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Dlouhý sprint
Kleãím nad bratrem a do oãí se mi derou slzy. Je mrtv˘. Obyãejn˘,
úplnû obyãejn˘ pád z konû, a on je mrtv˘. Hlavu má nepﬁirozenû zvrácenou, krãní obratle zlomené. Sly‰ím se vzlykat a nadávat, ale nûkde
uvnitﬁ se pomalu, pomalu a neochotnû zaãínám smiﬁovat se skuteãností. Ne Ïe bych ho mûl tolik rád. Brácha, princ Maxmilián, byl obãas
pûknû arogantní parchant, ale kdo by na jeho místû nebyl. Od mládí
ho krmili ka‰iãkou z b˘ãích a tygﬁích koulí, kaÏdé jeho jídlo mûl v práci královsk˘ toxikolog a od dvou let, kdy se nauãil ãíst, trávil ‰est hodin
dennû ve spoleãnosti otcov˘ch ãarodûjÛ. V˘sledkem bylo, Ïe mûﬁil
sedm stop, váÏil pﬁes tﬁi sta liber a v sedmadvaceti letech strãil do kapsy
osmadevadesát procent ãarodûjÛ na Kontinentu. A teì tu leÏí mrtv˘.
Za sedm t˘dnÛ mûl b˘t korunován. To je dÛvod, proã breãím. Následnictví pﬁe‰lo na mne. Brácha se na korunovaci pﬁipravoval cel˘ Ïivot,
mnû zb˘vá ãtyﬁicet devût dnÛ. NepﬁeÏiji.
Vrátil jsem se na Hrad a pﬁedal konû i s tûlem podkonímu. Nádvoﬁí
se okamÏitû zaplnilo lidmi, ale nikdo se neodváÏil mluvit pﬁíli‰ nahlas.
Poprvé v Ïivotû jsem se ocitl v centru pozornosti a nebylo to nic pﬁíjemného. SnaÏil jsem se nevnímat záplavu pohledÛ oscilujících mezi
profesionálním hodnocením ﬁezníka odhadujícího v˘drÏ kusu urãeného na poráÏku a pobaven˘m pﬁemítáním sázkaﬁe tipujícího kurs na
smû‰ného outsidera. Engod, nejmlad‰í ãlen otcovy osobní stráÏe, se na
mne vyz˘vavû ‰klebil. Jeho rodina patﬁí mezi jedenáctku, ze které se
v pﬁípadû, Ïe je princ pﬁi kournovaci zabit, volí nov˘ vega‰sk˘ král. Engod má dva star‰í bratry. Oba pro‰li stejnou pﬁípravou jako Max, oba
jsou elitní ãarodûjové a zabijáci. Budou mít tﬁicet dní na to, aby se mi
dostali na kobylku.
Schoval jsem se do své vûÏe a hlavní dveﬁe zavﬁel zevnitﬁ na závoru.
Nemám vlastní stráÏe. Îádn˘ profík by ne‰el do sluÏby k druhorozenému princi, a najmout si obyãejné chlapy z venku je zbyteãné. Ty bych
7
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dokázal vyﬁídit i já. Pokud jsem potﬁeboval podpoﬁit svou autoritu,
pÛjãoval jsem si svaly u bráchy. Byl sice parchant, ale vycházeli jsme
spolu dobﬁe. Pokoje vypadaly stejnû zabydlenû a útulnû jako dﬁíve, ale
najednou jsem sem nepatﬁil. Byl jsem zde pouze na náv‰tûvû. Vztekle
jsem ze stûny strhal plány vinic a vinn˘ch sklepÛ. Od osmnácti let jsem
se tvrdo‰íjnû snaÏil zbavit se pﬁedurãené role králova poskoka, chlapíka pro nej‰pinavûj‰í práci, kter˘ bude v zákulisí pﬁispívat k hladkému
chodu vlády. Postaral jsem se o to, aby mû ostatní povaÏovali za hlupáka, kter˘ nic neví a kterého nemá cenu zatahovat do politick˘ch intrik.
Klany uÏ mû dokonce nezvaly ani na kaÏdoroãní plesy, kde se ustavovaly a ru‰ily tajné aliance, prodávaly informace a lovili chovní hﬁebci
pro zlep‰ení genetického potenciálu klanu. Pﬁezdívali mi zelináﬁ
a v lep‰ím pﬁípadû kupãík. M˘m snem bylo vybudovat vinice, které by
produkovaly lep‰í víno neÏ ãervené muoché, které k nám dováÏí obchodníci. Letos jsem sklidil prvních pár ko‰íkÛ. Parchant brácha. Otevﬁel
jsem láhev bílého kroãe a nalil si pln˘ pohár. Schovával jsem si ho pro
sváteãní pﬁíleÏitosti a vzhledem k tomu, Ïe v budoucnu Ïádné nebudou, nebylo proã ho ‰etﬁit. Oknem jsem pozoroval mumraj na nádvoﬁí.
Kapitán otcovy stráÏe právû vítal skupinu diplomatÛ guunského císaﬁe.
V‰echno bûÏelo bezchybnû, ani smrt korunního prince nedokázala naru‰it plynul˘ chod soukolí moci. Císaﬁ ovládá polovinu Kontinentu
a podle nejrÛznûj‰ích náznakÛ si zaãíná brousit zuby na zbytek. Zbytek obná‰í asi tucet vût‰ích království a desítky mal˘ch nezávisl˘ch
panství nebo obchodních lig. Na první pohled snadné sousto pro dvousettisícovou imperiální armádu. Tamní vládcové v‰ak mají to správné
know how pro vedení války. Jedin˘ trit, jednotka skládající se z váleãného ãarodûje a dvou speciálnû vycviãen˘ch rytíﬁÛ, dokáÏe bûhem
okamÏiku sprovodit ze svûta i tisícovku muÏÛ. Císaﬁ si to samozﬁejmû
uvûdomuje a poslal emisary, aby se u otce pokusil vyjednat omezení
v pouÏití síly v pﬁípadné válce.
Chloupky na zátylku se mi najeÏily, nûkdo stál tûsnû za mnou. Na
ãlovûka, kter˘ se vám skrytû dostane do zad, je ve Vega‰i jediná odpovûì. Pouzdro upletené z vláken ‰ialinu zareagovalo na znám˘ vzor napûtí ‰lach, do dlanû mi vklouzla úzká ãepel. Pozvedl jsem pohár k ústÛm,
vyuÏil pohybu k zamaskování pﬁenosu váhy na druhou nohu. Otoãil
jsem se v piruetû, ostﬁí hlasitû proseklo vzduch. Zahlédl jsem jen roz8
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mazanou siluetu, nûco se mû lehce dotklo, zmûnil jsem se v roztoãenou
káãu a ztratil rovnováhu. Tûsnû pﬁedtím, neÏ jsem narazil do stûny,
jsem staãil nÛÏ odhodit. Trochu nejistû jsem se postavil a otoãil ke svému královskému otci.
„Málem jsem se poﬁezal,“ ﬁekl jsem místo pozdravu.
Jako vÏdy byl obleãen do voln˘ch ãern˘ch kalhot, ‰edé haleny a koÏené vesty. Na nohou mûl lehké boty. Budu se muset podívat, z ãeho
má podráÏky. Pokud jste se mu nepodívali do obliãeje, mohli jste ho
povaÏovat za podkoního nebo mistra lovãího. ·lachovit˘, vlasy napÛl
prokvetlé stﬁíbrem, pokoÏka v obliãeji a na rukou o‰lehaná sluncem
a vûtrem.
„Myslel jsem si, Ïe se poﬁeÏe‰.“
Nesná‰ím uÏ jenom ten jeho tón. Jako by kaÏdé slovo pﬁed tím, neÏ
ho vysloví, procedil pﬁes pÛltucet filtrÛ. Hlas dokonale zbaven˘ emocí,
hlas stvoﬁen˘ k rozkazování a ãarování. Nenávidím jeho sebevûdomí
a aroganci. Bojím se ho.
„Na staﬁíka jsi docela rychl˘,“ za‰klebil jsem se, naplnil dal‰í dva poháry a jeden mu nabídl.
Kupodivu si ho vzal.
„Ne. Zanedlouho nebudu mít dost sil na to, abych udrÏel zemi
v klidu.“
Kecal. Je mu pûta‰edesát a kaÏdého muÏe ze své osobní jednotky by
vynesl z arény v zubech. UÏ ho to prostû pﬁestalo bavit a myslel si, Ïe je
brácha dostateãnû pﬁipraven˘ na to, aby korunu pﬁevzal.
„A nemohl bys svou abdikaci o pár mûsícÛ odloÏit?“
„Ne.“
To byla vskutku královská odpovûì.
„A uvûdomuje‰ si, otãe, Ïe korunovaci nepﬁeÏiji? Nepﬁipravovali jste
mû na ni uÏ od dûtství jako Maxe. Trocha ãasu navíc by mi pomohla.“
Mlãel.
„Zabijí mû a králem se stane nûkdo jin˘. Nebude Ïádná dynastie
MaatenÛ.“
Pokrãil rameny.
„Takov˘ je zvyk. Korunovaãní obﬁad zaãne podle plánu. Tady má‰
klíãe k Maxov˘m komnatám. MoÏná tam najde‰ nûco, co ti pomÛÏe.“
Otoãil se k odchodu, ale mezi dveﬁmi se na okamÏik zastavil.
9
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„VyÏádal jsem si od sklepníka ochutnávku z tvé skliznû. Není ‰patná. Uvítal bych, kdybys mû v budoucnu zaﬁadil na seznam sv˘ch pﬁednostních zákazníkÛ.“
Poãkal jsem, aÏ za sebou zavﬁe, a mr‰til pohárem o dveﬁe.
„Ten parchant, mizera!“
Ve chvíli, kdy jsem si byl jist˘, Ïe je venku, jsem vzteky vykopl dveﬁe. Na uklidnûnou jsem na ex vypil pohár vína a nalil si dal‰í. Brácha
nepouÏíval obyãejné klíãe. Tvrdil, Ïe kaÏd˘ se dá snadno padûlat. Místo toho spoléhal na dokonale vybrou‰ené váleãky z modrého safíru.
Na svazku, kter˘ teì leÏel na mém stole, jich byl cel˘ tucet. Nebylo
v nich nic magického, k otevﬁení dveﬁí staãil pouze správn˘ rozmûr
a správn˘ materiál. Nedovedu si ale pﬁedstavit nûkoho, kdo by mûl pﬁístup k tak obrovsk˘m drahokamÛm a byl by ochoten je zniãit. Samozﬁejmû kromû vega‰ského prince. Nechtûlo se mi nav‰tívit Maxovy
komnaty. Nemám rád ãarodûje ani jejich nádobíãko, navíc Max bezpochyby pﬁichystal pro nezvané náv‰tûvníky spoustu originálních pﬁekvapení. Nemûl jsem teì náladu na nimravé procházení polem pln˘m
pastí. Doplnil jsem si pohár a zaãal chmurnû pﬁemítat nad budoucností. Îivot je pln˘ pﬁekvapení. Ráno vstanete se spoustou plánÛ a veãer
vidíte za rohem zubatou. V zásadû jsem mûl tﬁi moÏnosti. Utéci, zÛstat,
nebo si sám ihned podﬁíznout krk. Poslední volba by mi pravdûpodobnû u‰etﬁila spoustu starostí, protoÏe pﬁi bliÏ‰ím pohledu spl˘valy v‰echny moÏnosti v jednu. I kdyÏ uteãu, stále zÛstanu korunním princem
vega‰ského království s formálním právem na trÛn. Mohu si dûlat legraci z císaﬁov˘ch ‰pionÛ, hrát fale‰né kostky s podsvûtím ve kterémkoliv mûstû na Kontinentu, nebo se Ïivit dáváním lekcí místním
uãitelÛm ‰ermu, ale zabijákÛm jedenácti rodÛ neuteãu, v nejhor‰ím
pﬁípadû za mnou nûkoho po‰le pﬁímo otec. Nebo se z rodinn˘ch dÛvodÛ bude obtûÏovat sám. Od otevﬁeného okna zastudil závan vûtru,
voskovice, kterou jsem nechával vÏdy hoﬁet, zhasla. Stmívalo se a dole
ve mûstû se postupnû rozÏíhala rÛznobarevná svûtla. Tisíce, desetitisíce svûtel. Na v‰ech stranách obklopovala star˘ hrad jako moﬁe vlnící se
v tûsném zálivu. Skalnaté stûny tyãící na tﬁech stranách do v˘‰ky stovek metrÛ pﬁesnû vymezují prostor ob˘van˘ lidmi. Pﬁíroda zde nedává mnoho pﬁíleÏitostí k obÏivû. Pouze na v˘chodû se kotlina otevírá
a pokraãuje v podobû obrovského údolí vyhloubeného dávno v minu10
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losti vyschlou ﬁekou. V údolí panuje zvlá‰tní mikroklima a jeho bﬁehy
tvoﬁí lehká naãervenalá pÛda, která tak skvûle svûdãí vinné révû. Severní strana zÛstává po vût‰inu dne ve stínu. Kdyby se oba bﬁehy
pouÏily jako obilná pole, pﬁi chytrém obhospodaﬁování by moÏná dokázaly nasytit i desetinu z devíti set tisíc lidí ve mûstû. To by ale odporovalo starému pravidlu. Vega‰ nesmí produkovat vlastní potraviny,
musí spoléhat na dodávky z níÏin. KaÏd˘ rok pﬁijíÏdûjí zástupci i tûch
nejmen‰ích vládcÛ na Kontinentu a kontrolují, zda se zákon neporu‰uje. A mÛj otec jim vÏdy neobvykle ochotnû vyhoví. Dokonce jim poskytne i horské prÛvodce, kteﬁí jim pomohou vylézt dva tisíce stop nahoru po skalách, aby se na vlastní oãi pﬁesvûdãili, Ïe se na náhorní
plo‰inû neukr˘vají obrovské obilné lány. Jedin˘mi obyvateli nekoneãn˘ch plání pustiny jsou obrovití tuﬁi schopní spásat houbovit˘ li‰ejník,
kter˘m pohrdají v‰echna ostatní zvíﬁata.
