû, ve tváﬁi zaduman˘ v˘raz. „V tom pﬁípadû,
pánové, musíme v‰ichni hledat lék pro královnu Ehlanu.“
Darellon se opﬁel, prsty bubnoval na stole. „Anniá‰ je prohnan˘. Snadno si
domyslí, co máme v plánu, a jistû nám v tom bude chtít zabránit. A kdyÏ najdeme lék, neohrozíme tím královnu na Ïivotû?“
„Její ochránce je Sparhawk, pane,“ sdûlil mu Kalten. „Zvládne to, zvlá‰È
kdyÏ mu pomÛÏu.“
„Vypadá to s lékem nadûjnû, Vanione?“ zeptal se Komír.
„Místní lékaﬁi nevûdí, co s tím,“ odvûtil komtur. „Poslal jsem pro jiné, ale
vût‰ina je‰tû nedorazila.“
„Lékaﬁi ne vÏdy pﬁijedou na pozvání,“ poznamenal Abriel. „Zvlá‰tû kdyÏ má
hlava královské rady zájem na tom, aby se královna neuzdravila.“ Zamyslel se
nad tím. „Cyrinici mají v Cammorii dobré styky. Napadlo vás odvézt královnu
k lékaﬁÛm na Borratské univerzitû v Cammorii? Jsou tam pr˘ nejlep‰í odborníci na neznámé choroby.“
„NeodváÏíme se zru‰it kouzlo, jeÏ ji chrání,“ ﬁekla Sephrenia. „UÏ jen ono ji
drÏí pﬁi Ïivotû. Cestu do Borraty by nemusela pﬁeÏít.“
Komtur Cyrinick˘ch rytíﬁÛ uváÏlivû pok˘val hlavou. „To mne nenapadlo, paní.“
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„A nejde jen o to,“ dodal Vanion. „Anniá‰ by nám ji nedovolil vynést z paláce.“
Abriel pﬁik˘vl. Chvíli to obracel v hlavû. „Nûco mû napadá. Je sice lep‰í, kdyÏ
lékaﬁ pacienta vidí na vlastní oãi, ale nûkdy to jde i jinak, jak jsem sly‰el.
Schopn˘ doktor urãí onemocnûní podle podrobného popisu pﬁíznakÛ. Vanione,
sepi‰ v‰echno, co o královninû nemoci víte, a s papíry nûkoho po‰li do Borraty.“
„Pojedu já,“ pﬁihlásil se ti‰e Sparhawk. „Chci uzdravit královnu i z osobních
dÛvodÛ. Kromû toho je pr˘ v Cammorii Martel a já si s ním chci popovídat.“
„To mi nûco pﬁipomnûlo,“ ozval se Abriel. „V Cammorii je teì velice ru‰no.
Nûkdo tam ‰tve lidi proti sobû. Není tam dvakrát bezpeãno.“
Komír zabruãel: „Co byste ﬁekli, pánové, na drobnou ukázku jednoty?“
„Jak to myslí‰?“ zeptal se Darellon.
„¤ekl bych, Ïe na téhle záleÏitosti máme zájem v‰ichni. Máme spoleãn˘ cíl:
nepustit Anniá‰e na arciprelátsk˘ stolec. KaÏd˘ známe ve svém ﬁádu nûjakého
bohat˘ra, kter˘ pﬁedãí ostatní umem i stateãností. Mohli bychom je poslat se
Sparhawkem do Cammorie. Pomoc mu jistû prospûje a kdyÏ po‰leme rytíﬁe ze
v‰ech ãtyﬁ ﬁádÛ, ukáÏeme svûtu, Ïe církevní rytíﬁi jdou v‰ichni za jednoho.“
„V˘bornû, Komíre,“ pﬁidal se Darellon. „Vojenské ﬁády mûly urãité neshody
a mnoho lidí si stále myslí, Ïe se nemáme rádi.“ Otoãil se na Abriela. „Má‰ tu‰ení, kdo za tûmi cammorsk˘mi nepokoji stojí?“
„Podle v‰eobecného mínûní Otha,“ odvûtil Cyrinik. „UÏ pÛl roku posílá do
stﬁedov˘ch království své lidi.“
„Ví‰,“ nadhodil Komír, „já mám dojem, Ïe s Othou budeme muset jednoho
dne definitivnû zatoãit.“
„To by znamenalo vystoupit proti Aza‰ovi,“ podotkla Sephrenia, „a to nemusí b˘t moudré.“
„NemÛÏou s ním nûco udûlat mlad‰í bohové Styrika?“ zeptal se Komír.
„Nechtûjí. Války mezi lidmi jsou dost hrozné, ale válku mezi bohy si ani nedokáÏeme pﬁedstavit.“ Pohlédla na Dolmanta. „Elénsk˘ bÛh je pr˘ v‰emocn˘.
Nemohla by ho církev poprosit, aby zniãil Aza‰e?“
„MoÏná by to ‰lo,“ pﬁipustil patriarcha, „jenÏe církev neuznává existenci styrick˘ch bohÛ vãetnû Aza‰e. Je to teologická kliãka.“
„Velice krátkozraké.“
Dolmant se rozesmál. „Má milá Sephrenie, mûl jsem za to, Ïe chápe‰ problematiku církevního uvaÏování. V‰ichni jsme takoví. KdyÏ najdeme jednu pravdu,
vezmeme ji za svou a pﬁed ostatními zavﬁeme oãi. Je to jednodu‰‰í.“ Zvûdavû se
na ni podíval. „Povûz mi, Sephrenie, kterého pohanského bÛÏka uctívá‰ ty?“
„To nesmím ﬁíci,“ odtu‰ila váÏnû. „Ale prozradím, Ïe to není bÛÏek, ale bohynû.“
„Îenské boÏstvo? Takov˘ nesmysl.“
„Jenom pro muÏe, Dolmante. Pro Ïeny je to vcelku pﬁirozená pﬁedstava.“
„Mûli bychom vûdût je‰tû nûco, Vanione?“ zeptal se Komír.
„Myslím, Ïe jsme uÏ v‰echno probrali.“ Vanion se obrátil na Sparhawka.
„Chce‰ nûco dodat?“
Sparhawk zakroutil hlavou. „Ne, nechci.“
„A co ﬁíct o tom Styrikovi, kter˘ na nás poslal církevní vojáky?“ zeptal se
Kalten.
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Sparhawk zabruãel. „Úplnû jsem na nûj zapomnûl. Bylo to zhruba tou dobou, kdy jsem vyslechl KragerÛv rozhovor s Harparinem. Já i Kalten jsme byli
pﬁestrojení, ale nûjak˘ Styrik na‰e pﬁevleky prohlédl. Krátce nato nás napadli
Anniá‰ovi lidé.“
„Myslí‰, Ïe byli nûjak spojení?“ zeptal se Komír.
