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Věnováno mamince,
která chtěla mít doma lékaře
a skončila se spisovatelem,
ale milovala ho natolik, že si nikdy nestěžovala
(příliš)

PŘEDMLUVA
S Brandonem Sandersonem jsem se poprvé setkal v roce 1998
v redakci časopisu zaměřeného na sci-fi, The Leading Edge,
který vycházel na naší univerzitě. Skutečně jsme se však poznali
až v zimním semestru 1999, když jsme se ocitli ve stejném kurzu
tvůrčího psaní a oba jsme si uvědomili, že se chceme psaní věnovat jako své profesi. Založili jsme vlastní spisovatelskou
skupinu, přizvali do ní pár dalších lidí z redakce Leading Edge
a začali jsme si vzájemně číst a komentovat své výtvory. Moje
prvotiny se hemžily stereotypy žánru fantasy natolik, že hraničily s fanfikcí. Brandonovy byly naopak veškerých žánrových
stereotypů tak prosté, že se v nich někdy vlastně nic nedělo.
„Hele, Brandone, kdy už se tam objeví nějaký padouch?“
„Padouši už tam jsou.“
„Ne, to jsou jen týpci, co chtějí hlavnímu hrdinovi zavřít
školu kouzel. Je jasný, že opravdoví padouši se tam taky objeví
a tenhle kluk je zastaví a právě to, že si tu školu kouzel zavřít
nenechá, nakonec všechno rozsekne. Jo. Už je to na spadnutí.
Ale trvá to trochu dlouho, ne?“
„Takhle to nebude.“
„Ale jasně, že bude. O tom je přece fantasy.“
„Ale vůbec nemusí být. Fantasy přece může být o čemkoliv,
ne? Právě proto, že je to fantasy. Tak proč by tahle nemohla
být o klukovi, který se snaží nenechat si zavřít školu kouzel,
a dost? A zrovna je to náhodou škola, kde se lidi učí kouzla
v písku a nosí pistole na vzduchový pohon a jedí tofu z obřího
hmyzu – a proč ne?“
„Hmm, asi jo. Tak ale počkej, tam fakt nebude opravdovej
padouch? Jako vůbec?“
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A tak to šlo knihu za knihou. Už tenkrát psal Brandon knihy
rychleji, než je lidi stačili číst. Po čase si najal manažera, úžasného Joshuu Bilmese, a naše spisovatelská skupina pocítila to
správné zadostiučinění, když se s námi Joshua shodl: co má za
smysl psát všechny ty knihy, když se v nich nic neděje. A tak se
mezi námi zabydlelo a léta se používalo Joshuovo rčení, které
mělo odvrátit Brandonovy divočejší výstřelky. Znělo jako posvátná mantra: „Podstata celého vesmíru musí být v ohrožení.“
„Je to skvělá kniha, Brandone, ale nemám úplně pocit, že
by byla podstata vesmíru v ohrožení.“
„Jasně, že není, to je jen příběh kluka, který má pocit, že ho
rodina nebere.“
„Dobře. Tak za prvé, je to silný příběh kluka, který dokáže
prostě svým duchem vytvářet úžasný kouzla a vykouzlit třeba
jídlo ex nihilo a tím štvát hrozivý temný monstra, který shodou
okolností taky mají pocit, že je nikdo nebere. Tak jo. A za
druhé – a co je důležitější – ten úžasný agent, co pro tebe pracuje, říkal, že podstata vesmíru musí být v ohrožení, a to tedy
není. Tak ji musíš začít nějak ohrožovat.“
„Ale vždyO tam jsou ty hrozivý temný monstra…“
„Ohrožuj!“
Na spisovatelské skupině je skvělé to, že se lidi společně učí.
A hrozné je na ní to, že člověk řekne spoustu vyložených blbostí, než se něco naučí. Takže je opravdu zázrak, že skupiny
tvůrčího psaní skutečně plodí spisovatele místo nejistých tichošlápků, kteří v dozvukové komoře špatných rad ztratili
poslední zbytky sebevědomí. Brandonovy instinkty byly totiž
správné a Joshuova mantra byla také správná, všechno bylo
správné, jen jsme nevěděli, co s tím. Nakonec jsme na to evidentně přišli. Brandon vděčí za značnou část svého úspěchu –
řekněme polovinu – své zatvrzelosti, s níž trval na tom, že
velké vyprávění o ohroženém vesmíru stojí za čtení právě díky
těm obyčejným příběhům obyčejných lidí. Na Mistbornech
nám záleží proto, že máme rádi Vin a fandíme jí, protože má
za sebou krutou minulost a v sobě pochmurnou jistotu, že ji
nikdy nikdo nemůže mít rád. Archivy Bouřné Záře nás zajímají
proto, že sdílíme Kaladinovu sklíčenost, Šaláninu nejistotu
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a s Dalinarem bojujeme se šílenstvím. Za další velký kus úspěchu – troufneme si ho odměřit na druhou polovinu – vděčí
Brandon tomu nepomíjejícímu tlaku na velké epické drama.
Na tom vnějším silném ničím neomezeném příběhu o ohrožení samotné podstaty vesmíru, který ty malé lidské příběhy obaluje a dává jim váhu. Ta největší dramata staví Brandon pevnýma nohama na ty nejmenší a nejintimnější lidské osudy.
V jednu dobu jsme ve spisovatelské skupině dospěli k dokončení jednoho z Brandonových románů a začali s Brandonem vytvářet nový, Ducha Adonis. Bylo v něm všechno – intimní příběhy obyčejných, nedokonalých, chybujících milých
a nádherných lidí dokonale propletené s vesmír ohrožující a měnící silou ve směsici, která nám vyloudí úsměv na rtech a nutí
nás listovat tak rychle, jak jen to anatomie lidského prstu dovoluje. Problémem byl ovšem titul.
„Já tomu nerozumím. Proč Adonis?“
„Adonis se jmenuje to město. Co na tom… není jasný?“
„Ale jo, to je jasný, jenom nechápu, proč se jmenuje Adonis.
Je to na Zemi? To má být jako Řecko, nebo ne?“
„Proč by to bylo Řecko?“
„A proč by nebylo…? Adonis byl Řek. Tak je to planeta v budoucnosti, jako Pern, ale znova používáme starý –“
„Ne ne ne, to není Země a není to Řecko – to tak možná
jenom vypadá, ale to nebyl úmysl. Adonis je prostě místo, který
jsem si vymyslel. Nemá nutně žádnou předlohu ve skutečným
světě.“
Nechápavě jsme se na sebe dívali, jak je možné, že tomu ten
druhý nerozumí. Oběma nám to dávalo perfektní smysl! Takhle to totiž někdy chodí ve skupinách tvůrčího psaní. Nakonec
se ozval někdo jiný: „A uvědomuješ si, že Adonis je postava
z řecké mytologie?“
Brandon se dal do smíchu.
„Sakra, to jsem si neuvědomil. Zapomněl jsem na něj jako na
smrt. To slovo mi připadalo moc dobrý na to, aby se nevyužilo.
Ale nevadí, změním to.“
Za týden nám Brandon poslal mailem druhou kapitolu knihy
Duch Elantris, o pár měsíců později vynechal v názvu „Duch“
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a zůstala jenom Elantris. A ta zůstává dodnes mou nejoblíbenější knihou fantasy. Doma mám před dětmi a před všetečnými fanoušky schovanou cennost, jejíž hodnota postupem času
nepochybně převýší všechny ostatní cennosti, které jsem kdy
měl – výtisk prvního vydání Elantris, koupený v den, kdy vyšla, s Brandonovým vlastnoručním podpisem a jednoduchým
věnováním: „Danovi – moje úplně první podepsaná knížka.“
Gratuluju k tomu desetiletí, Brandone. Dokázal jsi to. Za nějakých pár století přijde nějaká úžasná talentovaná mladá autorka a náhodou pojmenuje svou fantasy po tobě.
A podle toho poznáš, že jsi to dokázal.
Dan Wells
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lantris bývala krásná. Přezdívali jí „město bohů“ – bylo
to magické město síly, záře, kouzel. Ti, kdo v ní byli, říkají, že každý kámen měl své vnitřní světlo, že bylo město prostoupeno úžasnými tajemnými úkazy. V noci Elantris
zářila jako velký stříbřitý oheň a byla vidět z velké dálky.
Obyvatelé Elantris byli ještě zázračnější než město samo.
Měli jasně bílé vlasy, téměř kovově stříbrnou pleO a jako by
zářili jako celá Elantris. Podle legend byli nesmrtelní, nebo
aspoň skoro nesmrtelní. Měli schopnosti rychle se uzdravovat
a byli obdařeni obrovskou silou, inteligencí a rychlostí. Uměli
kouzlit pouhým pohybem ruky. Do Elantris chodili lidé z celého Opelonu pro léky, uzdravení, jídlo a moudrost. Elantriané byli v podstatě bohové.
Elantrianem se mohl stát kdokoli.
Říkali tomu Shaod. Transformace. Přicházelo to znenadání,
většinou v noci, v těch tajemných hodinách, kdy jako by se život pozastavil. Shaod mohl postihnout kohokoli – žebráka,
řemeslníka, šlechtice nebo vojáka. Když přišel, znamenalo to pro
dotyčného šOastlivce konec života a začátek nového. Opustil
svou starou pozemskou existenci a přestěhoval se do Elantris.
Do té Elantris, kde mohl žít v blaženosti, rozhodovat s moudrostí a být navěky uctíván.
Tato věčnost však skončila před deseti lety.
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RINC Raoden se to ráno vzbudil brzy, aniž by tušil, že
je navěky zatracen. Rozespale si sedl a mžoural očima do
ranního rozbřesku. Otevřenými balkonovými okny byla
v dálce vidět Elantris, jejíž holé zdi vrhaly na menší město Kae,
kde Raoden bydlel, hluboký stín. Hradby kolem Elantris byly
neuvěřitelně vysoké, Raoden však přes ně i tak viděl vrcholky
černých věží s polámanými špičkami, které byly němým svědectvím o zašlé slávě ukryté uvnitř.
Opuštěné město se zdálo temnější než obvykle. Raoden se
na ně chvíli upřeně díval a potom odvrátil zrak. Tyto obrovské
elantriské hradby nešlo přehlédnout, i když se o to lidé z Kae usilovně snažili. Vzpomínky na dřívější nádheru města i na to, jak
se před deseti lety Shaod proměnil v prokletí, byly bolestné…
Raoden zakroutil hlavou a vstal z postele. Na časné ráno bylo neobvykle teplo. Když si oblékal župan, nepocítil vůbec
chlad. Potom zatáhl za šňůrku u postele na znamení služebné,
že chce snídani.