OdloÏil jsem pohár a vrátil se pohledem k svûtlÛm mûsta. Mûl jsem
dost své bolestínské nálady. Tak to dopadá, kdyÏ ãlovûk pije sám. Pﬁevlékl jsem se do civilních ‰atÛ, nepotﬁeboval jsem, aby nûkdo podle polovojenského odûvu odhadl mou pﬁíslu‰nost k Hradu, a vyrazil jsem
do mûsta. ·el jsem se podívat na své skoro poddané. Jediné, v ãem
jsem se odli‰oval od bájn˘ch vladaﬁÛ vyráÏejících v pﬁestrojení mezi
chud˘ lid, byl opasek nacpan˘ zlatem. Nechtûl jsem napravovat kﬁivdy páchané na prost˘ch lidech, ‰el jsem jednodu‰e flámovat. Nehledû
na to, Ïe ve Vega‰i Ïádní prostí lidé nejsou. KaÏd˘ druh˘ je podvodník,
kaÏd˘ tﬁetí zlodûj, kaÏd˘ ãtvrt˘ zabiják a kaÏd˘ pát˘ ãarodûj. Îije se
tady dobﬁe a vesele, ãasto moÏná ponûkud krátce.
StráÏe u brány si mû prohlíÏely ponûkud zvûdavûji, neÏ kdyÏ jsem
vyráÏel do mûsta na noc pﬁedtím, ale nepﬁesáhlo to únosnou mez. ·el
jsem pû‰ky, nepﬁedpokládal jsem, Ïe bych se pﬁi zpáteãní cestû dokázal
postarat i o konû.
Hrad – pevnost se nachází na strmém pahorku uprostﬁed mûsta. Ze
západu a severu je pﬁístupn˘ po cestû vinoucí se ãásteãnû zalesnûn˘m a ãásteãnû travnat˘m strm˘m svahem, na v˘chodû a na jihu ho
od mûsta oddûluje kolmá skála. Celou kotlinu zaplÀují domy. Maãkají se na sebe bez ladu a skladu, dvoupatrové, tﬁípatrové i ãtyﬁpatrové, v‰emoÏn˘ch rozmûrÛ a tvarÛ. Vega‰, omezená nedostatkem
prostoru, na mnoha místech poÏírá sama sebe, nad mal˘mi pﬁízemní11
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mi domy se na obrovsk˘ch pilotech tyãí v˘stavní kamenné stavby,
v nûkter˘ch ãtvrtích jsou zastﬁe‰eny i ulice a ãlovûk vÛbec nespatﬁí
nebe nad hlavou. Stejn˘, ne-li vût‰í zmatek panuje pod zemí. V chaotické zmûti se stﬁídá kámen, cihly, dﬁevo, pálená i nepálená hlína.
Ulice nemají názvy, pouze nûkteré domy se dají identifikovat podle
neobvykl˘ch domovních znamení, obãas se stane, Ïe ze dne na den
nepoznáte dÛvûrnû známé okolí, protoÏe nûkdo zru‰il starou iluzi,
kterou jste vy pokládali za skuteãnost. Jindy vejdete do domu, kde
jste vãera veãeﬁeli s obchodním partnerem, a pﬁivítá vás ticho, protoÏe v‰ichni zmizeli a jen bohové a démoni vûdí kam. Pokud se vydáváte do míst, kde nejste ãast˘m hostem, vyplatí se najmout si bludníka, kter˘ vás provede mûstsk˘m labyrintem a u‰etﬁí vám spoustu
problémÛ. Témûﬁ nikdo nezná mûsto celé. I nejvût‰í místní uboÏák by
si kdekoliv jinde mohl Ïít jako král. Platba stﬁíbrem se povaÏuje za
smrtelnou uráÏku, zlato teãe proudem, pﬁelévá se z kapsy do kapsy.
Ale nejdÛleÏitûj‰ím místním artiklem není, stejnû jako drahokamy,
drahé látky nebo Ïeny. Ve Vega‰i se podvádí, zabíjí a krade kvÛli bylinn˘m receptÛm, ﬁemeslnick˘m v˘robkÛm, magick˘m formulím.
KvÛli informacím. A zabíjí se ãasto a rychle. Podle otcov˘ch statistik
se zde roãnû narodí jen asi stovka dûtí, ale padesát tisíc lidí se pﬁistûhuje a pﬁibliÏnû stejn˘ poãet jich zemﬁe. Mrtvoláﬁi starající se o ãistotu ulic mají svou práci jistou. V poslední dobû se dokonce zaãínají
specializovat podle druhu mrtvol. Likvidace zahnívajícího ãarodûje
mÛÏe b˘t nûkdy nebezpeãná. Vstoupil jsem mezi domy a se zápachem stokrát pouÏitého vzduchu pﬁi‰el náhl˘ záchvat klaustrofobie.
Horeãnatû jsem za‰átral v kapse a s úlevou nahmatal sklenûnou ampuli s tabletkami. Pro jistotu jsem si vzal hned tﬁi. TíseÀ a panická
hrÛza se postupnû rozplynuly, zÛstal jen stín otupûlosti za ãelem.
Jinde bych moÏná ani nevûdûl, Ïe klaustrofobií trpím, protoÏe obyãejná mûsta a domy mi nevadily, ale stísnûná a pﬁeplnûná Vega‰ mû
obãas dokázala úplnû zdecimovat. Se smradem to bylo hor‰í. Zapomnûl jsem si nasadit pachovou náu‰nici a bohuÏel jsem si s sebou nevzal ani rou‰ku, ale v listopadu b˘vá nejlep‰í vzduch a nehrozilo, Ïe
se pﬁiotrávím. Kráãel jsem rychle, abych se vyhnul v‰udypﬁítomn˘m
pouliãním obchodníkÛm, ale kdyÏ jsem se na okamÏik zastavil,
abych se rozhodl, kterou ze znám˘ch putyk zvolím, okamÏitû se ke
12
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mnû pﬁitoãil pokﬁiven˘ chlapík. Páchl, jako by hnil zaÏiva, a kdyÏ
jsem mu pod kápí na okamÏik zahlédl tváﬁ, spatﬁil jsem rudé skvrny
plísnû.
„Nepotﬁeboval by pán nûjak˘ lektvar? Na spaní, na dlouhé spaní, na
snûní?“
Dlouhé spaní znamenalo smrt.
„Ne, ale moÏná bych si rád o‰krábl trochu toho, co ti roste na ksichtû. Kolik za to chce‰?“
Nûco zablekotal a stáhl se zpátky do stínu. Zamíﬁil jsem k Bezednému vûdru. Tahle putyka nemûla nejlep‰í povûst, ale byla nejblíÏe
a vlastnû jsem na ni myslel uÏ na Hradû. Otevﬁel jsem litinové dveﬁe
a vstoupil dovnitﬁ. Dva muÏi si mû znudûnû prohlédli a ukázali mi smûrem ke kukani, kde za mﬁíÏí a drátûnou zástûnou sedûl mal˘ tlust˘ chlapík. Podrobnû si mû prohlédl pﬁes cvikr s tak tlust˘m sklem, Ïe jeho oko
za ním vypadalo jako velká leklá ryba. Nûkolikrát zamrkal, sklo cvikru
pokaÏdé zmûnilo barvu. Majitel Bezedného vûdra si dovnitﬁ nepou‰tûl
ozbrojené hosty. âir˘ cvikr ukazoval zbranû, modr˘ jedy, hnûd˘ statická kouzla zabudovaná do vûcí a do tûla, zelen˘ dynamické struktury
slouÏící k usmûrÀování moci. Koneãnû jsem byl propu‰tûn.
Po prÛchodu krátkou chodbou slouÏící k chytání nebezpeãn˘ch
hostÛ jsem se dostal na schodi‰tû. Kamenné schody vedly nahoru
i dolÛ, zábradlí bylo zproh˘bané a na nûkolika místech chybûlo úplnû.
Odev‰ad se nesl rozmazan˘ halas, vzduch se modral d˘mem. ·el jsem
dolÛ. Pﬁipadalo mi bezpeãnûj‰í pﬁi zpáteãní cestû stoupat.
V prvním podzemním patﬁe sídlila veselá spoleãnost, vût‰inou konzervativní assasini Ïivící se poctivou ocelí. âí‰nice nestaãily rozná‰et
pití, chlapi se pﬁekﬁikovali a Ïvanili o pﬁekot, obãas se strhla prudká
hádka, kterou ale profesionální uklidÀovaãi rychle zvládli. ·tûtky sedûly pohromadû v jednom rohu a znechucenû usrkávaly z porcelánov˘ch ‰álkÛ. Odhadly sál ‰patnû, protoÏe tady to vypadalo na ãistû pánskou jízdu, kde se ãlovûk stará jen o to, aby pﬁeﬁval ostatní, a kdyÏ se
ráno vzbudí s totální kocovinou, bude pak aÏ do smrti vykládat, jaká
to tehdy byla boÏská zábava. Umínil jsem si, Ïe pokud nenajdu nic lep‰ího, vrátím se sem.
Druhé a tﬁetí patro patﬁilo feÈákÛm a snovaãÛm vidin. Zahlédl jsem
zaãínající snov˘ souboj dvou pijákÛ modrého aronu. Jedna z nejhor13
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‰ích drog, která vám v krátké dobû selektivnû zniãí mozkové buÀky.
NedokáÏete pak rozeznat realitu od snÛ. Na zaãátku závislosti pomáhá
pﬁedstavy materializovat. Nic pro mû.
Sestoupil jsem aÏ do ãtvrtého, posledního patra. Místnost byla pomûrnû malá a pohodlnû a ãistû zaﬁízená. Stûny zdobila malba pﬁímo na
kameni, jednotlivé obrazy nebyly ohraniãeny a plynule pﬁecházely jeden v druh˘. Pod malbou jsem rozeznával stínící zaklínadla, která izolovala salónek od vlivÛ zvenãí. Víc jsem vidût nepotﬁeboval. Dostal
jsem se do hráãského doupûte. Hra dosud nezaãala, a proto zatím nebylo zavﬁeno. Uvûdomil jsem si, Ïe od okamÏiku, kdy jsem se rozhodl
jít flámovat, jsem mûl namíﬁeno právû sem. Uprostﬁed stál kruhov˘
stÛl s deskou z le‰tûného palisandru, kolem nûho sedûlo v kﬁeslech ‰est
lidí. Hádali se.
„Se Ïenskou nehraju,“ ﬁekl energicky mlad˘ chlapík s úzk˘mi rameny a uhranãiv˘ma, blízko koﬁene nosu posazen˘ma oãima.
Otipoval jsem ho na ãarodûje. Mladého ãarodûje.
„Pak má‰ ale smÛlu. Salón jsem pronajala já,“ odpovûdûla mu nevzru‰enû Ïena, podle zasedacího poﬁádku jeho spoluhráãka.