Sparhawk pﬁik˘vl. „Ten Styrik mû sledoval nûkolik dní a jsem si docela jist˘, Ïe
církevní vojáky na nás poslal právû on. To znamená, Ïe spolupracuje s Anniá‰em.“
„To se mi nechce vûﬁit, Sparhawku. Anniá‰ má proti StyrikÛm silné pﬁedsudky.“
„Dokud nepotﬁebuje jejich sluÏby. Dvakrát jsem ho pﬁistihl pﬁi ãarování.“
„Duchovního?“ polekal se Dolmant. „To pﬁece nesmí.“
„Nesmí si ani objednat vyvraÏdûní hradu, Va‰e Milosti. Myslím, Ïe Anniá‰ se
na pravidla pﬁíli‰ neohlíÏí. âarovat zrovna dvakrát neumí, ale i pokusy svûdãí
o tom, Ïe ho nûkdo uãil, a to musel b˘t Styrik.“
Darellon na stole pﬁed sebou propletl ‰tíhlé prsty. „Styrici jsou rÛzní. Jak ﬁekl
Abriel, v stﬁedov˘ch královstvích jich poslední dobou nápadnû pﬁib˘vá, pﬁedev‰ím ze Zemochu. KdyÏ Anniá‰ hledal styrického uãitele, mohl oslovit nûkterého z nesprávné strany.“
„Podle mého to pﬁíli‰ komplikuje‰, Darellone,“ ﬁekl Dolmant. „Ani Anniá‰
by se nesníÏil k spolupráci s Othou.“
„Pokud ov‰em ví, s k˘m se spolãil.“
„Pánové,“ pravila ti‰e Sephrenia, „vzpomeÀte si, co se stalo dnes ráno.“
V oãích mûla napûtí. „Dal by se kdokoli z vás nebo va‰ich králÛ pﬁesvûdãit Anniá‰ov˘m nesmysln˘m obvinûním? Svûdectví byla hloupá, nepﬁesvûdãivá, úplnû dûtinská. Kdybyste byli pﬁi smyslech, hned byste se jeho trapn˘m pokusÛm
vysmáli. Ale vy jste uvûﬁili. I va‰i králové uvûﬁili. A Anniá‰, obvykle slizk˘ jako
had, se tváﬁil, jako by se mu podaﬁil geniální tah.“
„K ãemu tím míﬁí‰, Sephrenie?“ zeptal se Vanion.
„Myslím, Ïe bychom se mûli zamyslet nad nápadem pana Darellona. Styrika
by Anniá‰ovo ranní pﬁedstavení okamÏitû pﬁesvûdãilo. Jsme prostí a na‰i kouzelníci se nemusejí pﬁíli‰ snaÏit, aby nás svedli. Vy Eléni jste mnohem skeptiãtûj‰í, logiãtûj‰í. Nenecháte se tak snadno obalamutit, pokud vám ov‰em nûkdo
nezatemní rozum.“
Dolmant se pﬁedklonil, nedoãkav˘ souboje v logice. „Anniá‰ je ale také Elén,
navíc zbûhl˘ v teologické disputaci. Proã by jednal tak neobratnû?“
„Pﬁedpokládá‰, Ïe mluvil za sebe. Ale styrick˘ ãarodûj – nebo jeho sluha – by
obÏalobu vznesl úplnû jednodu‰e a v‰echno ostatní by nechal na magii.“
„UÏíval ráno v poradním sále nûkdo podobné magie?“ zeptal se Darellon.
„Ano,“ pﬁitakala Sephrenia.
„Myslím, Ïe jsme se uÏ dostali pﬁíli‰ daleko,“ prohlásil Komír. „Teì musíme
Sparhawka dopravit do Borraty. âím rychleji najdeme lék pro královnu Ehlanu, tím dﬁíve skoncujeme s Anniá‰em. Jakmile mu zastavíme pﬁísun hotov˘ch
penûz, mÛÏe se spolãovat s k˘m nebo s ãím chce.“
„Pﬁiprav se na cestu, Sparhawku,“ ﬁekl Vanion. „Já zatím sepí‰u v‰echny pﬁíznaky královniny nemoci.“
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„To nebude nutné, Vanione,“ pravila Sephrenia. „Znám její stav daleko lépe
neÏ ty.“
„Ale neumí‰ psát, Sephrenie,“ pﬁipomnûl jí komtur.
„To nemusím, mil˘ Vanione,“ usmála se na nûj. „Borratsk˘m lékaﬁÛm
v‰echno ﬁeknu osobnû.“
„Ty jede‰ se Sparhawkem?“ podivil se Vanion.
„Samozﬁejmû. Dûjí se podivné vûci a zdá se, Ïe se soustﬁeìují kolem nûj.
V Cammorii se mu mÛÏe moje pomoc hodit.“
„Taky pojedu,“ prohlásil Kalten. „Jestli Sparhawk v Cammorii najde Martela, chci vidût, co z toho bude.“ Usmál se na pﬁítele. „Nechám ti Martela, kdyÏ
mi schová‰ Ada.“
„To by ‰lo,“ pﬁik˘vl Sparhawk.
„Cestou do Borraty pojedete pﬁes Chyrellos,“ pﬁipomnûl Dolmant. „AÏ tam
vás doprovodím.“
„Bude nám ctí, Va‰e Milosti.“ Sparhawk se otoãil na vévodu Raduna. „Nechcete s námi jet i vy, pane?“
„Ne, ale dûkuji, Sparhawku. Vrátím se do Arcia se synovcem a s panem
Abrielem.“
Komír se trochu mraãil. „Nechci tû zdrÏovat, Sparhawku, ale Darellon má
pravdu. Anniá‰ si jistû domyslel ná‰ dal‰í krok. V Eósii není zase tolik lékaﬁsk˘ch fakult; pokud je ten vá‰ Martel v Cammorii a stále poslouchá Anniá‰e,
skoro jistû se vám postaví do cesty. Bude lep‰í, kdyÏ v Chyrellu poãkáte na rytíﬁe z ostatních ﬁádÛ. Demonstrace síly obãas pﬁedejde potíÏím.“
„To je dobr˘ nápad,“ pﬁipojil se Vanion. „Ostatní se k nûmu pﬁipojí v pandionské komendû v Chyrellu a dál pojedou spoleãnû.“
Sparhawk se postavil. „TakÏe jsme dohodnutí.“ Pohlédl na Sephrenii. „Pí‰Èu
nechá‰ tady?“
„Ne. Pojede se mnou.“
„Bude to nebezpeãné.“
„Pokud bude potﬁebovat ochranu, ochráním ji. Kromû toho o tom nerozhoduji já.“
„Já tyhle hovory miluju,“ poznamenal Kalten. „Nerozumím jí ani slovo, ale
rád hádám, o ãem vlastnû mluví.“
Sparhawk poznámku pﬁe‰el.
* * *
KdyÏ se druÏina na nádvoﬁí hotovila k odjezdu, pﬁi‰el k Sparhawkovi novic Berit a ﬁekl mu: „U brány je chrom˘ chlapec, pane. Pr˘ pro vás má dÛleÏitou
zprávu.“
„PusÈ ho dovnitﬁ.“
Berit nevûﬁil sv˘m u‰ím.
„Já ho znám,“ dodal Sparhawk. „Pracuje pro mû.“
„Jak si pﬁejete, pane,“ uklonil se Berit a zamíﬁil k bránû.