To byla další zvláštní věc – měl hlad – obrovský hlad. Až svíravý hlad. Neměl rád velké snídaně, ale toto ráno už netrpělivě
čekal, až mu přinesou jídlo. Nakonec se rozhodl, že někoho
pošle, aby se podíval, proč to tak dlouho trvá.
„Iene?“ zavolal do šerého pokoje.
Nikdo neodpověděl. Raoden se zamračil, že tu seon není.
Kde může Ien být?
Vstal a opět spočinul zrakem na Elantris. Kae v jejím stínu
vypadalo jako zapadlá vesnice. Elantris. Obrovský ebenový masiv – už to však nebylo město, bylo to jen mrtvé torzo. Raoden
se zachvěl.
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Ozvalo se zaklepání na dveře.
„Konečně,“ řekl si a šel otevřít. Za dveřmi stála stará Elao
s mísou ovoce a teplým chlebem.
Mísa však s hlasitým řinčením dopadla na zem, vypadla ohromené služebné z rukou, jakmile se jí Raoden chtěl dotknout.
Raoden ztuhl a řinčení nádoby se rozlehlo celou halou.
„Milostivý Domi!“ šeptala Elao s výrazem hrůzy v očích a třesoucí se rukou si nahmatala na krku přívěšek se symbolem
korathu.
Raoden k ní vztáhl ruce, služebná však potácivým krokem
ustoupila dozadu a ve spěchu uklouzla po kousku melounu.
„Co se děje?“ zeptal se Raoden. Potom si všiml své ruky. To,
co zůstalo skryto v šeru potemnělého pokoje, teX bylo pod blikajícím světlem lampy patrné.
Otočil se a klopýtal přes nábytek k vysokému zrcadlu po
straně ložnice. Světlo už bylo dost silné na to, aby viděl odraz,
který se na něho díval ze zrcadla. Byl to cizí člověk.
Modré oči byly jeho, i když byly rozšířené hrůzou. Vlasy
však měl místo pískově hnědých vybledle šedé. A nejhorší byla
kůže. Tvář v zrcadle byla posetá temně černými skvrnami, které vypadaly jako černé modřiny. Ty mohly znamenat jen jednu
jedinou věc.
Postihl ho Shaod.
BRÁNA Elantris za ním zapadla s hlasitým třísknutím. Byl to
šokující výkřik nemilosrdné konečnosti. Raoden se na ni zhroutil
pod tíhou událostí onoho dne.
Jeho vzpomínky jako by patřily někomu jinému. Otec, král
Iadon, se mu ani nepodíval do očí, když nařizoval kněžím, aby
syna připravili a odvedli do Elantris. Proběhlo to tiše a rychle.
Iadon si nemohl dovolit, aby se rozkřiklo, že se z jeho syna stal
Elantrian. Před deseti lety by byl Shaod udělal z Raodena boha. Ale nyní, místo aby měnil lidi na zářící božské bytosti se
stříbrnou pletí, měnil své oběti na mátožná monstra.
Raoden nevěřícně kroutil hlavou. Shaod přece vždycky postihoval cizí lidi – neznámé a vzdálené. Ne korunního prince
Arelonu. Ne Raodena.
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Před ním ležela celá Elantris. Její vysoké hradby byly lemované vojenskými hlídkami – tito muži neměli zabránit nepřátelům vstoupit do města, měli naopak zabránit obyvatelům
Elantris odejít z města ven. Od Reodu byli lidé stižení Shaodem posíláni do Elantris na pomalou smrt. Padlé město se stalo
obrovským pohřebištěm pro ty, jejichž těla jako by zapomněla,
jak se umírá.
Raoden si pamatoval, jak stával na těch zdech a díval se dolů
na elantriské zatracence, stejně jako se teX vojáci dívají na něj.
Tenkrát mu město připadalo vzdálené, i když stál těsně u něj.
Tenkrát si představoval, jaké by to bylo, procházet se po těch
černých ulicích.
TeX bude mít příležitost to vyzkoušet.
Raoden chvilku tlačil na bránu, jako by chtěl za každou cenu prolézt ven a sedřít si z kůže ty černé skvrny. Sklonil hlavu
a tiše si povzdechl. Schoulil se do klubíčka na špinavé kluzké
dlažbě, jako by čekal, než se probudí z tohohle zlého snu. Jenže
věděl, že se neprobudí. Kněží předpovídali, že tenhle zlý sen
je bez konce.
Cosi uvnitř ho však nutilo jít dál. Cítil, že se musí hýbat –
protože kdyby se zastavil, dostal by strach, že to vzdá. Shaod
mu vzal tělo. Nemůže mu vzít ještě ducha.
A tak se zaštítil svou pýchou proti zoufalství, sklíčenosti a –
především – sebelítosti a zvedl hlavu, aby svému zatracení pohlédl do očí.
KDYŽ dřív Raoden stával na elantriských hradbách a díval se
dolů – doslova i v představách – viděl špínu, která pokrývala
celé město. TeX v ní stál.
Všechno – od zdí budov až po praskliny v dlažebních kostkách – bylo pokryté souvislou vrstvou bahna a zažrané špíny.
Slizká mastná vrstva sjednotila všechny barvy do jediného deprimujícího odstínu – do barvy, v níž se mísila bezvýchodnost
černé s hnědozelenavými splašky.
Dříve Raoden vídával pár obyvatel města. TeX je i slyšel. Asi
desítka Elantrianů ležela na nádvoří na páchnoucí dlažbě.
Někteří nepřítomně seděli v kalužích černé vody, které tu
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zůstaly po noční bouřce. Všichni sténali. Většinou tiše, cosi si
pro sebe mumlali nebo tiše naříkali na bolest, která nebyla
vidět. Jedna žena na protější straně však z posledních sil hlasitě
křičela svá muka – až po chvíli ustala, došel jí dech nebo síla.
Většina z nich na sobě měla cosi, co vypadalo jako hadr –
tmavé volné oblečení stejně špinavé jako ulice okolo. Když se
však Raoden podíval zblízka, poznal, co to je. Podíval se dolů
na svůj pohřební rubáš. Byl volný a splývavý, složený z pruhů
látky. Na rukávech a dole už měl skvrny od vrat a od kamenných sloupů. Obával se, že za chvíli bude mít oblečení stejné
jako všichni ostatní.
Tak tohle se ze mě stane, pomyslel si. Vlastně už to začalo.
Za pár týdnů ze mě bude jen zdecimované tělo, mrtvola, která
živoří kdesi v koutě.
Ze sebelítosti ho vytrhl nepatrný pohyb, který zaregistroval
na protější straně nádvoří. Ve stínu za bránou naproti němu se
krčili jacísi Elantriané. Neviděl je zřetelně, ale patrně něco chtěli.
Raoden si rukou zastínil oči a v tu chvíli si uvědomil, že drží
košíček. Byly to obětní dary podle korathského rituálu. Mrtví
si je odnášeli do nového života – respektive, v jeho případě,
do Elantris. V košíčku byl bochník chleba, pár kousků zeleniny, hrst zrní a malá láhev vína. Obětní dary normálních zemřelých byly mnohem bohatší, ale i oběO Shaodu musela dostat
aspoň něco málo.
Raoden se ohlédl za postavami u brány a hlavou se mu honily vzpomínky na to, co slýchával venku o brutalitě v Elantris.
Postavy ve stínu se pohnuly a způsob, jak ho sledovaly, ho
znervózňoval.
Raoden se zhluboka nadechl a posunul se podél hradební zdi
směrem k východnímu konci dvorany. Zdálo se, že ho postavy
stále pozorují, nikdo se však za ním nevydal. Potom na chvilku
už za bránu neviděl a o vteřinu později se mu podařilo vklouznout do postranní uličky.
Oddechl si. Měl pocit, že něčemu unikl, i když sám nevěděl
čemu. Po chvíli se zdálo, že už ho nikdo nesleduje. Zastyděl
se, že se tak polekal. Zatím neviděl nic, co by fámy o Elantris
potvrzovalo. Zakroutil hlavou a šel dál.
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Všudypřítomný zápach ho zmáhal. Všechno bylo pokryté
bahnem, které páchlo plesnivinou a hnilobou jako rozkládající
se houba. Raoden se na zápach tak soustředil, že málem šlápl
na pokroucenou figuru starého muže schouleného u zdi. Stařík žalostně zasténal a natáhl k němu vyhublou ruku. Raoden
se na něho podíval a zamrazilo ho. Tomu „staříkovi“ nebylo
víc než šestnáct. Jeho špinavá tvář byla tmavá a posetá skvrnami, ale byla to tvář dítěte, ne muže. Raoden udělal bezděky
krok dozadu.
Chlapec jako by si uvědomil, že jeho příležitost brzy pomine,
náhle silou zoufalství ještě více natáhl ruku před sebe. „Jídlo?“
procedil přes prořídlé zuby. „Prosím…“
Potom mu paže klesla dolů, protože vyčerpal všechnu sílu,
která mu v ní zbývala. Znovu se schoulil ke kamenné zdi.
Očima však stále lpěl na Raodenovi. Smutnýma očima plnýma
bolesti. Raoden byl zvyklý občas venku žebráky potkávat a nejednou pravděpodobně naletěl podvodníkům. Tenhle chlapec
ale podvodník nebyl.
Sáhl do košíčku, vytáhl ze svého obětního daru bochník
chleba a podal jej chlapci. Z nevěřícného pohledu, který se chlapci rozhostil ve tváři, ho mrazilo ještě víc než z výrazu zoufalství, který vystřídal. Tento tvor se dávno vzdal naděje, žebral
spíš ze zvyku, než že by skutečně něco čekal.
Raoden nechal chlapce za sebou a šel dál úzkou ulicí. Snad
doufal, že město nebude tak hrozné, až dojde dál od hlavního
nádvoří – snad si myslel, že špína je tu jen proto, že je v těchto
místech poměrně velký provoz. Mýlil se. Postranní ulice byla
stejně špinavá a plná bahna jako vstupní dvorana – ne-li víc.
Zezadu se ozval tlumený náraz. Raoden se překvapeně ohlédl.
Na konci boční ulice stála skupinka tmavých postav shromážděná kolem jakéhosi předmětu. Žebráka. Raoden rozechvěle
pozoroval, jak se pět lidí vrhlo na jeho bochník chleba, zápasilo
o něj a zcela ignorovalo chlapcovy zoufalé výkřiky. Nakonec
jeden ze skupiny – zjevně rozčilený – uhodil chlapce palicí do
hlavy, až to zadunělo po celé ulici.
Skupina dojedla chleba a obrátila se k Raodenovi. Ten znepokojeně couvl. Přesvědčení, že ho nikdo nesleduje, bylo pa23

trně unáhlené. Skupina se začala pomalu plížit dopředu a Raoden se obrátil a utíkal pryč.