Mluvila ti‰e, její hlas byl trochu hlub‰í, neÏ b˘vá u Ïen bûÏné, ale
mûl sametov˘ podtón, kter˘ hladil. Nebyla ani stará, ani mladá. Obleãená byla do obyãejn˘ch kalhot, modré, jemnû tkané haleny a koÏené
kazajky. Ani volné obleãení nedokázalo zakr˘t její kypré tvary. Mne
fascinoval její hlas. Stála natoãena bokem ke mnû a rukou se opírala
o opûradlo Ïidle.
„Je nûkdo ochoten zmûnit dvojici?“ zeptala se a rozhlédla se po pﬁítomn˘ch.
Pﬁi pohybu hlavy jsem na okamÏik zahlédl znaãku vytetovanou za
lev˘m uchem. Îena byla kurtizána certifikovaná kouzelnick˘m klanem MaleveriatÛ. Znaãka byla ‰edá a nesvûtélkovala. Nebyla v práci,
bavila se. O Maleveriaty certifikovan˘ch kurtizánách se ﬁíká, Ïe jsou
návykové stejnû jako ty nejtvrd‰í drogy. Znám pár bohat˘ch muÏÛ,
kteﬁí by dali v‰echno jmûní za to, aby s nimi ta, co si ji párkrát zaplatili, Ïila. V naprosté vût‰inû pﬁípadÛ zbyteãnû.
Nikdo na její otázku neodpovûdûl.
Pokrãila rameny.
„Pak máme smÛlu v‰ichni. Na stadÏ nás musí b˘t ‰est.“
14
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Chtûli hrát stadÏ. Variantu bridÏe, kde se spoluhráãi telepaticky domlouvají a protihráãi se samozﬁejmû snaÏí informace odposlechnout.
Je to velmi nároãná hra a vût‰inou se hraje o velké sázky. Sám jsem se
zúãastnil nûkolika seancí.
„PovaÏoval bych si za ãest, kdybych s vámi mohl hrát.“
Netu‰ím, proã jsem pouÏil tak obﬁadnou formulaci, ale oãividnû zapÛsobila. S úsmûvem se ke mnû otoãila a chvíli mû studovala. Na okamÏik se její oãi zúÏily v ‰tûrbiny.
„Musím vás upozornit,“ udûlala v˘znamnou pomlku, „pane, Ïe hrajeme o vysoké sázky.“
Zpozornûl jsem. Kurtizány jsou po tom, co se vyplatí z vlastnictví
klanu, vût‰inou velmi bohaté. Ne Ïe by pro mne byla problémem jakákoliv v˘‰e sázek, ale moÏná se zde nehrálo o peníze.
„A jak vysoké jsou sázky?“
Usmála se, oãi se jí zatﬁpytily. Urãitû jsou návykové.
„Hrajeme o tûlo. O jakoukoliv ãást tûla.“
Bylo to jasné. Dostal jsem se do spolku nejtvrd‰ích karbaníkÛ. Nezdálo se, Ïe by jí nebo nûkomu z ostatních karbaníkÛ chybûl nûjak˘
úd. To znamenalo jediné. Îe jsou to dobﬁí hráãi.
„O jakoukoliv?“
„Ano, malíãkem u nohy poãínaje.“
Zamyslel jsem se. Nezdálo se mi, Ïe bych právû malíãek u nohy
k nûãemu potﬁeboval. Pokud náhodou prohraji, alespoÀ mi to zkrátí
ãas potﬁebn˘ pro pedikúru.
„A je‰tû nûco, pane.“
Její úsmûv byl na okamÏik témûﬁ ãtveráck˘.
„V‰ichni jsme vynikající hráãi.“
„Pokud jste ochotna b˘t m˘m spoluhráãem, pﬁijímám.“
„Je mi ctí.“
Byl jsem si jist, Ïe mû poznala, ale to nebylo nic neobvyklého. Kde
jinde by mûla b˘t certifikovaná kurtizána ãast˘m hostem neÏ na královském hradû? Po prvním rozdání karet se mû zmocnilo vzru‰ení ze
hry. VÛbec jsem si nechtûl pﬁed ostatními sekat malíãek u nohy. Hrálo
se tvrdû, bez chyb a na tûlo. Nûkteré telepatické útoky hraniãily
s hypnotick˘m atakem. Kdyby mû párkrát nepodrÏela, asi by mû dostali. Po pÛlnoci jsem vnímal jen karty a pût lidí kolem stolu. Byli
15
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jsme poslední se ztrátou tﬁí bodÛ. Ve ãtyﬁi ráno hra skonãila. Zvítûzili
jsme. PoraÏená dvojice, zﬁejmû partnersk˘ pár obchodníkÛ, si neochotnû sundala boty a onuce. Obûma uÏ na nohách chybûly dva prsty.
Oba si s sebou pﬁinesli dﬁevûnou destiãku jako podloÏku a dláto s paliãkou. Nástroje byly nádherné umûlecké v˘robky. Zajímalo by mû,
kolik prstÛ na nohách mûla kurtizána. Obchodníci zruãnû provedli
exekuci a pobledlí se rozlouãili. Pﬁi odchodu nûÏnû jeden druhého
podpírali. Spoleãnû proÏité utrpení lidi sbliÏuje.
Ostatní hráãi ode‰li a zÛstali jsme sami dva. Dívala se na mne a zamy‰lenû usrkávala horké víno, které jsem objednal. V Salónku byla
zima a bûhem hry jsme oba pûknû prochladli.
„UvaÏoval jste, princi, nad tím, proã jste sem dnes pﬁi‰el?“
Zprávy se ve Vega‰i ‰íﬁí rychleji neÏ vítr. Oãi mûla ãerné a zamy‰lené, kolem úst dvû vrásky únavy.
„Snad jsem se chtûl pﬁesvûdãit, zda má cenu rvát se o dal‰í Ïivot,“
ﬁekl jsem.
„Snad,“‘ pﬁik˘vla. „A jaké je va‰e zji‰tûní?“
„Îe bych si s vámi v budoucnu rád je‰tû nûkdy zahrál. Samozﬁejmû
jako spoluhráã.“
Zasmála se sv˘m sametov˘m smíchem, dopila víno a zvedla se k odchodu.
„Umíte skvûle lichotit. Urãitû se ozvu. Nûkdy na podzim.“
Mezi dveﬁmi se zastavila.
„Víte, Ïe se Max, mám na mysli va‰eho bratra, mûl brzy stát otcem?“
Vytﬁe‰til jsem na ni oãi, ale najednou byla pryã. Únava ze hry zmizela jako mávnutím ãarovného proutku. Max, a otcem? Nezdálo se, Ïe
by lhala, ale byl to naprost˘ nesmysl. Potomci vládce Vega‰e jsou hned
po narození sterilizováni. Je to nejsloÏitûj‰í a nejstabilnûj‰í kouzlo, které bylo od války zkonstruováno. Syn, kter˘ je korunován, získává
svou plodnost zpût. My ostatní se musíme spokojit s tím, Ïe nikdy neokusíme rodiãovské radosti. Pokud samozﬁejmû nechceme riskovat
sloÏit˘ chirurgick˘ zákrok s fatálními následky v pﬁípadû neúspûchu.
Opatﬁení má jednoduchou pﬁíãinu. Pﬁed sto padesáti lety se bratr tehdej‰ího vega‰ského krále pokusil zaloÏit novou vládnoucí dynastii. Byl
vycviãen a pﬁipraven stejnû dobﬁe jako právoplatn˘ vládce a dokonale
znal vega‰sk˘ systém. V˘sledkem byla dvacetiletá válka, která postihla
16
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pÛl Kontinentu. Samozvanec zvítûzil, ale jeho potomkÛm chybûlo ono
pﬁísloveãné ostﬁí, které muÏi umoÏÀuje, aby zÛstal mezi vega‰sk˘mi
dravci naÏivu. Pﬁíslu‰níci jedenácti rodÛ jeho potomka odstranili a vrátili se ke starému systému. S tím, Ïe se postarali o to, aby se podobná
situace v budoucnu uÏ neopakovala. Vládce Vega‰e obvykle pﬁipravuje pro nástup na trÛn tﬁi muÏské potomky. To, Ïe já jsem byl tréninku
u‰etﬁen, je v˘jimka. KdyÏ jsem se pídil po tom proã, bylo mi naznaãeno, Ïe jsem postrádal i ty základní pﬁedpoklady pro úspû‰né zvládnutí
v˘cviku, navíc byl Max jiÏ od dûtství neobvykle talentovan˘.
Nechal jsem si pﬁemítání o slovech kurtizány na pozdûji a zvedl se
k odchodu.
Venku bylo vlhko a tma. A vzduch páchl smrtí. Nebyl to puch rozkladu nebo onen nezamûniteln˘ odér právû chladnoucího tûla. Byla to
vÛnû ãekající smrti. Nûkdo se postaral o to, aby osvûtlovací sloupy
umístûné na vût‰inû kﬁiÏovatek zhasly. A ten nûkdo ãekal na mne. Cítil
jsem ho, vnímal jsem ho. Chladné ostﬁí nebezpeãí mû lechtalo na zátylku, cítil jsem, jak se mi po tûle pﬁelévá vlna zvedající v‰echny
chloupky. Po celonoãním telepatickém soustﬁedûní jsem byl unaven˘,
ale vnitﬁní smysly byly stále naladûny na nejvy‰‰í citlivost. Skoro jsem
je vidûl. Jeden se skr˘val pod podloubím na pravé stranû, druh˘ se krãil
ve dveﬁích protûj‰ího domu, tﬁetí stál u zdi sotva tﬁi kroky ode mne.
Sly‰el jsem tep jejich srdcí. Ani v nejmen‰ím se nepokusili odstínit své
my‰lenky. Byla v nich chtivost, strach a krutost. Nûkde jinde by se jich
moÏná báli, ale tady byli jako jehÀata pﬁedhozená vlãí smeãce. Nováãci, kteﬁí pﬁi‰li do Vega‰e nejdéle pﬁed t˘dnem, pach rozlehl˘ch rovin
ulpívající na jejich ‰atech byl je‰tû ãerstv˘. Tﬁetí se ti‰e posunul blíÏ,
v ruce drÏel zakﬁiven˘ nÛÏ, druh˘ nûco pozvedl k obliãeji. Zavrzání
ku‰e by varovalo i hluchého. Skrãil jsem se do hlubokého dﬁepu, pﬁesto mû cosi neãekanû udeﬁilo do boku, jiná stﬁela zasvi‰tûla vzduchem
a odskoãila od pancéﬁovan˘ch dveﬁí hospody. Kopl jsem vodorovnû
tûsnû nad zemí smûrem na tﬁetího a zasáhl ho do kotníku. PﬁeraÏená
noha se pod ním podlomila a skácel se pﬁímo na mne. Jednou sebou
‰kubl a byl mrtv˘. MuÏ pod podloubím bolestivû zavyl, jeho vûdomí
zhaslo. ·aty jsem mûl nasáklé krví. Cizí i svou vlastní. Ve tmû se skr˘val je‰tû nûkdo. Profesionál. Tihle beránci mu sv˘m amatérstvím pﬁekazili práci. Odhodil jsem ze sebe mrtvolu a rozbûhl se pryã. Pokud
17
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pouÏíval trojit˘ samostﬁíl, podepsal jsem si rozsudek. Zaslechl jsem tiché zaklení. Pﬁedpokládal, Ïe mû druhou ranou dostal. Zahnul jsem
za roh a pak hned za dal‰í. Sly‰el jsem jen svÛj sípav˘ dech, ale vûdûl
jsem, Ïe jeho kroky jsou pruÏné a pravidelné a Ïe bûÏí zpÛsobem
umoÏÀujícím vyvinout v kﬁivolak˘ch uliãkách maximální rychlost.
Podbûhl jsem pod honosn˘m domem, prokliãkoval mezi Ïelezy ãíhajícími na Ïebráky, kteﬁí by si zde chtûli ustlat. Dech se mi krátil a toãila se
mi hlava. Silnû jsem krvácel. Pokud to ihned neskonãím, mám smÛlu.
Pﬁede mnou se objevil dal‰í most. Pokroucen˘ a nízk˘. Zvolnil jsem,
odrazil se do v˘‰ky a zavûsil se za brlení, mÛj bok tvrdû zaprotestoval.