„Berite, je‰tû nûco.“
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„Ano, pane?“
„Nepou‰tûj si ho moc k tûlu. Je zlodûj a neÏ udûlá‰ deset krokÛ, stáhne tû
z kalhot.“
„Budu to mít na pamûti, pane.“
Za chvíli se novic vrátil s Talenem.
„Mám problém, Sparhawku,“ prohlásil chlapec.
„Neﬁíkej.“
„Arcibiskupovi lidi se domákli, Ïe jsem ti vypomáhal. Hledají mû po cel˘m
mûstû.“
„¤íkal jsem ti, Ïe jednou skonãí‰ v prÛ‰vihu,“ zavrãel Kurik. Podíval se na
Sparhawka. „Co budeme dûlat? Nechci, aby skonãil v kobce pod katedrálou.“
Sparhawk se podrbal na bradû. „Bude muset jet s námi, pﬁinejmen‰ím do
Dému.“ Najednou se zasmál. „MÛÏeme ho nechat u Aslade.“
„Zbláznil jste se, Sparhawku?“
„Myslel jsem si, Ïe bude‰ rád.“
„Vût‰í nesmysl jsem v Ïivotû nesly‰el.“
„Nechce‰ ho seznámit s bratry?“ Sparhawk se podíval na Talena a pﬁímo se
ho zeptal: „Kolik jsi ukradl Beritovi?“
„Nic moc.“
„Tak v‰echno vraÈ.“
„Velice jsi mû zklamal, Sparhawku.“
„Îivot je samé zklamání. Tak dûlej.“
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démské silnici vyjeli pﬁes padací
most v pÛli odpoledne. Je‰tû foukalo, ale mraky se trhaly. Na dlouhé silnici
do Dému byl ãil˘ provoz. Po kamení rachotily koãáry i tûÏké vozy a chudû
obleãení chalupníci vlekli na zádech zboÏí ku prodeji na mûstsk˘ch trzích.
Ledov˘ zimní vítr oh˘bal Ïlutou trávu v krajnicích. Sparhawk jel nûkolik
krokÛ pﬁed ostatními a cestující do Cimmury mu uh˘bali z cesty. Faran zase
klusal taneãním krokem.
„Má‰ jankovitého konû, Sparhawku,“ poznamenal patriarcha Dolmant. Na
cestu si vzal pﬁes kleriku siln˘ ãern˘ plá‰È.
„Jen se pﬁedvádí,“ odvûtil Sparhawk pﬁes rameno. „Myslí si, Ïe tím na mû
udûlá dojem.“
„Krátí si dlouhou chvíli, kdyÏ nemá koho kousat,“ zasmál se Kalten.
„Je zl˘?“
„Jako kaÏd˘ váleãn˘ kÛÀ, Va‰e Milosti,“ vysvûtlil Sparhawk. „Jsou vy‰lechtûní k boji, ale u Farana to koÀáci trochu pﬁehnali.“
„Také tû nûkdy kousl?“
„Jednou. Vysvûtlil jsem mu, Ïe by to nemûl opakovat.“
„Vysvûtlil?“
„Tlustou holí. Pochopil velice rychle.“
„Dnes odpoledne moc daleko nedojedeme, Sparhawku,“ zavolal Kurik
z konce prÛvodu, kde vedl dva nákladní konû. „Vyrazili jsme pozdû. Asi o lígu dál znám jednu hospodu. Co takhle tam zastavit, vyspat se a vyrazit brzy
ráno?“
„To je rozumné,“ pﬁidal se Kalten. „Nocleh pod ‰ir˘m nebem uÏ pro mû ztrácí kouzlo.“
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„Dobrá.“ Sparhawk se podíval na Talena. Chlapec jel vedle Sephrenie na
unaveném hnûdákovi a poﬁád se ustra‰enû ohlíÏel pﬁes rameno. „Jsi nezvykle
zticha,“ ﬁekl rytíﬁ.
„Mladí lidé nemluví ve spoleãnosti star‰ích bez vyzvání,“ odsekl pohotovû
Talen. „To mû nauãili v t˘ ‰kole, kam mû strãil Kurik. Pravidla jsou mi svatá,
dokud mi v nûãem nepﬁekáÏí.“
„Ten mladík je velice drz˘,“ poznamenal patriarcha Dolmant.
„A taky je zlodûj, dÛstojn˘ otãe,“ upozornil ho Kalten. „Jestli u sebe máte
nûjaké cennosti, drÏte se od nûj dál.“
Dolmant si chlapce pﬁísnû zmûﬁil. „CoÏ neví‰, Ïe církev zapovídá krásti?“
„Vím,“ vzdychl Talen. „Vy jste tam v‰ichni hroznû cimprlich.“
„Pozor na jazyk, Talene,“ okﬁikl ho Kurik.
„Ten mi neukradnou.“
„MoÏná lze pochopit, kde se v nûm vzala taková zkaÏenost,“ zkusil to smíﬁlivû Dolmant. „Pochybuji, Ïe byl kdy vzdûláván v dobr˘ch mravech.“ Vzdychl.
„V mnoha ohledech jsou ubohé dûti z ulice stejní neznabozi jako pohan‰tí Styrici.“ Mile se usmál na Sephrenii. Styriãka mûla Pí‰Èu schovanou pﬁed sebou
pod kabátem.
„To není tak docela pravda, Milosti,“ opáãil Talen. „Do kostela chodím pravidelnû a vÏdycky poslouchám kázání.“
„To mne pﬁekvapuje,“ pravil patriarcha.
„Nemusí, Milosti. Vût‰ina zlodûjÛ chodí do kostela. Kasiãka na dary má neodolateln˘ kouzlo.“
Dolmant se zdûsil.
„Podívejte se na to takhle, Milosti,“ pokraãoval s líãenou váÏností Talen.
„Církev rozdává peníze chud˘m, nemám pravdu?“
„Samozﬁejmû.“
„No, já jsem chudej, tak si z pokladniãky beru rovnou. Církev u‰etﬁí fÛru ãasu
a práce, kdyÏ mû nemusí hledat. V‰ude se snaÏím b˘t nûco platnej.“
Dolmant na nûj vytﬁe‰til oãi a pak se rozesmál.
O pár mil dále narazili na skupinu lidí v neumûle tkan˘ch kytlicích, jaké nosí Styrici. ·li pû‰ky a sotva uvidûli Sparhawka s jeho suitou, v hrÛze zabûhli do
nedalekého pole.
„Z ãeho mají takov˘ strach?“ zeptal se nechápavû Talen.
„V Styriku se zprávy ‰íﬁí rychle,“ odvûtila Sephrenia, „a poslední dobou pﬁibylo nehod.“
„Nehod?“
Sparhawk mu v krátkosti ﬁekl, co se stalo se styrickou vesnicí v Arciu. Talen
zbledl. „To je hrozné!“
„Církev s pogromy bojuje uÏ stovky let,“ postûÏoval si Dolmant.
„Myslím, Ïe v tomto pﬁípadû jsme se boje zhostili docela dobﬁe,“ ujistil ho
Sparhawk. „Za pachateli jsem poslal trestnou v˘pravu.“
„Povûsili jste je?“ zaradoval se Talen.