Podle zvuků věděl, že ho honí. Dal se na zděšený útěk – to
jako princ dosud nikdy nezažil. Řítil se bláznivě dál a čekal,
kdy mu dojde dech nebo kdy ho začne píchat v boku jako vždycky, když se vyčerpal. Nestalo se ale nic. Jen cítil obrovskou
únavu, myslel si, že se brzy zhroutí. Byl to trýznivý pocit, jako
by z něho pomalu prchal život.
V zoufalství hodil košík s obětními dary za hlavu. Prudkým
pohybem však ztratil rovnováhu, klopýtl o prasklinu v dlažbě
a jakýmsi bizarním skokem dopadl na hromadu trouchnivějícího dřeva – pravděpodobně někdejší stoh laOových beden –
a o ni zabrzdil.
Rychle se posadil a přitom rozhodil po mokré uličce úlomky
shnilé dřevěné drti. Oněch pět postav se krčilo v blátě na ulici
a sbíralo z dlažby a z černých louží rozházenou zeleninu a obilí. Raodenovi se zvedl žaludek, když jeden z mužů projel prstem štěrbinu v dlažbě, vyškrábl z ní hrst bahna s několika zrnky obilí a celý obsah si vstrčil do nedočkavých úst. Po bradě
mu stékala černá slina a jeho ústa připomínala hrnec kypícího
bláta na plotně.
Jeden z mužů si všiml, že se Raoden dívá. Zavrčel a popadl
palici, na niž už málem zapomněli. Raoden se horečně prohledával ve snaze najít nějakou zbraň, ale nalezl jen kus dřeva, který byl o něco méně shnilý než ostatní na hromadě. Nejistě jej
svíral v rukou a snažil se vypadat nebezpečně.
Útočník se náhle zastavil. O chvilku později se za ním ozval
nadšený výkřik. Jeden z mužů objevil lahvičku vína. Okamžitě
se strhla bitka, která odpoutala od Raodena veškerou pozornost.
Za chvíli byla celá pětka pryč – čtyři honili prvního, který měl to
štěstí nebo byl tak hloupý a s lahvičkou cenné tekutiny utekl.
Raoden vyčerpán seděl na shnilé hromadě. Tak takhle skončím….
„Vypadá to, že ti dali pokoj, sulo,“ ozvalo se za ním.
Raoden vyskočil a otočil se za hlasem. Nedaleko seděl na
schůdcích muž s holou hlavou, která se leskla v ranním slunci.
Byl to na první pohled Elantrian, ale před transformací byl
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patrně jiné rasy než Raoden – určitě nebyl z Arelonu. Ve tváři
měl černé skvrny, neklamné znamení Shaodu, místa beze skvrn
však nebyla bílá, ale tmavě hnědá.
Raoden si instinktivně uvědomil možné nebezpečí, tenhle
člověk však nevykazoval žádné známky agresivity ani vyčerpání, které Raoden pozoroval u ostatních. Byl vysoký a statný,
měl široké ruce a vlídný pohled. Raodena pozorně sledoval.
Raoden si oddechl. „AO jste kdokoli, rád vás vidím. Už jsem
se začínal bát, že jsou tu všichni buX těsně před smrtí, nebo
šílení.“
„My ale nemůžeme být těsně před smrtí,“ odpověděl muž
s úšklebkem. „My už jsme mrtví. Komo?“
„Komo.“ To cizí slovo mu bylo stejně povědomé jako akcent
tohoto muže. „Vy nejste z Arelonu, že ne?“
Muž zakroutil hlavou. „Jsem Galladon, z Duladelu. TeX
jsem tedy z Elantris, ze země bahna, bláznovství a věčné zkázy.
Těší mě.“
„Duladel?“ řekl Raoden. „Ale Shaod přece postihuje jen lidi
z Arelonu.“ Napřímil se, oprášil ze sebe dřevěné piliny a třísky
v různých stadiích rozkladu a zašklebil se bolestí. Při pádu si málem ukopl palec. Byl samé bláto a teX už i on zapáchal elantriskou hnilobou.
„Duladel má smíšené obyvatelstvo, sulo. Žijou tam Areloňané, Fjordenové, Teové – všichni pohromadě. Já –“
Raoden tiše zaklel a muž se odmlčel.
Galladon zvedl obočí. „Co je, sulo? Vrazil sis třísku na
špatný místo? No, na třísku asi není žádný místo dost dobrý.“
„To ne,“ řekl Raoden a kulhal po kluzkých dlaždicích. „Spíš
mám něco s palcem – narazil jsem si ho, když jsem upadl, ale
pořád to nepřestává bolet.“
Galladon soucitně pokýval hlavou. „Tak tě vítám v Elantris,
sulo. Jsi mrtvý – tělo už se ti nebude samo hojit jako dřív.“
„Cože?“ Raoden se sesunul vedle Galladonových schodů.
Palec ho bolel stejně prudce, jako když si ho čerstvě narazil.
„Každá bolest, sulo,“ šeptal Galladon, „každý škrábnutí,
oděrka, každá modřina ti zůstane a bude tě bolet – napořád,
dokud se z toho nezblázníš. Jak jsem říkal, vítám tě v Elantris.“
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„A jak to vydržíte?“ zeptal se Raoden a třel si palec, přestože
mu to nepomáhalo. Taková hloupá maličkost, a musí se držet,
aby neměl slzy bolesti v očích.
„Nevydržíme. BuX jsme hrozně opatrní, nebo skončíme jako
ti rulové, co jsi viděl tam ve dvoraně.“
„Ve dvoraně…. Idos Domi!“ Raoden namáhavě vstal a odkulhal ke dvoraně. Na stejném místě jako před chvílí, u boční
ulice, našel žebrajícího chlapce. Byl ještě naživu… svým způsobem.
Jeho oči tupě zíraly na oblohu, zornice se mu chvěly. Tiše
pohyboval rty, ale žádný zvuk z nich nevycházel. Měl úplně
rozdrcenou šíji a ze strany měl obrovskou ránu, která obnažovala obratle a hrdlo. Marně se snažil tím, co mu zbylo, dýchat.
Raodenovi náhle jeho palec nepřipadal tak hrozný. „Idos
Domi…“ zašeptal a odvrátil zrak, protože se mu zvedl žaludek.
Opřel se o stěnu domu, aby neztratil rovnováhu, a ze všech sil
se snažil nepozvracet.
„Z tohohle už toho moc nezbylo,“ řekl Galladon věcně
a sklonil se vedle žebráka.
„Jak…?“ začal Raoden, ale utichl, protože se mu opět vzbouřil
žaludek. S hlasitým žbluňknutím si sedl do bláta, párkrát se
zhluboka nadechl a pokračoval: „Jak dlouho bude ještě takhle
žít?“
„Ty jsi to nepochopil, sulo,“ řekl Galladon lítostně. „On nežije, nikdo z nás nežije. Komo? Ten kluk takhle zůstane navždycky. Takhle prostě vypadá věčný zatracení.“
„A to s tím nemůžeme nic udělat?“
Galladon pokrčil rameny. „Mohli bychom ho zkusit spálit,
kdybychom ale mohli rozdělat oheň. Elantriané prý dobře hoří, líp než normální lidi, a existuje názor, že je to pro nás nejvhodnější smrt.“
„A…“ pokračoval Raoden s očima odvrácenýma od chlapce, „a kdybychom to udělali, co se s ním stane – jako s duší?“
„On duši nemá,“ odpověděl Galladon. „Aspoň to tak říkají
kněží. Korath, dereth, jesker – všichni tvrdí to samý. My jsme
zatracení.“
„Ale to jsi mi neodpověděl. Přestane trpět, když ho spálíme?“
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Galladon se podíval na chlapce. Nakonec jen pokrčil rameny. „Někdo říká, že když nás spálí nebo nám setnou hlavu nebo
prostě nějak jinak úplně zničí tělo, tak přestaneme existovat.
Ale jiní zase říkají, že bolest trvá dál – že se proměníme v bolest,
splyneme s ní. Že zůstaneme navěky v agonii. Nelíbí se mi ani
jedna možnost, tak se snažím udržet pohromadě. Komo?“
„Ano,“ šeptal Raoden. „Komo.“ Vrátil se, sebral odvahu a znovu se podíval na zraněného chlapce. Znovu na něho zírala ta
obrovská rána. Pomalu z ní prosakovala krev, jako by celé krevní řečiště připomínalo stojatou vodu.
S mrazením natáhl ruku a sáhl si na hruX. „Já nemám tep!“
uvědomil si najednou.
Galladon se na něho podíval, jako by řekl naprostou hloupost. „Sulo, jsi prostě mrtvý. Komo?“
CHLAPCE nespálili. Nejenže neměli čím založit oheň, ale Galladon to přímo zakázal. Co když opravdu nemá duši? Co kdyby
opravdu přestal existovat, kdybychom ho spálili? Pro někoho
je existence v agonii pořád cennější než žádná existence.
Tak chlapce nechali, kde byl, Galladon po zralé úvaze a Raoden s ním, protože ho nic jiného nenapadalo. Bolest z pocitu
viny teX pociOoval silněji než bolest v palci.
Galladonovi bylo očividně jedno, co dělá Raoden. Vydal se
jiným směrem, zastavoval se a prohlížel si špinavé skvrny na
zdech. Potom šel zpátky směrem, odkud přišli, míjel sténající
těla v blátě, otočený zády k Raodenovi, s výrazem absolutní
lhostejnosti.
Jak Raoden Dulu pozoroval, snažil se vžít do jeho myšlenek.
Raoden byl vychováván pro politickou kariéru a uměl se rychle rozhodovat. Rozhodl se tedy i teX. Bude Galladonovi věřit.
Na tomhle Dulovi bylo něco přirozeně milého, něco, čím
byl Raodenovi nevysvětlitelně sympatický, i když to bylo ukryto pod nánosem pesimismu stejně silným jako bahno všude
okolo. Bylo to něco víc než jeho otevřenost, víc než jeho klidný přístup. Raoden mu viděl do očí, když se díval na trpícího
chlapce. Galladon tvrdil, že se smiřuje s nevyhnutelným, ale
Raoden cítil, že je z toho smutný.
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Dula se vrátil zpátky na zápraží a sedl si znovu na schody.
Raoden se odhodlaně nadechl a postavil se přímo proti němu.
Galladon zvedl oči. „Copak?“
„Potřeboval bych od tebe pomoct, Galladone,“ odpověděl
Raoden a dřepl si na zem vedle schodů.