Vzepﬁel jsem se a témûﬁ bezvládnû se sesul na dláÏdûnou cestu. Na
okamÏik se zvedl závan vûtru a pﬁinesl ulicí oblak mlhy. LeÏel jsem na
studen˘ch kamenech a zatajoval dech. Vnitﬁním smyslem jsem vidûl
krvavou skvrnu pod mostem. V m˘ch my‰lenkách svítila jako ãervená
lucerna nad bordelem. UÏ jsem ho sly‰el i ve skuteãnosti. Tﬁi kroky
pﬁed mostem se zastavil, mlha je‰tû více zhoustla. Byl vysok˘ a ‰tíhl˘,
obleãen˘ do tmavû rudé haleny a voln˘ch hedvábn˘ch kalhot. Ruce
mûl prázdné, ale vûdûl jsem, Ïe za ‰erpou kolem pasu ukr˘vá kompletní assasinskou v˘bavu. A i kdyby ji nemûl, snadno by mû zabil
i hol˘ma rukama. Teì v‰ak ztratil koncentraci, vztek a hnûv z nûj pﬁímo ãi‰ely. Docela jsem ho chápal. Profesionálové nejsou zvyklí minout
dvakrát za sebou. Jeho obraz se rozplynul a nahradila ho ‰iroká krvácející rána v mém boku. Taková, kterou zpÛsobí ocelová ‰ipka s jako
list tenk˘m hrotem, kter˘ se v ránû zlomí. TkáÀ byla vlnit˘mi ãepelemi rozsekaná jako po zásahu zvíﬁecím spárem, krev byla jasnû ãervená
a pulsovala. A na chodníku kolem mne jí utû‰enû pﬁib˘valo. Pokusil
jsem se vybavit si správné léãivé zaklínadlo. Struktura kouzla se rozpl˘vala kdesi v neurãitosti. Sakra, proã jsem vÏdycky na uãení ka‰lal?
Vûdûl jsem, Ïe za chvíli ztratím vûdomí, zaãal jsem improvizovat.
Kouzlo bylo neuspoﬁádané, spousta jeho ãástí a funkcí se pﬁekr˘vala,
nûãeho se nedostávalo. Cítil jsem, Ïe dál uÏ nevydrÏím. Teì. Uvolnil
jsem zaklínadlo a propadl se do bezvûdomí.
Otevﬁel jsem oãi. Svítalo. Sklánûla se nade mnou olysalá hlava
mûstského mrtvoláﬁe.
„Je‰tû ne,“ zachraptûl jsem.
Pﬁekvapenû se za‰klebil a smíﬁlivû mávl rukou.
18
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„PromiÀ, stavím se za chvíli.“
Znovu jsem se pokusil vyvolat léãící kouzlo, ale ve‰kerá ãarodûjnická invence mû opustila.
Pﬁi druhém probuzení uÏ bylo svûtlo a po mostû jezdily první káry
se zboÏím. Místo mrtvoláka nade mnou stál mal˘ kluk. Správnû, mladí leÏáci, staﬁí Ïebráci. Chtûl jsem mu ﬁíci, aÈ mi seÏene odvoz, Ïe mu
zaplatím, ale nedokázal jsem ze sebe vypravit ani hlásku. Kluk si mû
chvíli prohlíÏel, zkusmo do mne kopl, a kdyÏ jsem se kromû zuﬁivého
koulení oãima na nic nezmohl, zruãnû mû prohledal. Objevil jak peníze v opasku, tak i v botû. Rodiãe by na nûho mohli b˘t py‰ní.
Tﬁetí probuzení bylo to správné.
V jedenáct hodin jsem se dobelhal na Hrad. StráÏe u brány mû zpoãátku nechtûly pustit dovnitﬁ a já jsem se jim ani nedivil. Po klukovi
mû obral je‰tû nûkdo dal‰í a ten mi nechal jen spodní prádlo, a dokonce mi i ostﬁíhal vlasy. I ty se dají zpenûÏit. Byl jsem rád, Ïe mû neskalpoval.
„Nikdy jste nebyli na poﬁádném flámu?“ zakrákoral jsem.
Chlapík s vy‰‰í ‰arÏí udivenû polkl a nejistû zasalutoval.
„Ee – promiÀte, pane, nepoznali jsme vás.“
Dovlekl jsem se domÛ do vûÏe. Tû‰il jsem se na teplo, ale zapomnûl
jsem zavﬁít okna a byla zde zima stejnû jako venku. V pﬁí‰eﬁí ãasného
rána vypadal nepoﬁádek v m˘ch pokojích hÛﬁe neÏ obvykle. Mám zde
vÏdy nepoﬁádek, protoÏe dovnitﬁ nikdy nepou‰tím sluÏebnictvo. Bylo
mi mdlo a bolela mû hlava, skoro jako po skuteãném t˘denním mejdanu. Poslal jsem pro hradního lékaﬁe, aby se mi na ránu podíval. âím
je zranûní, které léãíte, komplikovanûj‰í, tím sloÏitûj‰í je vyladûní
kouzla na reakce tûla. Pokud ránu zacelíte jen tak nahrubo, bez ohledu na to, jakou máte krev a podobnû, stává se, Ïe organismus novou
tkáÀ odvrhne a vy mÛÏete zaãít s léãením znovu. Nebo, a to je mnohem nebezpeãnûj‰í a ãasto fatální, se buÀky tûla na rozhraní nové
a staré tkánû zblázní a zaãnou zhoubnû bujet. Kdysi jsem vidûl chlapíka,
kterého felãar pûknû zbabral. Chtûl, aby mu vyléãil Ïaludeãní vﬁedy,
a skonãil s nehojící se ranou na bﬁichu, ze které mu neustále vytékal
Ïlut˘ sliz. Vût‰inou v‰ak lidé na alergickou reakci umírají. Nepamatoval jsem si, Ïe bych se v noci zab˘val nûjak˘m jemn˘m dolaìováním.
Pravdûpodobnû bych to ani neumûl.
19
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LeÏel jsem na pohovce nah˘ do pÛl pasu a doktor se nade mnou
sklánûl. V levém oku mûl zasazen˘ selektivní monokl a v pravaãce drÏel
diamantovou jehlu, se kterou se r˘pal v je‰tû vlhké jizvû.
„Tak jak to vypadá? PÛjde to nûjak rozumnû opravit?“ zeptal jsem
se, ale v tom okamÏiku do mne píchl tak silnû, aÏ mi zdﬁevûnûl jazyk.
Spolkl jsem kletbu a radûji se soustﬁedil na strop. Celé dny nezavírám okna a dﬁevûné obkladové kazety vlhkostí popraskaly. Nad místy,
kde mívám svícny, jsou velké tmavé skvrny s nejasn˘mi okraji. Na
Hradû se vût‰inou pouÏívají bezd˘mné svíãky, ale nevoní tolik jako ty
obyãejné. Stejnû jsem si ﬁíkal, Ïe strop vymûním za nûco obyãejnûj‰ího
a trvalej‰ího. Natáhl jsem se po poháru vína a pokusil se ho vleÏe vypít. Samozﬁejmû jsem se polil, ale mému ‰pinavému prádlu to stejnû
nevadilo. Nemohl jsem si v‰ak prohlédnout barvu vína. Na pﬁedmûstí
jsem objevil skláﬁe, kter˘ se Ïivil vyrábûním zrcadlov˘ch hyperboloidÛ
pro ãarodûje a umûl to. Nabídl jsem mu, Ïe pokud mi udûlá tenkostûnnou sklenûnou ãí‰i podle mého gusta, budu od nûho odebírat zboÏí
pravidelnû. Pﬁed t˘dnem mi ukázal druh˘ kousek a vÛbec nebyl ‰patn˘. UÏ to chtûlo jen odstranit pár chybiãek. Také jedna vûc, kterou nestihnu. Parchant brácha.
„Jak to vypadá?“ promluvil otec uÏ ode dveﬁí.
To bylo poprvé, co se tak intenzivnû zajímal o moje zdraví. Doktor
mu uvolnil místo, aby se podíval sám.
„Zdá se to úplnû v poﬁádku.“
Otec si mû zkoumavû zmûﬁil.
„Jak byla rána hluboká?“
Pokrãil jsem rameny a tﬁesoucí se rukou si nalil znovu. Polovinu
obsahu jsem vybryndal mimo, ale jen primitivové pijí víno pﬁímo
z fla‰ky.
„Podle mne smrtelná. Je s podivem, Ïe Jeho V˘sost dokázala utíkat
tak dlouho,“ odpovûdûl doktor.
Otec se tváﬁil zamy‰lenû a prohlíÏel si mû, jako bych byl nûjak˘ velmi neobvykl˘ pﬁírÛstek do jeho sbírky sov.
„A jak si to vysvûtlujete?“
Doktor se po‰krábal na nose. Otec byl pravdûpodobnû lep‰í lékaﬁ,
ale hlá‰ení lékaﬁskému cechu bude muset podat on sám a nevyplatilo
by se mu ﬁíci králi A, a lékaﬁské radû B.
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„·Èastná náhoda. Lidé obãas dokáÏí v kritické situaci odbourat vûdomé bariéry a ﬁídí se pﬁímo podvûdomím. Stává se to zﬁídka, ale
nûkolik takov˘ch pﬁípadÛ je popsáno.“
„A platí to i pro ãlovûka, kter˘ se magií bûÏnû nezab˘vá a je v ní
vzdûlán jen ãásteãnû?“
„Ano, Va‰e Excelence. Vlastnû je podvûdomá zkratka moÏná jen
u takov˘ch lidí. Nemají nauãené pevné postupy tvorby kouzel.“‘
Doktora viditelnû potû‰ilo, Ïe se dostal na jistûj‰í pÛdu archivovan˘ch pﬁípadÛ. Bylo jasné, Ïe tuto zmínku pouÏije i ve své zprávû.
Vûdûl jsem, Ïe ho otec k tomuto závûru pﬁivedl schválnû, jen mi nebylo jasné proã.
„Dûkuji vám.“
Osamûli jsme. Zezdola zaznûlo ostré tﬁesknutí dveﬁí, které prÛvan
vyrval doktorovi z rukou a zabouchl je za ním. Díval jsem se vleÏe na
otce a on se díval na mne. Vlastnû to bylo poprvé, kdy jsem se ho nebál. V dûtství pro mne byl jen pﬁízraãnou figurou, kterou jsem obãas
potkával a která si mû nikdy moc nev‰ímala. A pokud, mûl jsem z toho
vÏdy jen problémy. Jako star‰í jsem si uvûdomoval, Ïe je jedním z nejmocnûj‰ích ãarodûjÛ na Kontinentu, a bál jsem se ho je‰tû víc. Témûﬁ
jsem v jeho pﬁítomnosti koktal. MÛj strach mi oplácel pohrdáním,
nejzjevnûji pﬁed emisary jin˘ch panovníkÛ nebo vyslanci ãarodûjnick˘ch klanÛ. Jako by mi nemohl odpustit to, Ïe jsem po nûm nezdûdil
talent k ovládání moci a jsem jen obyãejn˘ ãlovûk. Oplácel jsem mu to
okázal˘m opovrhováním magií a v‰ím, co s ní souviselo. Léta, slunce
a vítr otesaly jeho tváﬁ do podoby vrásãité plastiky, oãi mûl ãerné a hluboké a síÈ vrásek zpÛsobovala, Ïe se zdály je‰tû vût‰í a v˘raznûj‰í neÏ
ve skuteãnosti. âasem jsem se nauãil vyh˘bat se jeho spoleãnosti a nejvy‰‰ím zadostiuãinûním bylo, kdyÏ mû pﬁed nûjakou slavností poÏádal
o víno z m˘ch sklepÛ. Odmítl jsem, ale pak jsem za svou troufalost zaplatil mûsícem noãních mÛr. Dnes jsem se ho poprvé v Ïivotû nebál
a cítil jsem se v jeho spoleãnosti nenucenû. Asi proto, Ïe jsem mûl za
ãtyﬁicet osm dní zemﬁít.
Ticho se prohlubovalo. Byl nejmocnûj‰í ãlovûk na Kontinentu –
schopn˘ zniãit armádu obyãejn˘ch lidí, více neÏ rovnocenn˘ soupeﬁ
celého kouzelnického klanu. Mohl by potopit ostrov, probudit sopku,
zmûnit klima na obrovském území. Mohl by se stát vládcem celého
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svûta, sám proti v‰em. Kdyby chtûl. Na‰e matka ho opustila rok po
mém narození. Vsadila na to, Ïe se spokojí se tﬁemi syny, které mu porodila, a nebude ji pronásledovat. Nikdy jsem jí v my‰lenkách nevyãítal, Ïe utekla, spí‰e jsem ji obdivoval za to, Ïe se o mne starala je‰tû
cel˘ rok. Sdílet Ïivot s ním znamenalo Ïít vedle pﬁírodního kataklyzmatu, vedle vÛlí ovládané zkázy, vedle síly, která pouhou svou pﬁítomností mûní pﬁírodní zákony v bezprostﬁedním okolí. BoÏe, já jsem
ho litoval!