„Sephrenia nám to nedovolila, tak jim moji rytíﬁi dali v˘prask.“
„Jenom v˘prask?“
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„Místo rákosek mûli trnové keﬁe. V Arciu rostou dlouhé trny a já sv˘m lidem
uloÏil, aÈ to vezmou dÛkladnû.“
„To je snad pﬁíli‰,“ ﬁekl Dolmant.
„V té chvíli mi to tak nepﬁi‰lo, Va‰e Milosti. Církevní rytíﬁi mají se Styriky
tûsné vztahy a kdyÏ nûkdo ubliÏuje na‰im pﬁátelÛm, nevidíme to rádi.“
KdyÏ dojeli k zájezdní hospodû, bledé zimní slunce se za nimi ztrácelo v studen˘ch ãerváncích. Poveãeﬁeli jen ﬁídkou polévku s tuãn˘m skopov˘m a ode‰li spát.
Ráno bylo jasno a zima. Cesta zmrzla na kámen a kapradí ve ‰karpách se lesklo jinovatkou. Slunce jasnû svítilo, ale nehﬁálo. Jeli rychle, zachumlaní do
plá‰ÈÛ, aby se jim mráz nedostal na tûlo.
Cesta se vinula pﬁes kopce a údolí stﬁední Eósie mezi políãky nechan˘mi na
zimu ladem. Sparhawk se rozhlíÏel po kraji. Ve zdej‰ím kraji s Kaltenem vyrÛstali a Sparhawk ucítil vÛni domova jako kaÏd˘, kdo dlouho pob˘val v cizí zemi. Pandionsk˘ v˘cvik ho zbavil sentimentu, ale pﬁesto se rytíﬁ ve vzácn˘ch
chvílích dokázal dojmout.
V pÛli dopoledne zezadu zavolal Kurik: „Dohání nás jezdec. ·tve konû, co to
dá.“
Sparhawk zastavil a otoãil Farana. „Kaltene!“
„Hned,“ odpovûdûl velk˘ blond˘n a rozepnul si plá‰È, aby mohl rychle tasit.
Sparhawk si také odhalil jílec a spoleãnû se vrátili nûkolik set sáhÛ naproti
neznámému jezdci.
Na boj se ale pﬁipravovali zbyteãnû. V jezdci poznali novice Berita. Na sobû
mûl jen obyãejn˘ plá‰È a ruce mu zbûlely zimou. Z konû se ale kouﬁilo. Berit
pﬁitáhl uzdu a k rytíﬁÛm pokraãoval voln˘m krokem. „Pane Sparhawku, mám
pro vás zprávu od pana Vaniona.“
„A co vzkazuje?“ zeptal se Sparhawk.
„Královská rada legitimizovala prince Lycheá‰e.“
„CoÏe?“
„KdyÏ králové Thalésie, Deiry a Arcia poﬁád opakovali, Ïe panchart nemÛÏe
b˘t princem regentem, arcibiskup Anniá‰ svolal radu a ta prince prohlásila za
manÏelské dítû. Arcibiskup se vytasil s listinou, podle níÏ byla princezna Arissa
provdána za vévodu Ostena z Vardenaidy.“
„To je blbost,“ rozãílil se Sparhawk.
„To si myslí i pan Vanion. List ale vypadal prav˘ a vévoda Osten umﬁel uÏ
pﬁed lety, dÛkaz tedy ne‰lo vyvrátit. Hrabû z Lendy ho prostudoval velice dÛkladnû a nakonec musel i on hlasovat pro Lycheá‰Ûv manÏelsk˘ pÛvod.“
Sparhawk zaklel.
„Vévodu Ostena jsem znal,“ ﬁekl Kalten. „Byl pﬁesvûdãen˘ star˘ mládenec.
Urãitû se neoÏenil – Ïenami pohrdal.“
„Máme nûjak˘ problém?“ zeptal se patriarcha Dolmant, kdyÏ za nimi se
Sephrenií, Kurikem a Talenem pﬁijel.
„Královská rada legitimizovala Lycheá‰e,“ odpovûdûl Kalten. „Anniá‰ na‰el
nûjak˘ papír, podle kterého byla Arissa vdaná.“
„To mne velice pﬁekvapuje,“ poznamenal Dolmant.
„A jemu se to velice hodí,“ dodala Sephrenia.
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„Mohl ten dokument nûkdo zfal‰ovat?“ zeptal se Dolmant.
„Snadno, Va‰e Milosti,“ odvûtil Talen. „V Cimmuﬁe znám frajera, co vám
klidnû zaﬁídí nezvratn˘ dÛkazy, Ïe arciprelát Cluvonus mûl devût Ïen vãetnû
jedn˘ trollky a jedn˘ zlobrynû.“
„UÏ s tím nic nenadûláme,“ ﬁekl Sparhawk. „Lycheá‰ bohuÏel udûlal dal‰í
krok k trÛnu.“
„Kdy se to stalo, Berite?“ zeptal se Kurik.
„Vãera pozdû veãer.“
Kurik se podrbal na bradû. „Princezna Arissa je zavﬁená v klá‰teﬁe v Dému.
Pokud se s ní Anniá‰ nedohodl, zﬁejmû neví, Ïe je vdaná.“
„Ovdovûlá,“ opravil ho Berit.
„Správnû, ovdovûlá. Arissa se nikdy netajila, Ïe spala se v‰emi chlapy v Cimmuﬁe – Va‰e Milost odpustí – a Ïe kvÛli tomu nikdy nemusela k oltáﬁi. Kdyby ji
nûkdo správnû poÏádal, nemûlo by b˘t tûÏké z ní dostat psané prohlá‰ení, Ïe se
nikdy nevdala. Takov˘ list by ‰ikovnû zakalil vodu.“
„Kdes toho ãlovûka sehnal?“ pravil s obdivem Kalten. „Takoví se vyvaÏují
zlatem.“
Sparhawk uÏ ale rychle pﬁem˘‰lel. „Legitimní ãi nelegitimní pÛvod je vûc
obãanského práva, protoÏe se t˘ká dûdictví, ale sÀatek musí b˘t vÏdy církevní.
Nemám pravdu, otãe?“
„Má‰,“ pﬁitakal Dolmant.
„Kdybychom dostali z Arissy prohlá‰ení, o kterém mluvil Kurik, mohla by
církev prohlásit Arissu za starou pannu?“
Dolmant se zamyslel. „O niãem takovém jsem nesly‰el.“
„Ale je to moÏné?“
„Podle mého ano.“
„Pak mÛÏe církev Anniá‰ovi naﬁídit, aby svÛj podvrÏen˘ dÛkaz stáhl?“
„Samozﬁejmû.“
Sparhawk se otoãil na Kaltena. „Kdo zdûdil titul a panství vévody Ostena?“
„Jeho synovec, stra‰n˘ osel. Titul mu vlezl na mozek a teì utrácí daleko
rychleji, neÏ co mu panství nese.“
„Jak by se tváﬁil, kdyby ho najednou vydûdili a v‰echno dali Lycheá‰ovi?“
„Ten ﬁev by byl sly‰et aÏ v Thalésii.“
Sparhawk se usmál. „Ve Vardenaidû znám poctivého soudce, pﬁípad bude
v jeho kompetenci. ¤ekl bych, Ïe kdyÏ souãasn˘ vévoda podá Ïalobu a podepﬁe
ji církevním dobrozdáním, soudce rozhodne v jeho prospûch.“
Kalten se zazubil. „Nic jiného mu nezbude.“
„A Lycheá‰ pﬁijde o legitimní pÛvod.“
Dolmant se usmíval, ale hned nasadil zboÏn˘ v˘raz. „Pospû‰me do Dému,
pﬁátelé. Nemohu se doãkat, aÏ vyzpovídám jednu hﬁí‰nici.“
„Víte co?“ nadhodil Talen. „VÏdycky jsem si myslel, Ïe nejprohnanûj‰í jsou
zlodûji, ale proti pánÛm a duchovním jsme úplní amatéﬁi.“
„Jak by to vyﬁídil Platime?“ zeptal se Kalten, kdyÏ znovu vyrazili na cestu.