Galladon se zašklebil. „Ale jsi v Elantris, sulo. Tady si nikdo nepomáhá. Tady je jenom bolest, šílenství a mraky bláta
a špíny.“
„Říkáš to, skoro jako bys tomu věřil.“
„Žádáš o pomoc na špatným místě, sulo.“
„Jsi jediný člověk při smyslech, kterého jsem tu potkal a který mě nenapadl,“ řekl Raoden. „Tvoje činy jsou totiž mnohem
přesvědčivější než slova.“
„Třeba jsem tě prostě nenapadl jen proto, že vím, že si na
tobě nemám co vzít.“
„Tomu nevěřím.“
Galladon pokrčil rameny. „Mně je jedno, čemu věříš,“ řekl
a otočil se, opřel se o stěnu domu a zavřel oči.
„Máš hlad, Galladone?“ zeptal se Raoden tiše.
Galladonovy oči se široce otevřely.
„Vždycky mi vrtalo hlavou, kdy posílá král Iadon do Elantris
jídlo,“ přemítal Raoden. „Nikdy jsem o zásilkách do Elantris
neslyšel, ale předpokládal jsem, že je posílá. Elantriané přece
žijí, myslel jsem si. Nikdy jsem to nepochopil. Ale jestli tu lidi
můžou žít bez pulsu, tak asi můžou žít i bez jídla. Jistě, neznamená to, že nemají hlad. Když jsem se dnes ráno probudil, měl
jsem hlad jako vlk. A mám ho pořád. A z těch pohledů těch
lidí, co na mě zaútočili, bych řekl, že postupem času je to horší
a horší.“
Raoden sáhl pod špinavý rubáš, vyndal cosi tenkého a držel
to před Galladonem. Kousek sušeného masa. Galladon široce
otevřel oči a znuděný výraz jeho tváře byl ten tam. V očích se
mu zalesklo, až to Raodenovi trochu připomnělo divokou
partu, s níž měl tu čest před chvílí. Byla to jakási pudová živočišnost, byla sice pod kontrolou, ale byla tam. Raoden si najednou uvědomil, že možná riskoval, když dal na první dojem
z tohoto Duly.
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„Kdes to vzal?“ zeptal se Galladon pomalu.
„Vypadlo to z košíku, když mě sem vedli, tak jsem to sebral
a strčil pod rubáš. Chceš to, nebo ne?“
Galladon chvilku mlčel. „Jak si můžeš být jistý, že tě teX
prostě nenapadnu a nevezmu ti to?“ To nebyla jen holá teorie.
Raoden by se vsadil, že Galladon ve skrytu duše ani tuto možnost nevyloučil. Jak moc mu připadala reálná, to nemohl posoudit.
„Říkáš mi ‚sulo‘, Galladone. Jak bys mohl napadnout někoho, koho jsi nazval přítelem?“
Galladon seděl a pohledem hypnotizoval kousek masa. U koutku úst se mu bezděky objevila slina. Díval se na Raodena, který
byl stále neklidnější. Když se setkali očima, cosi na Galladonovi se náhle změnilo a napětí opadlo. „Ty umíš duladelsky,
sulo?“
„Jen pár slov,“ přiznal Raoden skromně.
„Takže vzdělanec? No, to je tedy do Elantris dnes přínos!
No jo, přesvědčil jsi mě, tak co chceš, sulo?“
„Třicet dní,“ řekl Raoden. „Třicet dní budeš se mnou, všechno mi ukážeš a vysvětlíš.“
„Třicet dní? Sulo, ty jsi kayana.“
„Jak to vidím já,“ řekl Raoden a začal strkat maso zpátky
pod rubáš, „tak jediný zdroj potravy jsou nově příchozí Elantriané. To musí člověk pěkně vyhládnout, když je toho tak málo a tady tolik krků k nakrmení. Člověk by řekl, že se z hladu
dá i zešílet.“
„Dvacet dní,“ řekl Galladon a opět se u něho objevil ten
neklid.
„Třicet, Galladone. Když mi nepomůžeš ty, pomůže mi někdo jiný.“
Galladon krátce zaskřípal zuby. „Dobře sulo,“ zadrmolil
a vztáhl k Raodenovi ruku, „tak třicet. Naštěstí jsem zrovna
neplánoval nejbližší měsíc nikam cestovat.“
Raoden se rozesmál a hodil mu maso.
Galladon po něm chňapl. Potom, i když mu ruka bezděčně
směřovala k ústům, se zastavil. Pečlivým pohybem vsunul maso do kapsy a postavil se. „Tak jak ti mám říkat?“
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Raoden se zarazil. Asi by bylo lepší, kdyby lidé nevěděli, že
jsem z královské rodiny, aspoň teX ne. „Říkej mi dál sulo, mně
to vyhovuje.“
Galladon se pousmál. „Hlídáš si soukromí, co? No tak dobře. Tak jdeme. Je čas na okružní jízdu.“

KAPITOLA 2

S

OTVA Sarene vystoupila z lodě, dověděla se, že je vdova.
Byla to šokující zpráva, ale nezdrtila ji tak, jak by se čekalo. VždyO se nakonec s manželem osobně nikdy nesetkala. Když odjížděla z domova, byli s Raodenem jen zasnoubeni. Předpokládala, že Arelonské království se svatbou počká,
až tam dorazí. Alespoň u nich doma bylo obvyklé, aby byli oba
snoubenci při svatebním obřadu přítomni.
„Mně se tahle věta v té předmanželské smlouvě nikdy nelíbila, paní,“ prohodil Sarenin společník – světélkující koule
veliká asi jako míč – nad její hlavou.
Sarene netrpělivě poklepávala nohou a sledovala, jak nosiči
vynášejí její zavazadla do kočáru. Předmanželská smlouva byla
padesátistránková kniha a v jednom z jejích ustanovení stálo,
že zasnoubení je právně závazné a stává se manželstvím v případě smrti jednoho ze snoubenců před vlastním svatebním
obřadem.
„To je ale normální ustanovení, Ashi,“ řekla. „Je to politický
sňatek, musí platit i v případě, že se jednomu z účastníků něco
stane. Jen jsem nikdy nezažila, že by na to došlo.“
„Až dnes,“ odpověděla světelná koule hlubokým hlasem se
zřetelnou artikulací.
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„Až dnes,“ připustila Sarene. „Copak jsem mohla tušit, že
princ Raoden nevydrží těch pět dní, co nám zbývalo do přeplutí Fjordenského moře?“ Odmlčela se a zamyslela se, až
se začala mračit. „Přečti mi tu větu, Ashi, potřebuju vědět, jak
přesně zní.“
„Jestliže se stane, že bude jeden z příslušníků výše zmíněného páru povolán domů k Milostivému Domimu před stanoveným termínem svatby,“ četl Ashe, „bude zasnoubení považováno za rovné manželství se všemi právními a společenskými
důsledky.“
„No, o tom se tedy moc diskutovat nedá, co?“
„Obávám se, že ne, paní.“
Sarene se polekaně zamračila, založila ruce a ukazováčkem
si poklepávala na tvář a přitom sledovala nosiče. Velel jim
vysoký vyzáblý muž se znuděným pohledem a odevzdaným
výrazem. Tento člověk, Ketol, administrátor u dvora, byl jedinou delegací, kterou král Iadon uznal za vhodné jí poslat. Ketol
jí přišel „s politováním oznámit“, že její snoubenec „neočekávaně zemřel na následky náhlé nemoci“ během její cesty do
Arelonu. Toto oznámení pronesl stejně znuděným hlasem,
jakým vydával příkazy nosičům.
„Takže,“ vyjasnila si Sarene, „ze zákona jsem teX arelonská
princezna.“
„Správně, paní.“
„A vdova po člověku, kterého jsem nikdy neviděla.“
„Opět správně.“
Sarene zakroutila hlavou. Táta se umlátí smíchy, až se tohle
doví. Já to snad nepřežiju.
Ashe rozmrzele poblikával. „Paní, král by přece nikdy nevzal
tak pochmurnou záležitost na lehkou váhu. Smrt prince Raodena nepochybně uvrhla královskou rodinu do nesmírného
žalu.“
„Ano. Takového, že ani neměli sílu přijít se pozdravit se svou
novou dcerou.“
„Možná by byl král Iadon přišel osobně, kdyby byl lépe
upozorněn na váš příjezd…“
Sarene se zamračila, ale seon mohl mít pravdu. Přijela ně31

kolik dní před plánovanou svatbou. Chtěla prince Raodena
překvapit. Chtěla s ním strávit pár dní v soukromí. A nakonec
se to obrátilo proti ní.
„Řekni mi, Ashi,“ zeptala se, „jak dlouho v Arelonu obvykle
trvá, než je mrtvý pohřben?“
„Nejsem si jistý, paní,“ přiznal Ashe. „Dlouho jsem v Arelonu nebyl a předtím jsem tu byl tak krátce, že si žádné velké
zvláštnosti nepamatuju. Ale podle toho, co jsem nastudoval,
bych soudil, že arelonské zvyklosti jsou zhruba stejné jako
u vás doma.“
Sarene přikývla a potom pokynula na královského administrátora.
„Ano, paní?“ ozval se Ketol líně.
„Bude mít princ pohřeb?“ zeptala se Sarene.
„Ano, paní,“ odpověděl administrátor. „Před korathskou
kaplí. Dnes večer.“
„Chtěla bych vidět ostatky.“
Ketol se zarazil. „No… Jeho veličenstvo si přeje, abyste
k němu byla hned přivedena…“
„Já u té rakve nebudu dlouho,“ řekla Sarene a odešla ke kočáru.
SARENE kriticky sledovala přípravy na pohřeb a čekala, až jí
Ketol s několika dalšími muži uvolní cestu k rakvi. Musela přiznat, že se ničemu nedá nic vytknout – květiny, dary, modlící
se korathští kněží. Jediné, co jí nešlo do hlavy, bylo, proč je tu
tolik lidí.
„Je tu hodně lidí, viX?“ poznamenala směrem k seonovi.
„Princ byl velmi oblíbený, paní,“ odpověděl seon a vznášel
se vedle ní. „Podle toho, co jsem slyšel, byl jednou z nejoblíbenějších postav v zemi.“
Sarene přikývla a vydala se k rakvi cestou, kterou jí Ketol
vyklidil. Raodenova rakev byla umístěna uprostřed a kolem ní
stál kruh vojáků, kteří pouštěli příchozí jen na určitou vzdálenost k rakvi. Jak procházela kolem nich, všimla si v jejich tvářích skutečného smutku.
Tak je to pravda, pomyslela si, lidi ho opravdu měli rádi.
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Vojáci jí ustoupili z cesty. Došla k rakvi. Byly na ní vyryté
aony – většinou symboly naděje a míru – tak, jak je to v korathu zvykem. Celá rakev byla kolem dokola obložená potravinami – byly to dary obětované jménem zemřelého.
„Můžu ho vidět?“ zeptala se jednoho z kněží – malého muže
s vlídnou tváří.