Ukázal jsem rukou na jedinou volnou Ïidli. Na v‰ech ostatních se
válely knihy, sklenice, obleãení.
„Neposadí‰ se na chvíli?“
Na moment zaváhal, potom témûﬁ nepostﬁehnutelnû zavrtûl hlavou.
„Ne, pozítﬁí pﬁijede ‰estka mistrÛ. Musím se na nû pﬁipravit. Poãítej
s tím, Ïe tû budou chtít vidût.“
Ode‰el stejnû ti‰e, jako pﬁi‰el. ·estka se ve Vega‰i objevovala nepravidelnû jednou dvakrát za tﬁi roky a tvoﬁili ji zástupci nejsilnûj‰ích kouzelnick˘ch klanÛ na Kontinentu. Oficiálnû setkání slouÏilo k potvrzení a obnovení vzájemné spolupráce, ve skuteãnosti ho kontrolovali,
zda se nestává pﬁíli‰ siln˘m i pro jejich spojené síly. Rovnováha moci
je citlivá vûc.
Vstal jsem z gauãe a protáhl se. Byl ãas podívat se do komnat mého
drahého bratra. O mrtv˘ch jen dobré.
Brácha nebydlel ve vûÏi jako já, ale v levém kﬁídle centrální budovy
Hradu. Zdánlivû neposkytovala Ïádné bezpeãí, protoÏe se dovnitﬁ dalo
dostat pûti nebo ‰esti dveﬁmi, a k tomu je‰tû nûkolika spojovacími
chodbami z otcova oficiálního sídla, ale skuteãnost byla jiná. Jednotlivé vchody byly klíãované na urãité osoby. Pokud jsem vûdûl, mohl dovnitﬁ vejít ‰éfkuchaﬁ a jeden kuchtík, dvû ‰vadleny, podkoní, lovãí
a mistr zbraní. A samozﬁejmû tﬁi nebo ãtyﬁi blíÏe nespecifikované pohledné dámy. âasto jsem se bráchovi vysmíval, Ïe by mûl b˘t ménû
pﬁelétav˘, protoÏe jinak stráví vût‰inu ãasu pﬁekódováváním identifikaãních kouzel. Náv‰tûvníci se mohli dovnitﬁ dostat pouze hlavním
vchodem. Buì v Maxovû doprovodu, nebo pokud mûli svazek safírov˘ch klíãÛ.
Soustﬁedûnû jsem zasunoval válce jeden za druh˘m do otvorÛ dveﬁního zámku. O tom, zda jsou správnû, rozhodovaly jen setiny palce
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a ãlovûk musel mít opravdu citlivé prsty, aby to rozpoznal. Mechanismus cvakl, uspûl jsem. Pﬁesto jsem je‰tû jednou zkontroloval, zda
v‰echny klíãe zapadají zcela pﬁesnû. Dokázal jsem si pﬁedstavit, Ïe dveﬁe otevírá nûkolik moÏn˘ch kombinací zasunutí, ale jen jediná vypíná
nástrahy nachystané na nezvané náv‰tûvníky. Bylo to v poﬁádku, nezvoral jsem to. Ve‰el jsem dovnitﬁ, tmavá pﬁedsíÀ se rozjasnila. Nikde
v‰ak nehoﬁely louãe, místo toho se v kazetovém stropû mléãnû rozzáﬁilo nûkolik vápencov˘ch dlaÏdic. Na ãele mi perlil pot a zhluboka jsem
d˘chal. UÏ jsem vidûl pár zlodûjÛ, kteﬁí se omylem vloupali do obydlí
ãarodûje, a pﬁece jen jsem si nebyl jist, zda jsem zde vítan˘m náv‰tûvníkem. MoÏná by bylo moudﬁej‰í vypadnout a vrátit se pozdûji s profesionálem, kter˘ by v‰echno prohlédl a zafixoval. Dveﬁe se s tﬁesknutím zabouchly, aÏ jsem nadskoãil. PrÛvan. Nebo nûco jiného? Zámek
krátce zavrãel a váleãky se objevily na vnitﬁní stranû. Vytáhl jsem je
a nacpal do kapsy. Co dál? Nejlep‰í bude zaãít v pracovnû. Pomalu
a opatrnû jsem procházel pokoji. Naposledy jsem zde byl pﬁed nûkolika mûsíci a vybavení se mi zdálo trochu jiné. Nûkde se zmûnila barva
koberce, jinde pﬁibyly na stûnách tapety, ve stojanech jsem objevil
obyãejné svíãky a v krbu pﬁed nûkolika dny hoﬁel oheÀ. Max nikdy
nezapaloval v krbu, zdálo se mu to pﬁíli‰ ‰pinavé, radûji pouÏíval ãist‰í
prostﬁedky. MoÏná to byla reakce obydlí na bráchovu smrt. âarodûjové si ãasto nevûdomky subúrovÀovou magií pﬁizpÛsobují svÛj dÛm,
aby ideálnû vyhovoval v‰em jejich pﬁedstavám. Zajímavé na tom je, Ïe
oni sami nejsou schopni zmûny zaregistrovat. KdyÏ odejdou nebo
zemﬁou, obydlí se pomalu vrací do pÛvodního stavu, ale uÏ nikdy nebude zcela stejné. Tak nûjak asi vznikly povûsti o zl˘ch místech, na kter˘ch stra‰í, nebo naopak o uzdravujících svatyních. Pokud jsem mohl
posoudit, bráchÛv dÛm teì vypadal tak nûjak zabydlenûji, útulnûji.
Koneãnû jsem se dostal aÏ do pracovny. Ve skuteãnosti se skládala
z chemické laboratoﬁe, magicky odstínûné komory slouÏící k experimentÛm a vlastní pracovny s knihami, stolem a spoustou jemného vybavení. Pro‰el jsem se kolem polic s knihami. Dosahovaly aÏ ke stropu. Vûdûl jsem, Ïe tady je kolem dvanácti tisíc svazkÛ. Podle názvÛ
nebyla ani jedna v obecné ﬁeãi. PﬁevaÏoval swagli‰, jazyk ãarodûjÛ, a tﬁi
dal‰í zapomenuté ﬁeãi. Ostatní jsem neznal. Posadil jsem se na Ïidli ke
stolu. LeÏela na nûm kniha bez názvu. Otevﬁel jsem ji na první stránce.
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Byla prázdná, zaÏloutlá ãasem. Obrátil jsem pár listÛ a v‰iml jsem si, Ïe
do papíru tûsnû u hﬁbetu knihy je zatlaãen˘ mal˘ záznamov˘ krystal.
Max pravdûpodobnû knihu na zaãátku nikdy neotevíral a krystal tu leÏel bÛhvíjak dlouho. Záznamové krystaly jsou velmi vzácné a ãlovûk
se s nimi bûÏnû nesetká. Existují dva druhy – jeden pouze pro pﬁíjemce
a druh˘ pro pﬁítomnou skupinu lidí. Krystal pro pﬁíjemce se aktivuje
pouh˘m uchopením do prstÛ. Bez rozm˘‰lení jsem uchopil drahokam
mezi palec a ukazováãek. Ocitl jsem se v tréninkové podzemní hale.
Îádná simulace prostﬁedí nebyla právû nainstalována a sál mûl svou
skuteãnou podobu rozlehlé podzemní krypty s vysok˘m stropem.
Uprostﬁed na kamenné podlaze stál Max. Byl nah˘, v kaÏdé ruce drÏel
meã. âepel zbranû v levaãce byla del‰í a ‰tíhlej‰í, neÏ b˘vá obvyklé,
meã v pravaãce byl naopak na první pohled tûÏ‰í, s krat‰í ãepelí, kryt
jílce byl neobvykle velk˘ se zuby k lámání soupeﬁov˘ch ãepelí. Max
byl mlad‰í, neÏ jsem si ho pamatoval, podle krátk˘ch vlasÛ jsem odhadoval, Ïe záznam je nejménû pût let star˘. Iluze se najednou rozplynula, otec mi nepﬁíli‰ zdvoﬁile telepaticky zabu‰il na spánky a ani neãekal, aÏ potvrdím, Ïe jsem pﬁipraven komunikovat.
„·estka se tû chce na nûco zeptat. Ihned.“
Poãkal jsem, aÏ pomine bolest hlavy zpÛsobená násiln˘m kontaktem, a poslechl.
âekali na mne v hexagramovém salónku. Salón získal své jméno
podle pÛdorysu a slouÏí k jednání vládce se zástupci kouzelnick˘ch
klanÛ. Stûny jsou obloÏeny ‰esti vrstvami dlaÀ siln˘ch granitov˘ch desek. Do povrchu kaÏdé vrstvy jsou vyryty magické diagramy, které likvidují kaÏd˘ pokus o pouÏití moci v místnosti. PÛvodnû bylo obloÏení jednoduché, ale uÏ pûtkrát se na‰el koumák, kter˘ dokázal obrann˘
systém obejít. Proto ‰est vrstev. Max tvrdil, Ïe dnes je v salónku operování s koncentrovanou mocí ãiré bláznovství. Kumulace moci zpÛsobená nahromadûním magick˘ch formulí je pﬁíli‰ blízko hranici stability. Mluvil o tom podrobnûji, ale bylo to na mne pﬁíli‰ teoretické
a sloÏité.
Obyãejnû zde b˘valo v kaÏdém rohu kﬁeslo. Dnes pﬁibylo jedno
navíc. Stálo uprostﬁed a nemûlo opûrátko. Pravdûpodobnû test ãíslo
jedna – ke komu se otoãím zády? Zastavil jsem se ve dveﬁích a beze
spûchu si prohlédl jednoho ãarodûje po druhém. S pﬁekvapením jsem
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vychutnával vlastní chladnokrevnost. Je‰tû pﬁedevãírem bych se tetelil strachy. Nic tak ãlovûka neuklidní jako vûdomí vlastního neodvratného konce.
Ve vzduchu se vzná‰elo napûtí a je‰tû nûco jiného. Nejsem silov˘ telepat, ale i bez tréninku jsem citliv˘ na jemné zmûny spoleãenské nálady, nûkdo by mû oznaãil spí‰e za empata. âarodûjové byli do jednoho
star‰í neÏ otec a vypadali je‰tû tvrdûji a sveﬁepûji neÏ on. MoÏná jim
v obliãejích chybûla jakási harmonie, která zpÛsobovala, Ïe na otce se
po ãtyﬁech sklenkách vína dalo dívat bez mrazení v zádech. Vybral
jsem si chlapíka nejblíÏe po své levici, u kterého se mi nesourodost v˘razu zdála nejv˘raznûj‰í, a soustﬁedil se na nûho. Byl otci podobn˘,
klidnû bych je oznaãil za bratry. UÏ kdysi jsem si v‰iml, Ïe od jisté úrovnû jsou v‰ichni ãarodûjové stejní. Moc je pﬁetvoﬁí k obrazu svému
(v tom pﬁípadû má ale pﬁí‰ern˘ vkus). Oproti otci mûl vrásãitûj‰í pleÈ,
podobnû v˘razné, témûﬁ ‰ílené oãi, snad je‰tû ‰ílenûj‰í. Stejnû ostré
rysy, ﬁekl bych – je‰tû ostﬁej‰í. Nûco mu chybûlo a nûco pﬁeb˘valo.
Jeho tváﬁ a pocitov˘ obraz obsahovaly dÛleÏitou informaci, ale nemohl
jsem se k ní dostat. PokaÏdé, kdyÏ jsem se soustﬁedil, ukryla se aÏ nûkde hluboko v podvûdomí, kam jsem za ní nemohl. Nechal jsem to na
pozdûji a posadil se ãelem k chlapíkovi, kterého jsem studoval.
„MÛÏete nám ﬁíci, jak vá‰ bratr umﬁel?“
·li pﬁímo k vûci. Poslu‰nû jsem cel˘ pﬁíbûh zopakoval.