„Dal by Lycheá‰e propíchnout,“ pokrãil Talen rameny. „Mrtvej parchant tûÏko zdûdí trÛn, Ïe jo.“
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Kalten se rozesmál. „V jednoduchosti je krása.“
„Problémy svûta nemÛÏe‰ ﬁe‰it vraÏdou, Kaltene,“ pokáral ho Dolmant.
„Já nemluvil o vraÏdû, Va‰e Milosti. Církevní rytíﬁi jsou vojáci BoÏí. KdyÏ
nám BÛh ﬁekne, aÈ nûkoho zabijeme, nevraÏdíme, ale ovûﬁujeme pevnou víru.
Myslíte, Ïe by nás církev mohla povûﬁit, aÈ svût zbavíme Lycheá‰e, Anniá‰e,
a kdyÏ uÏ v tom budeme, i Othy?“
„Rozhodnû ne!“
Kalten vzdychl. „Já to jenom navrhoval.“
„Kdo je Otha?“ zeptal se Talen.
„Kde jsi Ïil, hochu?“ podivil se Berit.
„Na ulici.“
„I na ulici jste museli sly‰et o zemo‰ském císaﬁi.“
„Kde je Zemoch?“
„Kdybys vydrÏel ve ‰kole, kam jsem tû dal, uÏ bys to vûdûl,“ zavrãel Kurik.
„Ve ‰kole je nuda, Kuriku. Cel˘ mûsíce mû uãili písmena. KdyÏ jsem se nauãil podepsat, ﬁekl jsem si, Ïe víc nepotﬁebuju.“
„Proto neví‰, kde je Zemoch a proã tû Otha tﬁeba jednou zabije.“
„Proã by mû zabíjel nûkdo, koho ani neznám?“
„ProtoÏe jsi Elén.“
„V‰ichni jsou Eléni, teda aÏ na Styriky.“
„Ten chlapec je pole neorané,“ poznamenal Kalten. „Nûkdo by se ho mûl
ujmout.“
„KdyÏ dovolíte, pánové,“ pﬁihlásil se Berit zdvoﬁile, podle Sparhawkova soukromého názoru jen díky pﬁítomnosti démského patriarchy. „Vím, Ïe máte
mnohé dÛleÏitûj‰í starosti. V historii mám jen kusé znalosti, ale vzdûlání pacholíka se rád ujmu.“
„Ten mládenec má v hrdle zlato,“ prohlásil Kalten. „Z tak sladk˘ch ﬁeãí málem omdlívám blahem.“
„Pacholík?“ ozval se na‰tvanû Talen.
Berit nedal ve tváﬁi nic znát, jen nevzru‰enû máchl rukou a hﬁbetem dlanû
srazil Talena ze sedla. „Napﬁed se nauãí‰ úctû uãiteli, mladíku. Jeho slova jsou
pro tebe svatá.“
Talen vyskoãil ze zemû s d˘kou v ruce. Berit se jen zaklonil v sedle, nakopl
ho do prsou a vyrazil mu dech.
„Já to dne‰ní ‰kolství miluju,“ ﬁekl Kalten Sparhawkovi.
„VraÈ se do sedla,“ poruãil Talenovi Berit, „a dávej pozor. âas od ãasu si tû
vyzkou‰ím a je v tvém vlastním zájmu odpovídat správnû.“
„Ty mu to dovolí‰?“ zeptal se Talen v hrÛze otce.
Kurik jen roztáhl koutky.
„To není fér,“ stûÏoval si Talen, kdyÏ lezl na konû. Utﬁel si zakrvácen˘ nos.
„Vidí‰, cos mi udûlal?“ vyãítal Beritovi.
„Pﬁitiskni si prst na horní ret,“ poradil mu novic, „a odteì bude‰ dospûl˘m
vykat.“
„Jak to myslí‰?“ nevûﬁil Talen.
Berit zvedl pûst.
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„No jo, dobﬁe, dobﬁe,“ uhnul Talen. „UÏ poslouchám.“
„VÏdy mne potû‰í, kdyÏ vidím, jak˘ mají mladí hlad po vzdûlání,“ poznamenal Dolmant.
Tak se cestou do Dému zaãalo Talenovo vzdûlávání. Zpoãátku se durdil, ale
po nûkolika hodinách uÏ Berita poslouchal se zájmem. „MÛÏu se ptát?“ odváÏil
se koneãnû.
„Samozﬁejmû,“ odvûtil Berit.
„¤íkal jste, Ïe tou dobou tu nebyla království, jenom kníÏectví a tak?“
Berit pﬁik˘vl.
„Jak teda mohl ten Abrech z Deiry v patnáctém století ovládnout celou zem?
Copak s ním ostatní vévodové nebojovali?“
„Abrech kontroloval Ïelezné doly ve stﬁední Deiﬁe. Jeho vojáci mûli ocelové
zbranû a zbroj, protivníci znali jen bronz, nûkteﬁí jen pazourek.“
„Tak to je rozdíl.“
„KdyÏ si zajistil vládu nad Deirou, vyrazil na jih tam, kde je dnes Elénie.
Zanedlouho celou oblast dobyl. Pak se posunul do Arcia a podmanil si i je.
Pokraãoval ve stﬁední Eósii, Cammorii, Lamorkandu a Pelosii.“
„To dobyl celou Eósii?“
„Ne. Asi tou dobou se v Rendoru objevili E‰andité a církev Abrecha pﬁesvûdãila, Ïe by je mûl potﬁít.“
„O E‰anditech jsem sly‰el,“ ﬁekl Talen, „ale nepochopil jsem, ãemu vlastnû
vûﬁí.“
„E‰and byl proti hierarchii.“
„Co to znamená?“
„Hierarchii tvoﬁí pﬁíslu‰níci vy‰‰ího kléru – biskupové, patriarchové a arciprelát. E‰and tvrdil, Ïe o teologick˘ch otázkách by mûli v mezích farnosti rozhodovat místní duchovní past˘ﬁi a hierokracie by se mûla rozpustit.“
„UÏ chápu, proã ho církevní ‰éfové nemûli rádi.“
„Abrech prostû ve stﬁední a západní Eósii sebral velké vojsko a vyrazil na
Rendor. Mûl plnou hlavu Boha a tak, kdyÏ ho poraÏení vévodové a hrabata poÏádali o ocel na boj proti kacíﬁÛm, vyhovûl jim. Pár bitev sice svedl, ale pak se
jeho koalice rychle rozpadla. Vládcové západních a stﬁedov˘ch kníÏectví uÏ nemuseli Abrecha poslouchat, protoÏe získali tajemství v˘roby oceli. Elénie s Arciem vyhlásily nezávislost, Cammorie, Lamorkand a Pelosie vytvoﬁily silná království. Sám Abrech padl v bitvû s E‰andity v jiÏní Cammorii.“
„A co to má spoleãného se Zemochem?“
„K tomu se dostaneme, aÏ pﬁijde ãas.“
Talen se ohlédl po Kurikovi. „Ví‰, je to docela dobrá pohádka. Proã nám to
nevykládali v té ‰kole, do které jsi mû strãil?“
„Zﬁejmû jsi tam nezÛstal dost dlouho, aby to stihli.“
„MoÏn˘ to je.“
„Kolik nám zb˘vá do Dému?“ zeptal se Kalten a podle v˘‰ky odpoledního
slunce zkusil odhadnout ãas.