„Je mi líto, dítě,“ odpověděl kněz. „Princ byl nemocí znetvořen. Král by si přál, aby mohl být pohřben ve vší důstojnosti.“
Sarene přikývla a vrátila se k rakvi. Najednou nevěděla, co
má vlastně cítit, když tu stojí před rakví muže, kterého si měla
brát. Cítila kupodivu spíš zlost.
Na chvíli ten pocit potlačila a rozhlédla se kolem sebe. Vypadalo to tu příliš oficiálně. I když byli příchozí skutečně smutní, všechno tu působilo příliš sterilně.
Muž Raodenova věku a síly, pomyslela si. A najednou je
zničehonic mrtvý – to přece vypadá podezřele.
„Paní?“ ozval se Ashe tlumeně. „Děje se něco?“
Sarene na něho kývla a odešli ke kočáru. „Já nevím,“ řekla
tiše. „Něco mi na tom prostě nesedí, Ashi.“
„Vy jste příliš podezíravá, paní,“ podotkl Ashe.
„Proč nedá Iadon k rakvi čestnou stráž? Ketol říkal, že se
chová, jako by se ho synova smrt ani nedotkla.“ Sarene zakroutila hlavou. „Mluvila jsem s Raodenem, než jsem vyjížděla
z Teodu, a vypadal v pořádku. Něco tu nehraje, Ashi, a já bych
tomu ráda přišla na kloub.“
„Ale ne…“ povzdechl Ashe. „Víte, paní, váš tatínek mi kladl
na srdce, abych vás hlídal, abyste se nedostala do nepříjemností.“
Sarene se usmála. „To tady ale nejde. PojX, musíme za mým
novým tatíčkem.“
SARENE se vykláněla z okna kočáru a dívala se na město, když
jeli k paláci. Potom chvíli seděla mlčky a celou mysl jí zaměstnávala jediná myšlenka.
Co tu vlastně dělám?
S Ashem mluvila upřímně, ale jinak se jí vždycky dařilo skrývat své obavy. Jistě, zajímaly ji okolnosti princovy smrti, ale
přece se dobře znala. Ten zájem, to byla spíš obrana před po33

citem podřadnosti a trapnosti. Obrana, aby si nemusela připustit, co vlastně ve skutečnosti je: vytáhlá hubená žena, které
už začalo utíkat mládí – bylo jí pětadvacet a měla se vdávat už
před dvěma roky. Raoden byl její poslední šance.
Jak sis mohl dovolit mi umřít, princi z Arelonu! pomyslela si
rozhořčeně. I přesto ji však neopouštěla její ironie. To je přece
příznačné, že tenhle člověk – jakmile si ona začne myslet – že
by ho mohla mít ráda, zemře ještě předtím, než ona dorazí.
Takže teX je sama v cizí zemi a politicky je vázaná na krále, kterému nevěří. Ta představa jí naháněla hrůzu a vzbuzovala pocit
samoty.
VždyO jsi byla už tolikrát sama, připomínala si. To zvládneš.
Jen musíš něčím zaměstnat hlavu. Musíš prozkoumat celý
dvůr. Uvidíš, bude se ti to líbit.
Povzdechla si a opět se zadívala na město. Přestože sloužila
u tatínka v diplomatickém sboru a měla mnoho zkušeností,
v Arelonu zatím nikdy nebyla. Po pádu Elantris byl Arelon v diplomatické izolaci. Nikdo nevěděl, proč bylo to mystické město zatracené, a všichni se báli, aby se nemoc Elantrianů nešířila
dál.
Sarene ale v Kae překvapilo bohatství. Všechny cesty ve
městě byly široké a udržované. Lidé byli dobře oblečení a nikde se nepotuloval jediný žebrák. Na protější straně viděla
skupinu korathských kněží v modrých hábitech, jak se tiše prodírají davem a vedou podivnou postavu v bílém rubáši. Chvíli
ten podivný průvod pozorovala a přemýšlela, co to asi znamená. Potom skupinka zmizela za rohem.
Z jejího pohledu se v Kae neprojevoval žádný z ekonomických problémů, které by se daly v Arelonu předpokládat.
Kočár míjel desítky oplocených usedlostí, z nichž každá byla
postavena v jiném architektonickém stylu. Některé byly rozsáhlé, s velkými křídly a špičatými střechami v duladelském
stylu, jiné připomínaly spíše pevnost, jako by sem byly přímo
přeneseny z militaristického fjordenského venkova. Všechny
však měly jedno společné – luxus. Možná lidé v této zemi
nemají co jíst, ale v Kae, sídlu arelonské aristokracie, to nebylo
znát.
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Jistě, na celé město padal znepokojivý stín. V dálce se tyčily
obrovské hradby Elantris. Sarene se při pohledu na jejich
chladné impozantní kameny zachvěla. O Elantris slýchala historky už dlouhá léta – o kouzlech, jichž byla Elantris schopná,
i o hrůzách, které nyní obývaly její temné ulice. I kdyby byly
domy sebeluxusnější a ulice sebekrásnější, tyto zdi byly svědectvím, že v Arelonu není všechno v pořádku.
„Proč tu ty lidi vůbec bydlí?“ zeptala se Sarene.
„Paní,“ ozval se Ashe.
„Proč si král Iadon postavil palác v Kae? Proč si vybral místo
tak blízko Elantris?“
„Myslím, že hlavně z ekonomických důvodů, paní,“ odpověděl Ashe. „V severním Arelonu není mnoho použitelných
přístavů a tenhle je nejlepší.“
Sarene přikývla. Záliv vzniklý propojením řeky Aredel s mořem skutečně skýtal nejvhodnější místo pro přístav. Ale i tak…
„Třeba má politické důvody,“ přemítala. „Iadon se dostal
k moci v bouřlivé době – třeba si myslí, že když zůstane co
nejblíž starého hlavního města, tak bude mít větší autoritu.“
„Možná máte pravdu, paní,“ řekl Ashe.
Nakonec na tom zase tolik nezáleží, pomyslela si. Evidentně
blízkost Elantris – nebo Elantrianů – nezvyšuje pravděpodobnost, že člověka postihne Shaod.
Odvrátila se od okénka a podívala se na Ashe, který se vznášel nad sedadlem vedle ní. Ještě neviděla v ulicích Kae žádného
seona, i když předpokládala, že se tato stvoření – prý vytvořená kouzly právě v Elantris – v Arelonu vyskytují mnohem víc
než v její zemi. Kdyby se byla dívala pozorněji, mohla by
rozluštit sotva viditelný aon uprostřed Asheova světla.
„Ta smlouva aspoň znamená jistotu,“ řekla Sarene po chvíli.
„Za předpokladu, že zůstanete v Arelonu, paní,“ odpověděl
Ashe hlubokým hlasem. „Aspoň tak je to v předmanželské
smlouvě napsáno. Pokud zůstanete tady a ‚zůstanete věrná
manželovi‘, musí král Iadon ctít spojenectví s Teodem.“
„Věrná mrtvému,“ povzdechla si Sarene. „To znamená, že
tu musím zůstat, aO mám manžela nebo ne.“
„Když myslíte, paní.“
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„My tu smlouvu potřebujeme, Ashi,“ poznamenala. „Fjorden je stále expanzivnější. Ještě před pěti lety bych byla řekla,
že není důvod k obavám, že by fjordenští kněží někdy měli
nějaký vliv v Arelonu. Ale teX…“ Zakroutila hlavou. Pádem
Duladelské republiky se všechno změnilo.
„Neměli jsme se těch posledních deset let držet tak stranou
od Arelonu,“ řekla. „Asi bych se nebyla dostala do těchhle
problémů, kdybychom před deseti lety navázali těsnější vztahy
s novou arelonskou vládou.“
„Váš tatínek se bál, aby se zdejší politické zmatky nerozšířily
i na Teod,“ namítl Ashe. „Nemluvě o Reodu – nikdo nemohl
vědět, jestli to, co postihlo Elantriany, nepostihne i obyčejné
lidi.“
Kočár zpomalil a Sarene se s povzdechem začala zabývat
jinými věcmi. Její otec věděl, že Fjorden je hrozbou, a pochopil, že staré dobré styky je třeba udržovat, a proto ji poslal do
Arelonu.
Za chvíli se před nimi otevřela brána paláce. AO má přátele
nebo nemá, závisí na ní celý Teod. Musí připravit Arelon na
blížící se válku – na válku, která se stala nevyhnutelností v momentě, kdy padla Elantris.
SARENIN nový otec, král Iadon z Arelonu, byl štíhlý muž s vychytralým výrazem ve tváři. Když Sarene vstoupila do trůnního sálu, radil se právě s několika správci. Dobrých patnáct
minut si jí vůbec nevšímal, potom na ni kývl. To čekání jí nevadilo – mohla alespoň nerušeně pozorovat člověka, kterému
přislíbila loajalitu a poslušnost – přezíravé chování však přece
její důstojnost uráželo. V jejím postavení arelonské princezny
jí příslušelo ne-li velkolepé přivítání, tak alespoň přiměřené.
Zatímco čekala, okamžitě si všimla jedné věci. Iadon vůbec
nepůsobil jako člověk, který truchlí nad ztrátou syna a dědice.
Neměl v očích ani náznak lítosti, ani vyčerpání, které ztrátu
blízkého člověka provází. Celý dvůr vlastně vypadal, jako by
se tu smutek vůbec nedržel.
Copak Iadon nemá srdce? Přemítala zvědavě. Nebo se umí
tak dobře ovládat?
36

Léta strávená v diplomatických službách u otcova dvora naučila Sarene vyznat se v lidech. I když neslyšela, o čem Iadon
mluví – byla poučena, že má zůstat vzadu v místnosti a počkat,
až dostane povolení, že smí předstoupit – udělala si o králi
z jeho gest a způsobu jednání představu. Iadon mluvil energicky, dával přesné pokyny, chvílemi ukázal cosi prstem na mapě.
Je to nepochybně silná osobnost, usoudila Sarene – člověk,
který má v hlavě jasno o tom, co chce. To nebyla špatná vlastnost. Zatím měla Sarene dojem, že by s tímto člověkem mohla
spolupracovat.
Brzy však přišla na to, že musí tento názor přehodnotit.
Král Iadon jí pokynul, aby přistoupila. Pečlivě zastírala svou
rozmrzelost z dlouhého čekání a přistoupila ke králi s ušlechtilou poddaností. Přerušil ji uprostřed poklony.
„Nikdo mi neřekl, že jste tak velká,“ prohlásil.
„Pane?“ udiveně zvedla hlavu.
„No, asi jediný člověk, kterého by to zajímalo, tu není.
Eshen!“ vyštěkl a vzadu poslušně vyskočila jakási nenápadná
žena.