„Jak˘ byl vá‰ vztah k bratrovi?“
Otázka mû pﬁekvapila. Potlaãil jsem prvotní chuÈ odseknout, Ïe jim
do toho nic není, a poctivû jsem se snaÏil objasnit, Ïe jsem ho mûl rád,
ale souãasnû jsem ho nenávidûl, trochu jsem jím pohrdal, trochu mu
závidûl a trochu se ho bál. Nikdo mû v dlouhém monologu nepﬁeru‰oval. Skonãil jsem a uvûdomil jsem si, Ïe jsem to vlastnû nevykládal jim,
ale sobû. A taky jsem pochopil, Ïe jsem ho mûl skuteãnû rád a Ïe mi ze
v‰ech lidí na svûtû byl nejbliÏ‰í. Není pﬁíjemné zjistit nûco takového, aÏ
kdyÏ je dotyãn˘ mrtv˘. Cítil jsem se mizernû.
„Jak moc jste si byli blízcí?“
Tentokrát se mû zeptal mÛj pﬁedchozí studijní objekt.
Stupidita otázky mû rozãílila. Hodinu jsem o tom mluvil.
„Dohazovali jsme si navzájem holky,“ odpovûdûl jsem a za‰klebil se
na nûho. Pravda to byla jen napÛl. KdyÏ mi bylo patnáct, zaãalo se
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o mnû trousit, Ïe jsem homosexuál. Ne Ïe by to vadilo, ale je‰tû více by
to ztíÏilo mou pozici outsidera na Hradû. Max mi pomohl zaﬁídit náv‰tûvy dívek, a hlavnû se postaral, aby se o tom postrannû hovoﬁilo.
Od té doby jsem mûl pokoj a nikdo se o mÛj milostn˘ Ïivot dále nezajímal. Nebylo o co.
„Chcete vûdût nûjaké podrobnosti?“ zeptal jsem se.
Chlapíkovi se ve tváﬁi nepohnul ani sval, ale pﬁeãetl jsem ho. âlovûk
se dokáÏe ubránit pﬁed telepatem, pokud je sám lep‰í telepat, ale simulovat vnitﬁní emoce je mnohem obtíÏnûj‰í, podle nûkter˘ch nemoÏné.
Moje poznámka se mu nelíbila.
„Myslíte si, Ïe smrt va‰eho bratra byla pﬁirozená?“
„Jako kaÏdá nehoda. KÛÀ se propadl do trávou zakrytého v˘molu,
zlomil si nohu a Max si pﬁi pádu srazil vaz o hloup˘ ‰utr. Neobvyklá
souhra náhod, ale to se stává.“
„Opravdu se to stává?“
„Celé místo bylo podrobnû prozkoumáno. Pokud by to byla rafinovaná past, pﬁi‰lo by se na to. Verdikt zní – nebyla. Jednou jsem hrál poker
s profíky dole ve mûstû a celou noc jsem vyhrával. V‰ichni si mysleli,
Ïe jsem fixloval lépe neÏ oni, ale nebyla to pravda. Mûl jsem jen ‰tûstí.
Prostû – neobvyklá shoda náhod.“
Zaãalo mû bavit hrát si na je‰tû vût‰ího primitiva, neÏ za jakého mû
mûli.
Vyptávali se mû je‰tû asi hodinu a pÛl, ale nezdálo se, Ïe by hledali
nûco urãitého, spí‰e jen tak nazdaﬁbÛh slídili. Samozﬁejmû dialog vyuÏijí k zhotovení mého psychologického profilu a pozdûji bude velmi
tûÏké jim dÛvûryhodnû lhát, ale bylo mi to fuk. Rozhodl jsem se, Ïe
Ïádné pozdûji uÏ nebude.
Koneãnû jsem byl pomûrnû zdvoﬁile propu‰tûn. Celá seance mû poﬁádnû unavila a vyhládlo mi. Se‰el jsem dolÛ do kuchynû, pﬁikázal
kuchtíkovi, aby mi donesl dÏbán piva, bochník chleba a kus uzené koniny. Je to pﬁíli‰ sprosté jídlo a na Hradû se oficiálnû nikdy nepodává,
ale mám ho rád. Zatímco jsem ãekal, vrátil jsem se k prohlíÏení záznamového krystalu.
Opût jsem se ocitl ve v˘cvikové hale. Max nehybnû ãekal uprostﬁed.
Minutu se nic nedûlo, potom zaznûl gong a ze dveﬁí umístûn˘ch v ro26
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zích sálu vstoupily ãtyﬁi skupinky po ãtyﬁech muÏích. V‰ichni byli
ozbrojeni a sbírka jejich zbraní byla rÛznorodá – kaÏd˘ pes jiná ves.
Nespûchali, postupovali uspoﬁádanû a nakonec obstoupili Maxe v ‰irokém kruhu. AÏ poté, co jsem na pancíﬁi jednoho z nich zahlédl gravírovan˘ znak Vega‰e, jsem pochopil, Ïe jde o pﬁedem pﬁipraven˘ souboj. MaxÛv mistr zbraní zaplatil ‰estnácti ÏoldákÛm, aby se pokusili
Maxe sejmout. Nikdo z nich nebyl místní profesionální zabiják, ale
i tak mi to pﬁipadalo trochu drsné. Jen chvíli. MuÏ v krouÏkové zbroji
se ‰títem a sekerou zaútoãil jako první a po nûm se jako zpoÏdûná vlna
dali do pohybu i ostatní. TﬁebaÏe jsem si nepﬁestal uvûdomovat, Ïe
souboj je dávnou minulostí, zatajil jsem dech napûtím. Max se zdánlivû témûﬁ nepohnul, ale sekera ho minula, lehk˘m úderem obranného
meãe z neãekaného úhlu popohnal chlapíka v pÛvodním smûru jeho
pohybu a okamÏitû se vûnoval dal‰ímu útoãníkovi. Ve chvíli, kdy se
zdálo, Ïe Max na prvního Ïoldnéﬁe zapomnûl, se k nûmu zdánlivû náhodn˘m obratem vrátil a z nekryté strany mu uÈal ruku. A tak to bylo
poﬁád. Nepohyboval se témûﬁ o nic rychleji neÏ protivníci. Pﬁipadal mi
jako baletní mistr proplétající se v mezitaktu písnû, kterou musí poslouchat obyãejní taneãníci. Teprve aÏ kdyÏ se na nohou drÏeli poslední dva muÏi, ztratil nad situací kontrolu. Noha mu podklouzla v kaluÏi krve, okamÏik se zdálo, Ïe v krátkém boji o rovnováhu zvítûzí, ale
kolem druhého kotníku se mu ovinula tápající ruka jednoho z vyﬁazen˘ch muÏÛ a strhla ho k zemi. Zb˘vající Ïoldáci zareagovali dokonale.
V jediném tepu srdce oba zaútoãili sekem z nízkého v˘padu bez zdlouhavého pﬁibliÏování. Jeden ‰el po nohách, druh˘ míﬁil na hlavu. První
Ïoldák zasáhl Maxe do nártu, ale potom se zhroutil s krátk˘m meãem
v bﬁi‰e, a co se stalo druhému, jsem vÛbec nepochopil. Jeho meã se
zdánlivû bez pﬁíãiny zarazil ve vzduchu a on sám pﬁeletûl pﬁes Maxe
dlouh˘m kotoulem plavmo a srazil svého potácejícího se kumpána
k zemi. Na‰tûstí bylo na krystalu nahráno v‰e je‰tû jednou zpomalenû.
Max padá, pravaãku v boji o rovnováhu zapaÏuje, a jako by uÏ vûdûl, Ïe
meã v ní mu bude na nic, je‰tû v pádu ho pou‰tí. Souãasnû ‰vihem pﬁedloktí vrhá obrann˘ meã proti Ïoldákovi u sv˘ch nohou. Jeho ãepel sráÏí
kopem z boku. To uÏ se mu ale k obliãeji blíÏí rychlostí rozmazané ostﬁí
druhého muÏe. Náhle má obû ruce pﬁed sebou a tlesknutím chytá ãepel do dlaní. Krátk˘ okamÏik nehybnosti, obraz se zaostﬁuje, jako by
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byl vyryt do bronzu. Následuje neskuteãnû rychlé ‰kubnutí dlanûmi
sevﬁenou ãepelí a Ïoldák, kter˘ se nestaãil pustit, je strÏen a v neuspoﬁádaném kotoulu pﬁepadává pﬁes Maxe pryã ze zorného pole. Iluze bez
varování zmizela, ocitl jsem se zpátky v kuchyni.
Bizarnost ukázky mû ohromila. Netu‰il jsem, Ïe nûco takového je
vÛbec v lidsk˘ch silách. Nepﬁekvapilo mû, Ïe byl schopen vypoﬁádat se
se ‰estnácti muÏi, ale to, Ïe zvládl závûreãnou situaci. Teoreticky znám
schopnosti ‰kolen˘ch assasinÛ, ale tohle bylo je‰tû o kus dál.
„Konina není, pane.“
Nechápavû jsem se podíval na kuchtíka. Byl jsem zabrán do my‰lenek a nesly‰el jsem ho pﬁicházet.
„Jak to, Ïe není? Vãera pﬁece pﬁivezli bratrova konû?!“
„Ne… nevím.“
Do hlasu se mi vkradlo podráÏdûní a chlapec zaãal koktat. Kuchaﬁ je
domluven se stájníky a ti mu pﬁenechávají v‰echny utracené konû.
Porcuje je a prodává dolÛ do mûsta za slu‰nou cenu jako maso z Hradu, tudíÏ maso jednoznaãného pÛvodu. Moc bych za to nedal, Ïe mu
na nû nûkter˘ z lékaﬁÛ dává i punc nezávadnosti, coÏ pro nejrÛznûj‰í
podvodníky bojící se pomal˘ch uhranutí znamená hodnû. PokaÏdé ale
nechává kus uzené koniny i pro mne.
Mávnutím ruky jsem kuchtíka propustil a ‰el rovnou za hlavním
stájníkem.
Celou cestu se mi pﬁed oãima promítal obraz dlaní zachytávajích
meã. âlovûk, kter˘ dokáÏe nûco takového, si prostû nemÛÏe zlomit vaz
pﬁi pádu z konû. Hlavní stájník, Kemor Tresdan, je dvoumetrov˘ chlap
s hranatou, stále zakabonûnou tváﬁí. Ani se nesnaÏí pﬁedstírat, Ïe má
konû rád. Zvíﬁata se ho bojí, a proto ho poslouchají. Taky metoda. Dﬁíve pracoval pro otce jako chlapík, kter˘ dûlá bububu na pﬁíli‰ nepoddajná individua, která ale nebyla natolik dÛleÏitá, aby se jimi zab˘val
pﬁímo velk˘ mág. Potom ho k sobû pﬁetáhl Max, ale pﬁi nûjaké pochÛzce pﬁi‰el o levou nohu, a proto teì dûlá bububu jen na konû. A na
ostatní slouÏící.
Na‰el jsem ho v jízdárnû. Na stole pﬁed sebou mûl rozloÏen˘ tucet
nov˘ch podkov a jednu po druhé si prohlíÏel. Pozdravil, aniÏ by vzhlédl
od práce.
„Buìte zdráv, princi. Co vás sem pﬁivádí?“
28
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V prvním okamÏiku jsem chtûl ﬁíci, Ïe si chci prohlédnout mr‰inu
bratrova konû, ale rozmyslel jsem si to.
„Hledal jsem v kuchyni uzenou koninu a Ïádná není. Kdy dá‰ kuchaﬁi bratrova konû?“
Pﬁes tváﬁ mu pﬁelétl stín údivu, ale byla to jen maska urãená pro
okolí. Emotivnû jsem ho vnímal stále stejnû. Jako mrtv˘ balvan.
„To zvíﬁe sem vÛbec nepﬁivedli. Myslel jsem, Ïe zvíﬁe korunního
prince ãeká dÛstojnûj‰í osud.“
Kecal. Na dÛstojnost se tady nikdy nehrálo.
„Zﬁejmû,“ pﬁik˘vl jsem.
„Ale právû se vrátili poslové a jako pokaÏdé u‰tvali dvû kobyly. Kuchaﬁ ti bude moci brzy vyhovût.“
„Díky,“ ﬁekl jsem místo pozdravu a otoãil se k odchodu.
Ten parchant mi lhal a já jsem nemûl Ïádnou moÏnost pﬁinutit ho
mluvit pravdu. Maxovy tﬁmeny visely mezi dal‰í v˘strojí na stûnû. Poznal jsem je podle dûr pro pﬁezky. Max si je musel udûlat sám, protoÏe
si sedláﬁ neuvûdomil, Ïe vysocí lidé mají i dlouhé nohy.
Proã se nûkdo namáhal, aby odstranil zchromlé zvíﬁe? Kdyby Kemor nebyl b˘val˘ profík, pokusil bych se ho skﬁípnout, ale takhle by to
dopadlo opaãnû.