„Tak dvanáct líg,“ odvûtil Kurik.
„To do tmy nestihneme. Je nûkde cestou hospoda nebo hostinec?“
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„O kus dál vím o vesnici. Mají i hospodu.“
„Co ty na to, Sparhawku?“ obrátil se na nûj Kalten.
„Proã ne?“ odvûtil rytíﬁ. „Koním moc nepomÛÏeme, kdyÏ je poÏeneme
v mraze pﬁes noc.“
KdyÏ druÏina vyjíÏdûla do kopce k vesnici, slunce se uÏ klonilo k západu.
ProtoÏe zapadalo za nimi, vrhalo pﬁed nû na cestu dlouhé stíny. Vesnice byla
malá, chalupy s do‰kov˘mi stﬁechami se táhly jen podle silnice. Hospoda na
druhém konci sestávala z v˘ãepu a spoleãného leÏení na pÛdû. Pﬁesto tu dostali daleko lep‰í veãeﬁi neÏ vãera.
„Zajedeme v Dému do kapituly?“ zeptal se Kalten Sparhawka, kdyÏ ve‰li do
nízké nálevny.
Sparhawk to zváÏil. „Asi ji sledují. Do Dému mÛÏeme, protoÏe provázíme
patriarchu, ale nikdo by nás nemûl vidût vcházet do klá‰tera, kde drÏí Arissu.
Jestli Anniá‰ovi dojde, co máme v plánu, pokusí se nám v tom zabránit. Kuriku, nemá‰ doma voln˘ pokoj?“
„Mám pÛdu a seník.“
„V˘bornû, pﬁespíme u tebe.“
„Aslade bude ráda.“ Kurik se zamraãil. „MÛÏu si s vámi promluvit soukromû, Sparhawku?“
Sparhawk vstal od stolu a do‰el za pano‰em na druh˘ konec místnosti.
„To jste nemyslel váÏnû, Ïe necháme Talena u Aslade s klukama, viìte?“ zeptal se ti‰e Kurik.
„Ne,“ odvûtil Sparhawk, „asi ne. Mûl jsi pravdu, to tvoje ‰lápnutí vedle by ji
jistû zarmoutilo a Talen si neumí dávat pozor na pusu. Podﬁekl by se.“
„Tak co s ním budeme dûlat?“
„To jsem je‰tû nevymyslel. Berit se o nûj stará dobﬁe.“
Kurik se usmál. „Poãítám, Ïe Talen poprvé v Ïivotû narazil na nûkoho, kdo
mu nebude tolerovat jeho v˘mluvy. To je pro nûj moÏná dÛleÏitûj‰í neÏ v‰echny pﬁedná‰ky z dûjin.“
„I mne to napadlo.“ Sparhawk se ohlédl po novicovi. Berit právû uctivû hovoﬁil se Sephrenií. „Mám pocit, Ïe z nûj bude v˘born˘ Pandion. Je ãestn˘,
chytr˘ a v Arciu si skvûle vedl v boji.“
„JenÏe jako pû‰ák,“ namítl Kurik. „Uvidíme, jak mu to pÛjde v sedle.“
„Kuriku, ty jsi rozen˘ ‰ikovatel.“
„Nûkdo to dûlat musí, Sparhawku.“
Nazítﬁí ráno bylo zase chladno a koním se na cestû kouﬁilo od nozder. KdyÏ
ujeli asi míli, Berit se vrátil k uãení. „Tak mi povûz, co ses vãera nauãil,“ vybídl
Talena.
Chlapec byl zachumlan˘ v Kurikovû starém záplatovaném ‰edivém plá‰ti
a tﬁásl se zimou, ale plynnû Beritovi odﬁíkal, co si zapamatoval. Pokud to Sparhawk dokázal posoudit, opakoval Beritovu pﬁedná‰ku slovo od slova.
„Má‰ v˘teãnou pamûÈ, Talene,“ pochválil ho novic.
„Mám na to grif,“ odvûtil kupodivu skromnû Talen. „Obãas Platimovi bûhám
se vzkazy, tak jsem si vycviãil pamatováka.“
„Kdo je Platime?“
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„Nejlep‰í zlodûj v Cimmuﬁe, teda dokud neztloustnul.“
„Ty se st˘ká‰ se zlodûji?“
„Já jsem zlodûj, Berite. Je to prastaré a úctyhodné zamûstnání.“
„Není úctyhodné.“
„To záleÏí na úhlu pohledu. Tak povídejte, co bylo, kdyÏ zabili krále Abrecha?“
„Válka s E‰andity skonãila na mrtvém bodû,“ dal se Berit do pﬁedná‰ky. „Vojska
se pﬁelévala pﬁes Vnitﬁní moﬁe a Arcijskou úÏinu, ale ‰lechta na obou stranách
uÏ mûla jiné plány. E‰and zemﬁel a nástupci postrádali jeho zápal. Církevní hierokracie v Chyrellu postrkovala ‰lechtu do války, ale vévody zajímala spí‰ politika neÏ vûrouka.“
„Jak dlouho to trvalo?“
„Skoro tﬁi sta let.“
„Tenkrát brali války docela váÏnû, co? Ale poãkat, kde byli celou dobu církevní rytíﬁi?“
„Právû se k tomu dostávám. KdyÏ se ukázalo, Ïe ‰lechta nemá o válku zájem, hierokracie v Chyrellu na koncilu zváÏila moÏnosti a nakonec se rozhodla
zaloÏit vojenské ﬁády. Rytíﬁi ãtyﬁ ﬁádÛ získali daleko lep‰í v˘cvik neÏ dosavadní
vojáci, a navíc se seznámili se styrick˘mi tajinami.“
„To je co?“
„Kouzla.“
„Aha. Proã jste to neﬁekl hned?“
„¤ekl. Dávej pozor, Talene.“
„A církevní rytíﬁi vyhráli válku?“
„Dobyli cel˘ Rendor a E‰andité se koneãnû vzdali. Vojenské ﬁády mûly zpoãátku velké ambice a zaãaly si Rendor porcovat na samosprávná panství. Pak
ale z v˘chodu pﬁi‰lo daleko vût‰í nebezpeãí.“
„Zemoch?“ hádal Talen.