„OdveXte ji do jejích pokojů a postarejte se, aby měla co
dělat. Dejte jí vyšívání, nebo čím se vy ženské bavíte.“
Sarene ztuhla zprostřed poklony údivem nad Iadonovou
nezdvořilostí. Jen léta výchovy u dvora jí zabránila otevřít ústa
překvapením. Rychle a plaše přicupitala žena, kterou Iadon
povolal – královna Eshen, králova manželka – a vzala Sarene
za ruku. Eshen byla malá a drobná, zlatohnědé aonské vlasy jí
pomalu začínaly šedivět.
„PojXte, dítě,“ řekla Eshen vysokým hlasem. „Nesmíme
plýtvat královým časem.“
Sarene se nechala odtáhnout bočním východem ze sálu.
„Milostivý Domi,“ mumlala si. „Do čeho jsem se to zapletla?“
„… A až rozkvetou růže, bude se vám tu moc líbit. Zahradníci mi je pěstují tak, že si můžete přivonět a ani se nemusíte
nahýbat z okna. Jen kdyby byla menší.“
Sarene se zmateně zachmuřila. „Ta růže?“
„Ne, drahá,“ pokračovala královna bez přerušení, „ta okna.
To si neumíte představit, jak ostré sluneční světlo sem celé ráno
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dopadá. Řekla jsem jim – tedy zahradníkům – aby mi sehnali
oranžové, já mám tak ráda oranžovou, ale oni sehnali jen kanárkově žlutou. Povídám‚ kdybych chtěla žluté, tak vám řeknu
rovnou o abertinky. To jste měla vidět, jak se omlouvali – ale
jsem si jistá, že do konce příštího roku budeme mít i oranžové. Že to bude krásné, drahá Sarene? Ta okna jsou ale velká.
Možná jich nechám pár zazdít.“
Sarene přikývla, fascinovaná – ne konverzací, ale královnou. Sarene si vždycky myslela, jak mají učitelé na tatínkově
akademii mimořádnou schopnost sdělit minimum informací
maximem slov, ale na královnu Eshen v tomto směru neměli.
Královna přelétala z jednoho tématu na druhé jako motýl,
když neví, kde usednout, a nikde se mu nechce pobýt dlouho.
Každé z témat by vystačilo na samostatný rozhovor, ale královna nedala Sarene příležitost je využít.
Sarene se zhluboka nadechla a řekla si, že bude trpělivá.
Nemohla královnu vinit z toho, jaká je – Domi přece učí, že
osobnost člověka je dar, z něhož se máme radovat. Královna
byla vlastně okouzlující, i když po svém. Ovšem Sarene se
bohužel potom, co se seznámila s králem i královnou, začala
obávat, že v Arelonu politické spojence nenajde. Navíc ji trápila ještě jedna věc – na chování královny Eshen bylo cosi
divného. Člověk přece nemůže být tak upovídaný – královna nepřipustila jedinou chvilku ticha. Působilo to, jako by se
v Sarenině přítomnosti necítila dobře. A potom si náhle Sarene
uvědomila, co to je. Eshen stále mluvila o hypotetických věcech, aby se vyhnula té nejdůležitější realitě, princově smrti.
Sarene podezíravě přimhouřila oči. Jistá si tím tedy být nemůže – Eshen je taková nestálá osoba. Ale přece jen byla příliš
veselá na ženu, která právě ztratila syna.
„Tady je váš pokoj, drahá. Vybalili jsme vám věci a ještě něco
jsme přidali. Máte tu oblečení všech možných barev, i žluté –
i když já tedy nechápu, proč to nosíte, takovou hroznou barvu.
Tedy vaše vlasy nejsou hrozné, to ne. Blond a žlutá, to je rozdíl.
Jako mezi koněm a zeleninou. Koně pro vás zatím nemáme,
ale můžete si vzít kteréhokoli z královy stáje. Máme krásná
zvířata, v tuto dobu je nádherně v Duladelu.“
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„Jistě,“ souhlasila Sarene a rozhlédla se po místnosti. Nebyla
velká, ale líbila se jí. V menší by se cítila stísněná a ve větší by
se sama bála.
„TeX budete potřebovat tohle, drahá,“ řekla Eshen a ukázala malou rukou na hromádku šatů, které nevisely jako ostatní –
jako by je sem někdo přinesl dodatečně. Všechny měly jedno
společné.
„Černé?“ zeptala se Sarene.
„Jistě. Jste…. máte….“ Eshen bojovala se slovy.
„Mám smutek,“ uvědomila si Sarene. Nespokojeně poklepávala nohou – černou nemá ráda.
Eshen přikývla. „Tyhle byste si mohla vzít dnes večer na
pohřeb. Bude to hezký obřad – sama jsem ho připravila.“ Opět
se rozhovořila o svých oblíbených květinách a její monolog
později degeneroval na vyprávění o tom, jak nenávidí fjordenskou kuchyni. Sarene mile přikyvovala a jemně, ale rázně,
vedla královnu ke dveřím. Když došly k hale, vymluvila se na
únavu z cesty a zavřela dveře, čímž konečně zastavila vodopád
královniných slov.
„Tady teda zestárnu hodně rychle,“ řekla si Sarene.
„Královna je dobrá vypravěčka, paní,“ ozval se souhlasně
hluboký hlas.
„Tak co jsi zjistil?“ zeptala se Sarene a začala se probírat
hromádkou černých šatů. Ashe vletěl do místnosti otevřeným
oknem.
„Nenašel jsem tolik seonů, kolik jsem jich tu čekal. Vzpomínám si, že se to tu seony jen hemžilo, bylo nás tu plno.“
„Taky jsem si toho všimla,“ řekla Sarene a prohlížela si jedny
šaty v zrcadle. Potom zakroutila hlavou a odhodila je. „Myslím, že je tu teX všechno jinak.“
„Opravdu. Jak jste si přála, ptal jsem se ostatních seonů, co
vědí o náhlé smrti prince Raodena. Bohužel, paní, nechtěli o té
věci mluvit – pokládají to za zlý osud, že musel princ zemřít
tak krátce před svatbou.“
„Hlavně pro něho?“ mumlala Sarene a začala se svlékat, aby
mohla vyzkoušet šaty. „Ashe, tady se děje něco divného. Mám
podezření, že třeba prince někdo zabil.“
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„Zabil, paní?“ Asheův hluboký hlas zněl nesouhlasně a jeho
tělo v podobě svítící koule se při těch slovech zachvělo. „Kdo
by to chtěl udělat?“
„Já nevím, ale… je to celý divný. Tohle přece není královský
dvůr ve smutku. Vezmi si třeba královnu. Když se mnou mluvila, nebyla ani trochu rozrušená – přece bys čekal, že bude
aspoň trochu skleslá, když jí včera umřel syn.“
„Tohle má ale snadné vysvětlení, paní. Královna Eshen není
Raodenova matka. Raoden se narodil Iadonově první ženě. Ta
zemřela před dvanácti lety.“
„Kdy se znova oženil?“
„Hned po Reodu,“ odpověděl Ashe. „Pár měsíců potom, co
nastoupil na trůn.“
Sarene se zamračila. „Ale stejně mi to nejde do hlavy,“ usoudila a nemotorně si začala zapínat černé šaty. Potom se na sebe
kriticky podívala do zrcadla. „No, aspoň to sedí – i když jsem
v tom moc bledá. Ale bála jsem se, že mi to bude končit u kolen. Arelonské ženy jsou hrozně malé.“
„Když myslíte, paní,“ odpověděl Ashe. Věděl stejně dobře
jako ona, že arelonské ženy zase tak malé nejsou. Sarene byla
i v Teodu o hlavu větší než většina ostatních žen. Tatínek jí
přezdíval legbalová tyčka, když byla malá – podle vysoké tenké tyče, která vymezovala branku v jeho oblíbeném sportu.
I když se jí v dospívání zaoblila postava, byla Sarene stále velmi
vysoká a štíhlá.
„Paní,“ vyrušil ji Ashe z rozjímání.
„Ano, Ashi?“
„Chce s vámi mluvit tatínek. Myslím, že pro něho máte dost
novinek.“
Sarene přikývla, zadržela povzdech a Ashe začal jasně blikat.
Po chvíli se světelná koule, která tvořila jeho tělo, přeměnila
v jakousi obdobu busty krále Eventea z Teodu.
„Ene?“ oslovil Sarene. Rty busty se začaly pohybovat. Byl
to robustní muž s velkým oválným obličejem a oblou bradou.
„Ano, tati, jsem tady.“ Sarenin otec stál vedle podobného
seona – pravděpodobně Dia – který se stejným způsobem proměnil v zářící pohyblivou Sareninu bustu.
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„Tak co, jsi nervózní ze svatby?“ zeptal se Eventeo nedočkavě.
„No, ona ta svatba…“ začala Sarene pomalu. „Asi změníš
plány a příští týden sem nepojedeš. Ono tu nebude nic k vidění.“
„Cože?“
Ashe měl pravdu – král se do smíchu nedal, když slyšel o Raodenově smrti. Naopak. Mluvil starostlivým hlasem a ve tváři
měl vrásky. Ty se ještě prohloubily, když Sarene vysvětlovala, jak se úmrtím jednoho z partnerů změnilo zasnoubení ve
sňatek.
„Ene, to je mi tě líto,“ řekl otec. „Vím, jak moc jsi od toho
manželství čekala.“
„To je nesmysl, tati.“ Eventeo ji ovšem znal příliš dobře.
„VždyO jsem se s tím člověkem vůbec nesetkala – jak jsem od
toho mohla něco čekat?“
„Nesetkala, ale mluvila jsi s ním přes seona a psali jste si. Já
tě přece znám, Ene – ty jsi taková romantická. Ty bys do toho
nikdy nešla, kdybys nebyla přesvědčená, že bys Raodena mohla milovat.“
Znělo to tak přesvědčivě, že Sarene opět přemohl pocit
osamění. Celou cestu přes Fjordenské moře byla nervózní –
bála se a těšila zároveň – těšila o něco víc, než bála – že potká
muže, který se má stát jejím manželem.
Sarene mnohokrát pobývala mimo Teod, ale vždycky s sebou měla někoho z domova. Tentokrát tu však byla sama,
protože jela dřív než ostatní svatebčané, aby Raodena překvapila. Tolikrát četla znovu a znovu princovy dopisy, že začínala mít pocit, že ho zná, že člověk, kterého si vykonstruovala
z těch listů papíru, je skutečný citlivý muž, kterého ráda pozná.