Jak se nejlépe zbavíte konû? Prodáte ho ﬁezníkovi. Ve vûÏi jsem se
zastavil pro peníze, pﬁevlékl jsem se a vyuÏil v‰echny zaklínací kameny, které jsem mûl. Málokdo si uvûdomuje, Ïe zaklínací kameny vlastnû pﬁedstavují hlavní zdroj pﬁíjmÛ kouzelnick˘ch klanÛ. MÛÏete si
koupit kus kﬁemene, kter˘ vás desetkrát vyléãí z r˘my, nebo ‰utr, kter˘ vás zbaví závoje smÛly, jímÏ vás obdaroval vá‰ obchodní partner,
mÛÏete v kapse nosit obsidián umoÏÀující vychrlit padesát metrÛ dlouh˘ snopec plamene tavícího sklo. Ten uÏ je o trochu draÏ‰í. S poﬁádn˘m balíkem penûz se dá získat arzenál prÛmûrného ãarodûje stﬁední
tﬁídy. Ale to je v‰echno. Ani za horu zlata vám ãarodûjové neprodají
nic lep‰ího. Moje zaklínací kameny obsahují vût‰inou ochranná kouzla. Neutralizace jedÛ, smradÛ, zv˘‰ená odolnost vÛãi alkoholu, posílení sexuální vzru‰ivosti. Stály mû cel˘ majlant. I kdyÏ se magii vyh˘bám, kde mohu, pﬁi obchodování ve Vega‰i se bez ní ãlovûk vût‰inou
neobejde. Proti jedÛm, které se kouzly zvládají ‰patnû, s sebou obvykle nosím krabiãku první pomoci a proti posmrtné manipulaci, jako je
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oÏivování a katalyzovaná lykantropie, zase krabiãku poslední pomoci.
Vzkﬁí‰enci postrádají vlastní vÛli a jsou z principu otroci sv˘ch pseudozachráncÛ. Lykantropové mohou sice získat svobodu, ale vût‰inou
trpí roz‰tûpením osobnosti a nemají to jednoduché. Na rozdíl od vût‰iny si myslím, Ïe lep‰í je b˘t spoﬁádanû mrtv˘. Pﬁipraven jsem vyrazil
do ulic. Bylo kolem tﬁetí odpoledne a pouliãní ruch vrcholil. Teì se
vût‰inou odehrávaly obchody, které se daly oznaãit za témûﬁ legální.
V nekoneãném kolotoãi se z ruky do ruky pﬁelévalo zboÏí, zlato, peníze, otroci, zvíﬁata, informace, v‰echny produkty lidského génia a umu.
A lidské zkaÏenosti a perverznosti. Proplétal jsem se pﬁeplnûn˘mi uliãkami, chytré obchodníky, handlíﬁe a ‰melináﬁe jsem odrazoval v˘razem v obliãeji, ty hloupûj‰í vrãením. Po pÛlhodinû jsem uÏ jen chroptûl. Po dvou hodinách jsem se dostal k bránû, kterou jsem se vãera do
mûsta vrátil. MÛj plán byl jednoduch˘ – chtûl jsem se porozhlédnout
po v‰ech ﬁeznictvích a koÏeluÏnách a mrtvolnách kolem cesty. K tomu
jsem chtûl pﬁidat pﬁilehlé ulice, kter˘mi se dá projet na koni. Na‰tûstí
je ‰irok˘ch ulic ve Vega‰i málo, tvoﬁí dva soustﬁedné propojené kruhy,
v jejichÏ stﬁedu stojí Hrad. Pﬁedpokládal jsem, doufal jsem, Ïe neznám˘ byl pohodln˘ a zbavil se konû v nejbliÏ‰ím moÏném místû. Pﬁedpokládal jsem, Ïe mrtvolny a koÏeluÏny nejsnáze najdu podle cechovních
znamení, ale hned první krám mû vyvedl z omylu. Nejlep‰í bylo spolehnout se na nos.
Krámek byl hybrid mezi mrtvolnou a mr‰inárnou, a aby bylo v‰em
jasné, Ïe majitel poskytuje ve‰keré sluÏby, visela vedle lidské, smogem
ze‰edlé stehenní kosti i vysu‰ená praseãí hlava. Dílna se nacházela ve
druhém patﬁe pod zemí. Usoudil jsem, Ïe majitel krámu bydlí v prvním
a podlaÏí nad zemí patﬁí nûkomu movitûj‰ímu. Sestoupil jsem po toãit˘ch schodech dvû patra pod zem a zastavil se pﬁed dﬁevûn˘mi, se‰lostí se rozpadajícími dveﬁmi. Citrín s pachov˘m zaklínadlem hﬁál i pﬁes
pod‰ívku kapsy kabátu, a pﬁesto jsem cítil obãasn˘ závan puchu, ze
kterého se mi dûlalo mdlo. Mrtvoláﬁi si ãasto na zaãátku kariéry nechávají vypálit ãichové buÀky. Ti úspû‰ní si je po letech zase dávají voperovat. Opatrnû jsem potlaãil do dveﬁí. Místnost osvûtlovala pouze
jedna dlouhá louã. Na dvou hromadách leÏely mr‰iny. Poznal jsem
mezi nimi prasata, husy a zdálo se mi, Ïe úplnû na dnû leÏí lidská mrtvola. Na první pohled to v‰echno byly obûti zakázan˘ch zaklínadel
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znehodnocujících maso. KdyÏ uÏ se snaÏíte, aby sousedovi chcípla
koza, pﬁece mu nedopﬁejete, aby si na ní pochutnal. Kouzlo svalové
hniloby stojí jen pár babek. AÏ po nûkolika krocích jsem si uvûdomil,
Ïe podlaha je tvoﬁena ro‰tem a pod ním jsou velké dﬁevûné nádoby, do
kter˘ch stékají hnijící zbytky. Vûdomí, Ïe by se mé zvratky dostaly do
‰patné spoleãnosti, mi pomohlo udrÏet Ïaludek na uzdû. Protáhl jsem
se kolem rozkládajících se tûl k prÛchodu do druhé místnosti. Byla pomûrnû velká, dvacet stop na dvacet, a pﬁestoÏe zde nehoﬁela Ïádná pochodeÀ, bylo zde svûtlo. Okolo stûn stály v ﬁadách velké kádû naplnûné zelenû svûtélkující kapalinou. Nesvûtélkovala kapalina, ale myriády
v ní plovoucích mikroorganismÛ. Velmi rychle rozkládaly maso, a pﬁitom svûtélkovaly. Nejspolehlivûj‰í a zároveÀ nejnebezpeãnûj‰í zpÛsob
likvidace. Îádné kouzlo nikdy nedá dohromady nûco, co pro‰lo mnohonásobnou pﬁemûnou a stalo se souãástí Ïivého organismu. A kdyÏ
poru‰íte asi tucet zákazÛ a obstaráte si ty správné malinké potvory,
mÛÏete rozpou‰tût ocel, kámen, prostû v‰echno. Samozﬁejmû Ïe vlastnictví takové drobotiny je pod hrdelní klatbou. Majitel si z toho zﬁejmû nic nedûlal, protoÏe jedna z kádí v rohu svûtélkovala jedovatou
modﬁí. Velmi opatrnû jsem pro‰el místností a nahlédl do malého kumbálu vzadu. Do pÛl pasu nah˘ chlap se sklánûl nad ‰palkem a rozbourával b˘ka, kter˘ mohl pojít pﬁed tﬁemi, moÏná ãtyﬁmi dny. Za ním se
pomalu otáãela klika ml˘nu na maso. Pohonné kouzlo bylo vyãerpáno,
mechanismus pracoval nerovnomûrnû a obãas se zastavoval, aby se posléze za zvukové kulisy drcen˘ch kostí a trhan˘ch ‰lach zase rozjel.
„Haló?“ vyuÏil jsem jedné z pauz a zavolal.
MuÏ se napﬁímil. Byl o nûco málo vy‰‰í neÏ já a o dobr˘ch ãtyﬁicet
liber tûÏ‰í. Pod kÛÏí lesknoucí se potem se vlnily svaly, ale nebyl pouze siln˘. Byl to ten nejhezãí chlap, jakého jsem kdy vidûl. Vypracovan˘, dokonale symetrick˘ a estetick˘. Jako prostitut nebo gigolo by si
vydûlal desetkrát víc. Podíval jsem se mu do obliãeje a vzal odhad zpût.
Îádná Ïena by s ním do postele dobrovolnû ne‰la. Kdyby nebylo oãí,
byl by pohledn˘, spí‰e krásn˘, ale jeho oãi z nûj dûlaly dûsivou karikaturu ãlovûka. Vidoucí, ale mrtvé. NaplÀovala je jediná vûc – touha po
zlatû. Patﬁil k tûm, které strávila zlatá horeãka. Lidé obvykle pﬁijíÏdûjí
do Vega‰e kvÛli zlatu, chtûjí urvat alespoÀ mal˘ kousíãek ze zlata, které tady teãe proudem. Tûm ‰Èastn˘m a ‰ikovn˘m se to podaﬁí a mají ho
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celé truhly. Ale málokdo si dokáÏe ﬁíci dost a vrátit se do normálního
svûta, kde si zlato mÛÏe uÏít. Chtûjí ho víc a víc, aÏ ztratí i pud sebezáchovy a nakonec kvÛli zlatu chcípnou. Nepochyboval jsem, Ïe mrtvoláﬁ má nûkolik truhel zlata a dÛm mu patﬁí cel˘, ale pronajímá ho, aby
mûl je‰tû víc, a sám se tísní v podzemí. Nemá rodinu, nepije, nechodí
za Ïensk˘ma. Jediné, co mu v hnilobné hrobce pﬁipomíná jeho bohatství, jsou masivní náramky kolem zápûstí a ﬁetízek. V nazelenalém
svûtle se tﬁpytil, v kaÏdém zlatém ãlánku byl zasazen˘ briliant.
„Co chce‰?“
Tváﬁil se nepﬁátelsky, byl jsem pro nûj pﬁekáÏka v honbû za bohatstvím.
„Hledám konû. Urãitého konû. Jestli ho tady má‰, slu‰nû zaplatím.“
Mlãel a podezﬁívavû mne pozoroval.
„Tisíc ve zlatû. V ãistém zlatû s puncem âarodûje.“
Témûﬁ jsem sly‰el vlnu lítosti, která ho zaplavila. „Nemám tady Ïádného konû. Ani kousek.“
„·koda.“
Pozpátku jsem vycouval, a kdyÏ mezi námi byla dostateãná vzdálenost, otoãil jsem se k odchodu.
„Ale kdybys nûco potﬁeboval, stav se!“ sly‰el jsem je‰tû za sebou.
Slunce za lehk˘m závojem smogu mi pﬁipadalo nádherné a pokﬁikování obchodníkÛ, podvodníkÛ a zlodûjÛ jako rajsk˘ zpûv.
Se stejn˘m úspûchem jsem nav‰tívil pût dal‰ích mr‰ináren, ale Ïádná uÏ nebyla tak pochmurná jako ta první. Po ‰esti nezdarech jsem byl
unaven˘, hladov˘ a mûl jsem ÏízeÀ jako trám. U pouliãního pekaﬁe
jsem si koupil piroh se zelím. KdyÏ jsem svou tûÏce zaslouÏenou svaãinu pojídal vedle jeho stánku, nevraÏivû mû pozoroval. Nakonec to nevydrÏel a oslovil mû.
„Nevykládejte si to ‰patnû, pane, ale byl byste tak laskav a postavil
se o kus dál? Kazíte mi obchod.“
Udivilo mû to. Nebyl jsem sice obleãen˘ nijak luxusnû, ale také ne
‰patnû.
„Opravdu si to nevykládejte ‰patnû. Ale platím za tohle místo cechovnímu dohlíÏiteli slu‰né peníze a musím vydûlávat.“
„Jak vám kazím obchod?“
„Páchnete.“
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Muselo to se mnou b˘t opravdu hrozné, kdyÏ jsem pﬁebíjel i pouliãní smrad.