„Pﬁesnû tak. Útok na Lamorkand pﬁi‰el bez sebemen‰í...“
„Sparhawku!“ kﬁikl Kalten. „Tamhle nahoﬁe!“ Ukázal na nedalek˘ pahrbek.
Na hﬁebeni se najednou objevilo dvanáct ozbrojencÛ a rozjelo se kapradím
k silnici.
Sparhawk s Kaltenem tasili a pobídli konû proti útoãníkÛm. Kurik vyrazil
stranou s masivním ﬁemdihem v ruce. Berit zamíﬁil na druhé kﬁídlo s tûÏkou
bojovou sekerou.
Oba rytíﬁi ve zbroji vlétli pﬁímo doprostﬁed nepﬁátel. Sparhawk v krátkém
sledu skolil dva a Kalten tﬁetího srazil ze sedla nûkolika rychl˘mi tvrd˘mi seky.
Dal‰í útoãník se je pokusil obejít, ale Kurik mu ﬁemdihem rozmázl lebku. Sparhawk s Kaltenem se uÏ ocitli uprostﬁed oddílu a s mohutn˘m rozmachem mávali tûÏk˘mi meãi. Pak se k nim z kﬁídla pﬁipojil Berit a pustil se do jezdcÛ sekerou. Po chvíli to útoãníci vzdali a utekli.
„Co to mûlo znamenat?“ zeptal se Kalten. Blond˘n byl brunátn˘ a ztûÏka
funûl.
„Jednoho doÏenu a zeptám se,“ nabídl se Berit.
„Ne,“ uzemnil ho Sparhawk.
Berit svûsil koutky.
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„Novic se nesmí hlásit jako dobrovolník, Berite,“ pouãil mladíka Kurik.
„AlespoÀ dokud se nenauãí zacházet se zbraní.“
„Já si vedl dobﬁe, Kuriku,“ hájil se mladík.
„ProtoÏe to nebyli Ïádní bojovníci. Rozmachuje‰ se moc ze‰iroka, Berite.
Odkr˘vá‰ se. Na statku v Dému ti ukáÏu, jak se to dûlá.“
„Sparhawku!“ kﬁikla pod kopcem Sephrenia.
Sparhawk otoãil konû a uvidûl, jak k Sephrenii, Dolmantovi a Talenovi bûÏí
z nedalekého kﬁoví pût muÏÛ v styrické kytlici. Zaklel a nasadil Faranovi ostruhy.
Brzy mu bylo jasné, Ïe Styrici jdou po Sephrenii s Pí‰Èou. Sephrenia ale nebyla zcela bezbranná. Jeden Styrik se skácel k zemi a chytil se za bﬁicho. Dal‰í
padl na kolena s rukama v oãích. Zbylí tﬁi zaváhali, coÏ se jim stalo osudn˘m,
protoÏe mezitím pﬁijel Sparhawk. Jednomu jedin˘m ‰vihem usekl hlavu, druhému probodl hruì. Poslední Styrik se pokusil utéct, ale Faran skousl udidlo,
tﬁemi skoky ho dostihl a udupal okovan˘mi kopyty.
„Pozor!“ sykla Sephrenia a ukázala na vr‰ek kopce. Na svûtlém koni tam sedûla a shlíÏela na nû postava v plá‰ti s kápí. Sotva malá Styriãka zaãala kouzlit,
postava se otoãila a ujela z dohledu.
„Co byli zaã?“ zeptal se Kalten, kdyÏ k nim dojel.
„Îoldáci,“ odpovûdûla Sephrenia. „Pozná‰ je podle zbroje.“
„A ten na kopci byl jejich velitel?“ zajímalo Dolmanta.
Sephrenia pﬁik˘vla.
„Ale byl to Styrik, Ïe ano?“
„MoÏná, ale moÏná nûco jiného. Cítila jsem z nûj nûco povûdomého. UÏ jednou se cosi pokusilo zaútoãit na Pí‰Èu. AÈ to bylo cokoli, ubránila se. Teì to
zkusilo pﬁímûj‰í útok.“ Nasadila zlovûstnû váÏn˘ v˘raz. „Sparhawku, musíme
jet do Dému tak rychle, jak to pÛjde. Tady v otevﬁené krajinû nám hrozí velké
nebezpeãí.“
„MÛÏeme vyslechnout ranûné,“ navrhl rytíﬁ. „Tﬁeba nám o tom tajemném
Styrikovi, kter˘ má o vás dvû takov˘ zájem, poví víc.“
„Nic ti nepoví, Sparhawku,“ namítla Sephrenia. „Pokud tam nahoﬁe bylo to,
co si myslím, Ïoldáci si vÛbec nic nepamatují.“
„Tak dobrá, vyrazíme.“
Na KurikÛv statek pﬁed Démem dorazili v pÛli odpoledne. Usedlost prozrazovala Kurikovu pozornost k detailÛm. Trámy roubeného stavení poﬁízem
upravil do hranatého profilu, a tak ani nebylo tﬁeba vycpávat spáry mechem.
Na stﬁe‰e mûl plochá polínka, poskládaná pﬁes sebe jako ‰indele. Ve svahu za
domem stála hospodáﬁská stavení a velká dvoupatrová stodola. KuchyÀskou
zahrádku chránila proti dobytku bytelná ohrada. U bﬁevna postávalo strakaté
tele a touÏebnû hledûlo na mrkvovou naÈ a mrazem spálené zelí.
Na dvoﬁe ‰típali dﬁíví dva vysocí mladíci Beritova vûku a dal‰í dva, o nûco
star‰í, spravovali stﬁechu stodoly. V‰ichni mûli hrubû tkané haleny.
Kurik seskoãil z konû a zamíﬁil k mládencÛm na dvoﬁe. „Kdy jste naposledy
brousili sekery?“ uhodil na nû.
„Táto!“ vykﬁikl jeden mladík. OdloÏil sekyru a objal otce. Sparhawk si v‰iml,
Ïe je nejménû o hlavu vy‰‰í.
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Druh˘ syn zavolal na star‰í bratry a ti bez ohledu na nebezpeãí hned skoãili
ze stﬁechy dolÛ.
Pak se z domu vyhrnula Aslade. Na faldech mûla ruãnû tkané ‰aty a bílou
zástûru. Vlasy uÏ jí prokvétaly stﬁíbrem, ale díky dolíãkÛm ve tváﬁích vypadala
jako dûvãe. Láskyplnû Kurika objala a SparhawkÛv pano‰ se na chvíli ocitl
v zajetí rodiny. Sparhawk mu to skoro závidûl.
„Lituje‰, Sparhawku?“ zeptala se ho chápavû Sephrenia.
„Skoro ano.“
„Mûls mû poslouchat, kdyÏ jsi byl mlad‰í, mÛj mil˘. Teì jsi mohl b˘t na jeho
místû.“
„Na to, abych si poﬁídil rodinu, mám trochu nebezpeãné povolání, Sephrenie.“ Povzdychl si.
„AÏ pﬁijde ãas, Sparhawku, nebude‰ o tom uvaÏovat.“
„Ten ãas uÏ dávno minul.“
„Uvidíme,“ odvûtila tajemnû.