Ale teX věděla, že už k tomu nikdy nedojde. Cítila se víc než
opuštěná, cítila se odmítnutá – znovu. Nechtěná. Celá ta léta
čekala trpěná shovívavým tatínkem, který neměl tušení, jak se
jí muži v Teodu vyhýbají, jak se bojí její přímé a někdy až trochu arogantní povahy. Konečně našla muže, který si ji chtěl
vzít, a Domi jí ho na poslední chvíli vzal.
Sarene dala konečně průchod emocím, které držela na uzdě
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od chvíle, kdy vstoupila na loX. Byla ráda, že seon odráží jen
její rysy, protože by jí bylo hanba, kdyby tatínek viděl, že se jí
po tváři koulejí slzy.
„To je hloupost, tati,“ řekla. „Byl to prostě politický sňatek,
to jsme všichni věděli. TeX mají naše země společný nejen jazyk, ale i královský rod.“
„Ty má malá…“ šeptal Eventeo. „Moje malá Sarene. Já jsem
doufal, že to tentokrát vyjde. Ty nevíš, jak jsme se s maminkou
modlili, abys tam byla šOastná. Idos Domi! Nikdy jsme do toho
neměli jít!“
„Já bych tě k tomu stejně byla donutila, tati,“ řekla Sarene.
„Tu dohodu s Arelonem moc potřebujeme. Naše armáda už neudrží dlouho Fjorden za hranicemi – vrchním velitelem svordenského námořnictva je sám Wyrn.“
„Moje malá Sarene, najednou tak dospělá,“ posteskl si otec
přes seona.
„Dospělá a svéprávná na to, aby se provdala za mrtvolu,“
zasmála se Sarene chabě. „A možná je to tak dobře. Stejně by
se nakonec ukázalo, že princ Raoden je jiný, než jsem si představovala – měl bys vidět jeho otce.“
„Já jsem o něm slyšel. Doufal jsem, že to není pravda.“
„Je to pravda,“ odpověděla Sarene a nespokojeností s arelonským monarchou zapudila lítost. „Král Iadon je snad nejnesympatičtější člověk, jakého jsem kdy potkala. Málem mě
ani nevzal na vědomí, než mě poslal ‚vyšívat, nebo čím se to vy
ženské bavíte‘, jak to nazval. Jestli byl Raoden jako jeho otec,
tak jsem o moc nepřišla.“
Na chvilku se rozhostilo ticho, než otec odpověděl. „Sarene,
chceš se vrátit domů? Já tu smlouvu můžu zrušit, když budu
chtít, bez ohledu na zákon.“
Byla to lákavá nabídka – lákavější, než by si byla ochotná připustit. Odmlčela se. „Ne, tati,“ řekla nakonec a bezděky zakroutila hlavou. „Já tu musím zůstat. Moje představa je, že Raodenova smrt nic nemění na tom, že potřebujeme spojence – Iadon
je teX můj otec. Nehodilo by se, aby sis mě odvezl zpátky.“
„Já jsem ale přece tvůj táta pořád, Ene. Čert vezmi konvence – Teod máš pořád otevřený.“
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„Děkuju, tati,“ řekla Sarene tiše. „Tohle jsem potřebovala
slyšet. Ale i tak si myslím, že bych tu měla zůstat. Aspoň zatím.
Kromě toho to může být zajímavé. Mám tu úplně nový dvůr
plný lidí a můžu si s nima hrát.“
„Ene…“ řekl otec káravě. „Tenhle tón já znám. Co máš zase
za lubem?“
„Nic,“ odpověděla. „Jen chci strčit nos do pár věcí, než to
s tímhle manželstvím definitivně vzdám.“
Následovalo ticho a potom se Eventeo rozesmál. „To je teda
chraň Domi – oni netuší, co jsme jim tam tou lodí poslali. BuX
na ně hodná, legbalová tyčko. Ne abych za měsíc dostal dopis
od ministra Naolena, že král Iadon uprchl do korathského
kláštera a Areloňané tě místo něho jmenovali panovnicí.“
„No jo,“ řekla Sarene s pousmáním. „Tak teda počkám dva
měsíce.“
Eventeo se znovu dal do svého typického smíchu. Jeho zvuk
jí pomohl více než otcova útěcha i rady.
„Počkej chvilku, Ene,“ řekl Eventeo, když se dosmál. „Já
dojdu pro maminku, ona s tebou bude chtít mluvit.“ Potom se
znovu rozesmál a pokračoval. „Ta omdlí, až jí řeknu, že už jsi
tam stačila oddělat chudáka Raodena.“
„Tati!“ okřikla ho Sarene, ale už byl pryč.

KAPITOLA 3

N

IKDO z Arelonu nepřišel přivítat spasitele, když dorazil. Přijel samozřejmě dřív, ale dalo se to čekat. Lidé
v Arelonu – hlavně ti, kdo bydlí v blízkosti nechvalně
známého města Elantris, jsou proslulí svou bezbožností až
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kacířstvím. To přijel Hrathen změnit. Má tři měsíce na to, aby
obrátil celé arelonské království na pravou víru. Jinak je Svatý
Jaddeth, Bůh všeho stvoření, zničí. Nastal čas, aby Arelon přijal pravdu derethské víry.
Hrathen se procházel po můstku. Za rušnými doky, kde se
nepřetržitě nakládalo a vykládalo, leží město Kae. A blízko za
Kae se tyčily vysoké kamenné hradby, staré město Elantris.
Z druhé strany Kae, po Hrathenově levici, se země prudce svažovala a znovu zvedala do táhlého kopce – tady začínalo pohoří Dathreki. Za zády měl Hrathen moře.
Velký dojem to na Hrathena neudělalo. Za starých časů ležela okolo Elantris čtyři malá města – nyní bylo obydlené
pouze Kae, nové hlavní město Arelonu. Kae bylo příliš neuspořádané, příliš rozlehlé a nedalo se dobře bránit. Jeho jediným
opevněním byla půldruhého metru vysoká kamenná zeX – to
byla spíš hranice než pevnost.
Ústup do Elantris by byl obtížný a málo efektivní. V budovách v Kae by se útočníci dobře ukryli a několik staveb po obvodu Kae vypadalo spíš, jako kdyby byly postaveny přímo
proti elantriským zdem. Ne, tenhle národ není zvyklý bojovat.
A přesto ze všech na Sycle, na území, kterému v Arelonu říkají
Opelon, se jediný Arelon vyhnul fjordenské nadvládě. To ale
samozřejmě Hrathen také brzy změní.
Hrathen kráčel od lodě a jeho přítomnost budila pozornost
okolí. Dělníci odkládali práci a ohromeně si ho prohlíželi.
Když procházel kolem nich, přestali se bavit a jenom ho užasle
pozorovali. Hrathen nikdy nezpomalil, nemusel, protože mu
lidé sami rychle uhýbali z cesty. Možná je ohromil jeho pohled, ale spíše to byla jeho výzbroj. Křiklavě červené nablýskané brnění, které měl tento nejvyšší představitel derethského
kněžstva na sobě, bylo impozantní i pro člověka, který je znal.
Už si začínal myslet, že si bude muset najít cestu do kaple
sám, když zahlédl cosi červeného, co si k němu prodíralo cestu
davem. Brzy se ukázalo, že je to zavalitý, skoro holohlavý muž
v červeném derethském hábitu. „Pane Hrathene!“ volal.
Hrathen se zastavil, aby se k němu Fjon, vrchní arteth derethské církve v Kae, dostal. Fjon se vydýchal a otřel si čelo
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hedvábným kapesníkem. „Hluboce se omlouvám, Vaše Eminence. V registru bylo ohlášeno, že přijedete jinou lodí. Zjistil
jsem, že nejste na palubě, až když jste byl už tady. Kočár zůstal
vzadu. Neprojel by davem.“
Hrathen nespokojeně přimhouřil oči, ale nic neřekl. Fjon
ještě chvíli klábosil a potom ho vedl do kaple a přitom se znovu omlouval. Hrathen následoval svého zavalitého vůdce odměřeným krokem a sledoval ho s nespokojeným pohledem.
Fjon pobíhal vedle něho s úsměvem, občas mával na lidi na
ulici a pokřikoval vtípky. Lidé mu odpovídali – aspoň dokud
si nevšimli Hrathena, za nímž vlál jeho rudý plášO a na němž
se lesklo jeho nápadné brnění s ostrými úhly a hrubými liniemi. V tu chvíli utichli a očima sledovali Hrathena, dokud jim
nezmizel z dohledu. Tak to má být.
Derethská kaple byla vysoká kamenná stavba s jasně červenými tapiseriemi a vysokými věžemi. Až tady Hrathen našel
alespoň kousek majestátnosti, na niž byl zvyklý. Uvnitř ho však
čekalo nepříjemné překvapení – našel tu skupinu lidí, která
provozovala jakousi společenskou aktivitu. Bloumali sem a tam,
jako by nebyli ve svatostánku, smáli se a žertovali. To bylo
příliš. Hrathen slyšel varovné zvěsti a věřil jim. A teX měl i důkazy.
„Artethe Fjone, svolejte kněze,“ přikázal Hrathen. To byla
první slova, která pronesl od chvíle, kdy vstoupil na arelonskou půdu.
Arteth nadskočil, jako by se lekl, že konečně slyší z těchto
urozených úst zvuk.
Trvalo to velmi dlouho, ale Hrathen postupoval s ledovým
klidem. Až lidé odejdou, osloví kněze. Jeho okované boty
klapaly na kamenné podlaze chrámu. Když konečně promluvil, byla jeho slova adresována Fjonovi.
„Artethe,“ oslovil Fjona podle derethských předpisů, „loX,
která mne sem přivezla, za hodinu odplouvá. Poplujete s ní.“
Fjon zůstal jako omráčený. „Ccco –“
„Mluvte fjordensky, člověče!“ vyštěkl Hrathen. „Těch deset
let, co jste strávil mezi arelonskými pohany, vám přece nezatemnilo mozek natolik, abyste zapomněl svou mateřštinu!“
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„Ne, ne, Vaše Eminence,“ odpověděl Fjon fjordensky. „Ale
já –“
„Dost!“ přerušil ho znovu Hrathen. „Mám pokyny od samotného Wyrna. Už jste tady v Arelonu moc dlouho – zapomněl
jste na své svaté poslání, nedokážete dohlížet na postup Jaddethova království. Tihle lidi nepotřebují přítele, ale kněze.
Skutečnou derethskou víru. Člověk by řekl, že jste korathi, když
vás vidí, jak se s nimi bratříčkujete. My tu nejsme proto, abychom lidi milovali, my jim máme pomáhat. Půjdete.“
Fjon se zřítil k jednomu ze sloupů, zornice se mu rozšířily
a ztratil sílu v rukou i nohou. „Ale kdo bude hlavní arteth
v kapli, když tu nebudu, pane? Ostatní jsou příliš nezkušení.“
„Žijeme v revoluční éře, artethe,“ řekl Hrathen. „Já zůstávám v Arelonu a budu tu naši církev řídit sám. Dejž mi Pán
Jaddeth požehnání.“
DOUFAL, že bude pracovat v budově s hezčím výhledem.