„Dejte mi piroh zdarma a zmizím.“
Nezaváhal. Dostal jsem piroh s obzvlá‰È ‰tûdrou nádivkou a bez dal‰ího otálení jsem se posunul o kus dál. Ve znaãkovém obchodû Mojmského klanu jsem si koupil kámen likvidující zápach. Zaplatil jsem tolik, kolik prodavaã pirohÛ vydûlá za t˘den, ale pﬁedpokládal jsem, Ïe
ho je‰tû vyuÏiji. V osm hodin veãer po dal‰ích deseti náv‰tûvách jsem
doufal, Ïe se na mne koneãnû usmálo ‰tûstí. Stál jsem pﬁed jatkami
„U dubového stolu“, jak hlásal velk˘ v˘vûsní ‰tít. Nejprve jsem kolem
jen pro‰el, ale po nûkolika krocích jsem si uvûdomil, Ïe nad vchodem
do dvora visí pocitové zaklínadlo. Mûlo v sobû zakódovan˘ zmar, bolest, nejistotu, splín a bylo zbyteãnû silné a sloÏité. Slab‰í a jednodu‰‰í
zaklínadla se pouÏívají k odpuzování ÏebrákÛ a malomocn˘ch, silná si
mohou dovolit jen obchodníci s nejluxusnûj‰ím zboÏím, kteﬁí své klienty osobnû doprovází pﬁes práh obchodu a ru‰í tím úãinek kouzla.
Tohle zaklínadlo muselo odpudit v‰echny pﬁípadné zákazníky, a to
vzbudilo mou pozornost. Pocitová kouzla jsou ‰patnû odhalitelná
a mnû pomohla má schopnost empatie. Pﬁesto jsem si zmûnu nálady
uvûdomil, aÏ kdyÏ jsem opou‰tûl pole pÛsobnosti zaklínadla. Staãilo
zahnout na kﬁiÏovatce a mûl jsem smÛlu.
Pro‰el jsem vraty. Na dvoﬁe pracovalo nûkolik ãeledínÛ. Zeptal jsem
se na mistra a vstoupil do dveﬁí, kam mû poslali. Místnost byla mírnû
pod úrovní ulice a její stûny byly obloÏeny ledem. Na hácích visely velké kusy masa, vût‰inou hovûzího, men‰í ãlovûk v bílé, cákanci krve
potﬁísnûné zástûﬁe se sklánûl nad pracovním stolem. Pﬁebíral se hromadou Ïlut˘ch oblázkÛ. Pﬁi vstupu jsem si v‰iml podobného, zasazeného do ‰kvíry ve futrech. Pravdûpodobnû ochrana pﬁed mouchami.
âlovíãek vypadal jako jeden z mála poctiv˘ch obchodníkÛ ve Vega‰i. UÏ na první pohled jsem vnímal, Ïe ho nûco znepokojuje, Ïe se nûãeho bojí. Rozhodl jsem se vynechat v‰echny historky o tom, proã hledám konû, a vyrukovat prozmûnu s pravdou.
„Vãera vám pﬁivezli jednoho konû. Potﬁebuji se na nûho podívat.“
Îivcové oblázky se rozsypaly po zemi a málem vyskoãil pÛl metru
do v˘‰ky. Díval se na mne, jako bych byl had schovávající se v toaletní míse.
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„Ne… nevím o Ïádném koni!“
Zavﬁel jsem dveﬁe do skladi‰tû, vzal si jeden z páracích noÏÛ povû‰en˘ch na zdi a posadil se na stÛl.
„Opravdu?“
Trvalo mi sotva ãtvrt hodiny, neÏ jsem z nûj v‰echno dostal, staãilo se párkrát v˘znamnû podívat na nÛÏ. Vãera po obûdû mu jak˘si
muÏ pﬁivedl chromého konû a chtûl, aby ho dorazil. Spí‰e mu to pod
nevyﬁãenou pohrÛÏkou násilí pﬁikázal. Aby ﬁezníka v nejbliÏ‰ích
dnech nikdo neotravoval, zaãaroval bránu. Jako náhradu u‰lého zisku zaplatil na místû dvojnásobek bûÏného mûsíãního obratu. ¤ezník
byl tak ochotn˘, Ïe mi ukázal i zbytky, které z konû byly. Kopyta
a lebka. Nechal jsem si je zabalit do pytle a zaplatil mu za nû, jako by
mi prodal pÛlku celého zvíﬁete. K smrti unaven˘ jsem vyrazil zpátky
na Hrad.
V hradní kuchyni jsem si obstaral bednu ledu a odtáhl jsem ji do
sklepa své vûÏe. Nechtûl jsem, aby se nûkdo pﬁíli‰ vyptával, a proto
jsem v‰e dûlal sám. Nikdy bych nevûﬁil, Ïe je zmrzlá voda tak tûÏká.
KoÀské pozÛstatky jsem peãlivû obloÏil ledem a celou hromadu pak
pﬁikryl slámou. Po dvou hodinách úmorné práce jsem se dobelhal
domÛ. Vstoupil jsem do temného pokoje a poslepu se zaãal svlékat. AÏ
ve spodním prádle jsem si uvûdomil, Ïe tam nejsem sám. Lusknutím
prstÛ jsem zapálil svíce. V kﬁesle pro náv‰tûvy sedûl otec. Vypadal unavenû, skoro stejnû ‰patnû jako já. Postavil jsem pﬁed nûj poslední láhev
z loÀské skliznû a pohár.
„Potﬁebuju koupel, hned jsem zpátky.“
Nepohnul se, jako by mû ani nesly‰el. AÏ ve vanû jsem si uvûdomil,
Ïe se mÛj vztah k nûmu definitivnû zmûnil. Dostal jsem se do centra
dûní, kterému jsem nerozumûl, a on pﬁedstavoval neutrálního pozorovatele, kter˘ dodrÏí pravidla a donutí k tomu i ostatní. Jako obvykle
jsem se m˘lil. KdyÏ jsem se vrátil z koupelny, sedûl ve stále stejné pozici, jen láhev byla poloprázdná, pﬁípadnû poloplná, záleÏí na úhlu pohledu. Nalil jsem si a posadil se.
„Dva dny uplynuly, zb˘vá ti jich ãtyﬁicet sedm.“
Nemûl jsem na to co ﬁíci. Strávil jsem sice ru‰n˘ den, ale pro to,
abych zv˘‰il pravdûpodobnost svého pﬁeÏití, jsem neudûlal nic.
„TouÏí‰ po tom stát se âarodûjem, vládcem Vega‰e?“
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Mûl unaven˘ hlas, a kdyÏ mû pozoroval, svítilo mu bûlmo rÛÏov˘m
svûtlem. Byl to jeden z mírnûj‰ích vedlej‰ích efektÛ schopnosti disponovat mocí. Projevuje se jen u nejsilnûj‰ích ãarodûjÛ a pro ty je obvykle jednoduché ho pﬁed náhodn˘mi pozorovateli zakr˘t.
„Ne,“ odpovûdûl jsem, i kdyÏ to byla jen ﬁeãnická otázka. Dobﬁe to
vûdûl.
„Ale nemám na v˘bûr. Pokud uteãu, ty bude‰ první, kdo za mnou
po‰le zabijáky. A po tobû ostatní. Nikdo si nedovolí nechat potenciálního nárokovatele vlády ve Vega‰i naÏivu.“
Pﬁik˘vl.
„A kdybych ti zaruãil, Ïe za tebou nikoho nepo‰lu?“
„DokáÏu se postarat o jakoukoliv tajnou sluÏbu, ale nejsem mág. Na
kontinentû je devût kouzelnick˘ch klanÛ, a to nepoãítám vega‰ské
rody. Budou se pﬁedhánût, komu z nich se podaﬁí pﬁibít mou lebku na
bránu citadely.“
Pﬁik˘vl. Ná‰ rozhovor otce a syna se nevyvíjel pﬁíli‰ pﬁíjemn˘m smûrem. Pﬁinesl jsem z police dal‰í dvû láhve vína, zvolil jsem myocerské
ãervené, a obû otevﬁel.
„A kdybych ti slíbil, Ïe zabiji vÛdce tﬁí klanÛ, kteﬁí za tebou po‰lou
své lovce jako první?“
Víno mi málem zaskoãilo. Proã by to proboha dûlal? Zabít vÛdce
kouzelnického klanu není jednoduchá záleÏitost.
„Proã bys to dûlal?“ zeptal jsem se nahlas.
KdyÏ nûco nevíte, zeptejte se.
„Vydûdil bych tû, zbavil jména. Pronásledovali by tû, ale trochu vlaÏnûji. Po smrti tﬁí velmistrÛ by ochladli úplnû.“
MoÏná mûl pravdu, ale neodpovûdûl mi na otázku.
„Po roce bych uspoﬁádal novou korunovaci. Zástupci jedenáctky by
losovali mezi sebou, jeden z nich by podstoupil zkou‰ku.“
Vzájemnû jsme se pozorovali, ale jeho pohled byl pronikavûj‰í. Je‰tû
mnohokrát jsem té noci ‰el do police pro víno. V‰emoÏnû se mû snaÏil
pﬁesvûdãit, abych vzal roha. BohuÏel mi nevysvûtlil, proã to dûlá, proto jsem váhal.
KdyÏ jsem se ráno vzbudil na pohovce, byl jsem v pokoji sám. U baterie prázdn˘ch láhví byl poloÏen˘ lístek a na nûm stálo:
Excelentní víno.
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·koda, Ïe jsme s takov˘mi veãírky nezaãali dﬁíve. Snad bych si na
nûho zvykl a po ãase si ho moÏná i oblíbil. Jako kluk jsem míval jako
domácího mazlíãka modrého krokod˘la, docela jsme si rozumûli.
Posnídal jsem tﬁi ‰álky kávy, ve sklepû si vyzvedl nachlazené koÀské
zbytky a pﬁesunul se do bratrovy laboratoﬁe. Pro kouzelnickou práci
byla vybavena mnohem lépe neÏ mÛj pﬁíbytek.
Na nádvoﬁí jsem potkal Engoda. Byl obleãen˘ v oficiálních rodov˘ch
barvách a bavil se s muÏem, kterého jsem neznal.
„Buì zdráv,“ pozdravil mû zdánlivû pﬁátelsky, ale pod povrchem
ãpûl dokonale namixovan˘ koktejl sarkasmu, v˘smûchu a jakési perverzní závisti.
„Vypadá‰ pﬁe‰le. Zaãal jsi s pﬁípravou moc zhurta, co?“ zasmál se.
Engod byl mlad‰í neÏ já, talentovan˘, rád se choval jako buran
z mûsta a trpûl nesnesiteln˘m sebevûdomím. Právem, protoÏe z celé
smeãky moÏn˘ch uchazeãÛ byl nejlep‰í. Témûﬁ se vyrovnal Maxovi.
Pﬁátelsky jsem mu k˘vl na pozdrav a co nejrychleji zmizel za dveﬁmi.
Nelíbilo by se mi, kdyby se místo posmû‰kÛ vyptával, co nesu v pytli.
V laboratoﬁi jsem svÛj poklad vybalil na stÛl a poﬁádnû si ho prohlédl. Nestálo to za moc. Tﬁi více ãi ménû polámané koÀské nohy se zbytky masa, které i pﬁes mou péãi zaãínalo poﬁádnû zavánût. Mûl jsem
hrubou pﬁedstavu, co vlastnû hledám. Trik, kter˘ zpÛsobil, Ïe si kÛÀ
zlomil nohu. Po dvou hodinách práce s lupou a skalpelem jsem to mûl.
Struktura levé pﬁední i levé zadní nohy byla tûsnû pod kolenním kloubem zmûnûná a právû tam se zadní noha zlomila. Plocha lomu byla
drsná, jakoby vyleptaná kyselinou. Více se mi bûÏn˘mi metodami nepodaﬁilo zjistit. Chvíli jsem koketoval s my‰lenkou, Ïe bych si na prozkoumání magické podstaty vûci najal profesionála, ale nakonec jsem
to zamítl. Do vûci musel b˘t zapleten nûkdo velice mocn˘, nemohl
jsem vûﬁit nikomu. Poprvé v Ïivotû jsem litoval, Ïe jsem vzdûlávání
v magii, které pro mne jako pro syna âarodûje bylo povinné, nevûnoval vût‰í pozornost. Jedno jsem vûdûl jistû. Maxova smrt nebyla náhoda, nûkdo ho velice rafinovanû zabil. Netu‰il jsem, jak se neznámému
podaﬁilo obelstít jeho ìábelsky rychlé a pﬁesné instinkty, schopnost
pﬁedvídat a vyvarovat se osobního nebezpeãí, a nedûlal jsem si iluze,
Ïe bych se toho dopátral. Byl jsem jako slepá sova v poledne v hejnu
hladov˘ch sokolÛ. Pokud jsem chtûl mít alespoÀ nadûji na pﬁeÏití, mu36