„Aslade, máme hosty,“ ﬁekl Kurik Ïenû.
Aslade si otﬁela slzy cípem zástûry a ‰la uvítat rytíﬁe na koních. „Vítejte,“ pozdravila je prostû. Pﬁed Sparhawkem a Kaltenem udûlala uctivé pukrle, i kdyÏ
je znala odmaliãka. Pak se ale rozesmála: „Slezte uÏ, vy dva, a dejte mi pusu.“
Sesedli jako nemotorní kluci a objali ji. „Vypadá‰ dobﬁe, Aslade,“ snaÏil se
Sparhawk v patriarchovû pﬁítomnosti zachovat zdání dÛstojnosti.
„Dûkuji, pane,“ odvûtila s neváÏnou úklonou. Aslade je znala pﬁíli‰ dlouho,
neÏ aby brala povinnou úctu k panstvu váÏnû. Usmála se a poplácala se pﬁes
boky. „Tloustnu, Sparhawku. Asi z toho, jak pﬁi vaﬁení poﬁád ochutnávám.“
Vesele pokrãila rameny. „JenÏe kdyÏ neochutnáte, nevíte, jaké to je.“ Obrátila
se na Sephrenii. „Má milá, tak dlouho jsme se nevidûly.“
„AÏ pﬁíli‰ dlouho, Aslade,“ pﬁitakala Sephrenia, sklouzla z konû a nechala se
vzít do náruãe. Pak Pí‰tû ﬁekla nûco styricky, holãiãka stydlivû pﬁedstoupila
a políbila Aslade do dlaní.
„To je krásné dûcko,“ za‰i‰lala Aslade. ·ibalsky se podívala na Sephrenii.
„Mûla jste se mi svûﬁit, má milá. Jsem skvûlá porodní bába a mrzí mû, Ïe jste
mû nepozvala na pomoc.“
Sephrenia pochopila aÏ po chvíli. „To není, jak si myslí‰,“ rozesmála se.
„Jsme sice spﬁíznûny, ale jinak.“
Aslade se usmála na Dolmanta. „Pojìte dolÛ, otãe. Dovolí nám církev cudné
objetí na uvítanou? Dobﬁe se vám odmûním. Právû jsem vytáhla z pece pût
pecnÛ, je‰tû jsou teplé a kﬁupavé.“
Dolmantovi zasvítily oãi a rychle sesedl. Aslade ho vzala kolem krku a vlepila mu mlaskavou pusu na tváﬁ. „Kdysi nás s Kurikem oddával,“ vysvûtlila
Sephrenii.
„Já vím, byla jsem vám na svatbû.“
Aslade se zaãervenala. „Moc si z ní nepamatuju. Myslela jsem na úplnû jiné
vûci.“ V˘znamnû se na Kurika uculila.
Sparhawk musel skr˘t úsmûv, kdyÏ vidûl, jak jeho pano‰ rudne.
Aslade se tázavû podívala na Berita a Talena.
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„Ten mlad˘ silák je Berit,“ pﬁedstavil je Kurik. „Pandionsk˘ novic.“
„Vítám tû, Berite,“ ﬁekla Aslade.
„A ten kluk je mÛj... ehm, uãedník,“ zajíkl se Kurik. „Cviãím ho na pano‰e.“
Aslade si mladého zlodûje dobﬁe prohlédla. „Je obleãen˘ jako trhan, Kuriku,“ vyãetla manÏelovi. „Nemohls mu sehnat nûco lep‰ího?“
„Pﬁidal se k nám teprve nedávno, Aslade,“ hájil se podezﬁele rychle Kurik.
Aslade si Talena prohlédla je‰tû jednou. „Nûco ti povím, Kuriku. Vypadá úplnû stejnû jako ty v jeho vûku.“
Kurik si odka‰lal. „Shoda náhod.“
Aslade se usmála na Sephrenii. „Vûﬁila byste, Ïe jsem Kurika uhánûla od ‰esti
let? Trvalo to deset rokÛ, ale nakonec jsem ho dostala. Pojì dolÛ, Talene. Mám
plnou truhlu vûcí, z kter˘ch uÏ moji kluci vyrostli. Najdeme ti nûco slu‰ného.“
Talen se pﬁi sesedání tváﬁil skoro touÏebnû a Sparhawk dokonale chápal, jak
mu musí b˘t. Vzdychl a obrátil se na Dolmanta. „Zamíﬁíte teì do klá‰tera, Va‰e
Milosti?“
„To mám nechat vystydnout ãerstvû napeãen˘ chleba?“ zdûsil se Dolmant.
„To pﬁece nejde, Sparhawku.“
Rytíﬁ se zasmál a patriarcha oslovil Kurikovu Ïenu: „Doufám, Ïe má‰ ãerstvé
máslo.“
„Vãera ráno jsem ho tloukla, otãe, a právû jsem otevﬁela krajáã ‰vestkov˘ch
povidel, co máte tak rád. PÛjdeme do kuchynû?“
„Nic nám nebrání.“
Aslade vzala automaticky Pí‰Èu za ruku a Talena kolem ramen. S dûtmi pod
kﬁídly vedla spoleãnost do domu.
* * *
Hrazen˘ konvent, kde drÏeli princeznu Arissu, stál v zalesnûném údolí na druhé stranû mûsta. MuÏi mohli dovnitﬁ jen zﬁídka, ale Dolmant díky svému postavení zajistil vstup i Sparhawkovi. Zakﬁiknutá malá jepti‰ka s plach˘ma oãima
a ‰patnou pletí je zavedla do malé zahrady u jiÏní zdi, kde na zimním sluníãku
sedûla s knihou v klínû princezna Arissa, sestra neboÏtíka krále Oldﬁeje.
Léta na ní nebyla témûﬁ znát. Dlouhé plavé vlasy jí stále záﬁily a modré oãi
mûla tak svûtlé, Ïe pﬁipomínaly spí‰e ‰edé duhovky její neteﬁe, královny Ehlany. Kruhy pod oãima ale vypovídaly o dlouh˘ch bezesn˘ch nocích pln˘ch zá‰ti
a sebelítosti. Rty mûla tenké, nijak smyslné, a v koutcích úst hluboké nespokojené vrásky. I kdyÏ Sparhawk vûdûl, Ïe princeznû táhne na ãtyﬁicet, hádal by jí
o mnoho ménû. Na sobû nemûla úbor jepti‰ky, ale ãervené vlnûné ‰aty s v˘stﬁihem a sloÏitû skládan˘ ãepec. „Je mi ctí, Ïe vás tu mohu uvítat, pánové,“ pravila zastﬁen˘m hlasem, ale ani se neobtûÏovala vstát. „Mám Ïalostnû málo náv‰tûv.“
„Va‰e V˘sosti,“ pozdravil ji pﬁedpisovû Sparhawk, „doufám, Ïe vám daﬁí dobﬁe.“
„Je tu nuda, Sparhawku.“ Otoãila se na Dolmanta. „Zestárl jste, Milosti,“ poznamenala zlomyslnû a zavﬁela knihu.
„Ale vy ne,“ odvûtil patriarcha. „Pﬁijmete mé poÏehnání, V˘sosti?“