Kaple, i když byla impozantní, neměla patro. Byl tu však naštěstí pořádek a jeho kancelář, bývalá Fjonova pracovna, měla
výhled na úhledně sestřihané keře a pečlivě upravené záhony.
Když sundal ze stěn obrazy – většinou různé přírodní scenerie – a vyhodil Fjonovy osobní věci, začala se místnost blížit
důstojné pracovně přiměřené pro derethského gyorna. Už to
chtělo jen pár tapiserií a jeden nebo dva štíty.
Hrathen spokojeně obrátil pozornost zpět ke svitku na stole.
Jeho pokyny. Připadalo mu troufalé jen je vzít do svých světských rukou. V duchu si ta slova opakoval stále dokola a snažil
se vtisknout si do duše jejich fyzickou podobu i teologický
význam.
„Pane… Vaše Eminence?“ ozval se tichý hlas fjordensky.
Hrathen zvedl hlavu. Vstoupil Fjon a poníženě se poklonil,
až narazil čelem do podlahy. Hrathen si dovolil se pousmát,
protože věděl, že mu kajícný arteth nevidí do tváře. Možná si
ještě dělá naději.
„Mluvte,“ řekl.
„Já jsem pochybil, pane. Jednal jsem proti úmyslu našeho
pána Jaddetha.“
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„Vaším hříchem je samolibost, artethe. Ta už zničila celé národy, nejen mou armádu, a vzala si duše více lidí než jen kacířů
z Elantris.“
„Ano, pane.“
„Vy ale stejně musíte odjet,“ řekl Hrathen.
Fjonovi klesla ramena. „Tak tedy už nemám naději, pane?“
„Mluví z vás arelonská hloupost, artethe, ne fjordenská hrdost.“ Hrathen vzal Fjona za rameno. „Povstaň, bratře!“ přikázal mu.
Fjon zvedl zrak a do očí se mu vrátila naděje.
„Vaše mysl je pošpiněna arelonským myšlením, ale vaše duše
je stále fjordenská. Patříte k Jaddethovým vyvoleným – všichni Fjordenové slouží Jeho království. VraOte se do našeho domova, dejte se do kláštera, vraOte se k pravé víře, osvěžte si, co
jste zapomněl, a dostanete novou příležitost sloužit říši.“
„Ano, pane.“
Hrathen ho pevně svíral. „Než odjedete, pochopte jednu
věc, artethe. Já jsem sem přijel jako požehnání. Vy tomu možná nerozumíte, protože nechápete Jaddethovo dílo v celé jeho
šíři a hloubce.“ Odmlčel se a promýšlel si, jak bude pokračovat.
Po chvíli usoudil, že tenhle člověk ještě má cenu. Hrathen má
unikátní příležitost obrátit jedním aktem arelonskou perverzi
Fjonovy duše. „Podívejte se na stůl, artethe. Přečtěte ten svitek.“
Fjon se podíval na svitek ležící na stole. Hrathen ho pustil,
aby mohl dojít ke stolu a číst.
„To je originální pečeO samotného Wyrna!“ řekl Fjon a vzal
svitek do ruky.
„Nejen pečeO, artethe,“ řekl Hrathen. „Tady je i jeho podpis.
Ten dokument, co držíte v ruce, Jeho Svatost osobně podepsala. To není jen dopis, to je svatý list.“
Fjon doširoka otevřel oči a roztřásly se mu prsty. „Sám
Wyrn?“ V tu chvíli si plně uvědomil, co drží ve svých nečistých
rukou, a s tichým vyjeknutím upustil svitek na stůl. Nespustil
z něj však pohled. Fascinoval ho – hltal očima slova, jako hladový hltá kousek chleba. Pár lidí už mělo příležitost číst slova,
která napsal vlastní rukou prorok a Svatý vládce Jaddeth.
Hrathen ho nechal přečíst svitek, potom ještě jednou a ještě
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znovu. Když Fjon odlepil oči od svitku, bylo v nich pochopení – a vděčnost. Byl to inteligentní člověk. Věděl, co by se od
něho čekalo, kdyby zůstal v Kae.
„Děkuju,“ zamumlal.
Hrathen shovívavě přikývl. „Byl byste to dokázal? Byl byste
schopen plnit Wyrnovy příkazy?“
Fjon zakroutil hlavou a pohled mu opět sklouzl ke svitku.
„Ne, Vaše Eminence. Nemohl bych… Nemohl bych na sebe
vzít ten úkol – ani pomyslet. Nezávidím vám vaše poslání,
pane. Už ne.“
„Tak se vraO do Fjordenu s mým požehnáním, bratře,“ řekl
Hrathen a vzal malou obálku z vaku na stole. „Tohle tam odevzdej. Je to dopis ode mě, že přijímáš obnovu své víry jako
Jaddethův služebník. Oni už dohlédnou na to, aby ses dostal
do kláštera. Možná se jednou zase staneš správcem kaple – ve
Fjordenu.“
„Ano, pane. Děkuji, pane.“
Fjon odešel a zavřel za sebou dveře. Hrathen došel ke stolu
a vyndal z vaku ještě jednu obálku, stejnou jako ta, co dal
Fjonovi. Chvíli ji držel v ruce a potom ji přiložil nad svíčku.
Její obsah – zavržení artetha Fjona jako zrádce a odpadlíka –
nikdy nikdo nebude číst a chudák šOastlivec arteth Fjon se
nikdy nedoví, v jakém byl ohrožení.
„ŠŤASTNOU cestu, pane,“ řekl uklánějící se kněz, nižší dorven, který pod Fjonem sloužil už deset let. Hrathen zamával
rukou a vyzval Fjona k odchodu. Ten vycouval z místnosti
a dveře se za ním tiše zavřely.
Fjon své podřízené poškodil. I malá slabost za dvě desetiletí
povede k dalekosáhlým následkům a Fjonovy problémy malé
nebyly. Byl příliš mírný, až nápadně mírný. Vedl kapli bez systému a řádu, ustupoval před arelonskou kulturou, místo aby
vedl lidi k síle a disciplíně. Kněží v Kae byli z poloviny beznadějně zkorumpovaní – včetně těch, kteří tu nebyli ani celých
šest měsíců. Během několika příštích týdnů jich Hrathen pošle
do Fjordenu pěknou řádku. A z těch, co zůstanou, i když jich
bude málo, si musí vybrat hlavního artetha.
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Ozvalo se zaklepání na dveře. „Vstupte,“ řekl Hrathen. Přijímal kněze po jednom a hodnotil, nakolik jsou zkažení. Zatím
na něho nikdo příliš nezapůsobil.
„Arteth Dilaf,“ představil se kněz, když vešel dovnitř.
Hrathen zvedl oči. Jméno měl fjordenské, mluvil fjordensky, ale s cizím přízvukem. Znělo to skoro jako… „Vy pocházíte z Arelonu?“ zeptal se Hrathen překvapeně.
Kněz se poklonil s přiměřenou dávkou úslužnosti, v očích
však měl vzdor.
„Jak jste se stal derethským knězem?“ zeptal se Hrathen.
„Chtěl jsem sloužit Jaddethově říši,“ odpověděl kněz tiše,
ale pevně. „Jaddeth mi dal příležitost.“
Ne, uvědomil si Hrathen. To není vzdor, ten jeho výraz
v očích – to je náboženská horlivost. Dereth mnoho fanatiků
nemá. Když je někdo fanatik, přitahuje ho spíš bláznivá bezbřehá sekta. Tajemství jeskeri než militaristická církev dereth.
Tenhle člověk ale má ve tváři vášnivý zaujatý výraz. To není
špatné. Hrathen sám se přísně ovládal, ale fanatici jsou často
užitečným nástrojem.
„Jaddeth dává příležitost všem, artethe,“ řekl Hrathen opatrně. „Řekněte mi podrobnosti.“
„Před dvanácti lety jsem v Duladelu potkal derethského
artetha. Oslovil mě a já jsem uvěřil. Dal mi výtisky Do-Keseg
a Do-Dereth a já jsem je přečetl jedním dechem, oba za jednu
noc. Svatý arteth mě potom poslal do Arelonu, abych pomáhal
obrátit lidi v mé zemi, a já jsem se usadil v Rainu. Tam jsem
byl sedm let, dokud jsem se nedoslechl, že se staví kaple tady
v Kae. Překonal jsem nenávist k Elantrianům, svatý Jaddeth je
stejně srazil k zemi věčným trestem, a tak jsem se tady připojil
k fjordenským bratřím.
Vzal jsem si s sebou ty, koho jsem obrátil – polovina věřících
v Kae přišla se mnou z Rainu. Fjonovi se líbila má přičinlivost.
Udělil mi titul artetha a nechal mě kázat.“
Hrathen si zamyšleně mnul bradu a přemýšlel o arelonském
knězi. „Vy víte, že Fjon udělal chybu.“
„Ano, pane. Arteth nemůže nikoho jmenovat do svého postavení. Taky když mluvím k lidem, neříkám si kněz, ale kazatel.“
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Velmi dobrý kazatel, prozrazoval Dilafův tón. „Co si myslíte
o artethu Fjonovi?“ zeptal se Hrathen.
„Byl to nedisciplinovaný hlupák, pane. Jeho laxnost bránila
Jaddethovu království růst v Arelonu a zesměšňovala naši víru.“
Hrathen se usmál. Dilaf, i když nepatří k vyvolené rase, je
evidentně člověk, který doktríně svého náboženství rozumí.
Jen ta jeho horlivost by mohla být nebezpečná. Divoká naléhavost v jeho očích byla neovladatelná. BuX musí být pod
stálou kontrolou, nebo odejít.
„Zdá se, že arteth Fjon udělal jednu věc správně, i když
k tomu neměl pravomoc,“ řekl Hrathen. Dilafovi zasvítily oči
ještě bouřlivěji. „Jmenuji vás plnoprávným artethem, Dilafe.“
Dilaf se uklonil a dotkl se hlavou země. Jeho chování dokonale odpovídalo fjordenským konvencím. Hrathen nikdy neslyšel cizince mluvit tak dobře svatým jazykem. Tenhle člověk
by se mu skutečně mohl hodit. Koneckonců jedna všeobecná
výtka na adresu derethu je, že tato víra preferuje rodilé Fjordeny. Arelonský kněz by ji mohl pomoci vyvrátit a dokázat, že
Jaddethovo království vítá kohokoliv – i když nejžádanější jsou
Fjordenové.
Hrathen si gratuloval, že se mu podařilo najít si tak užitečný
nástroj, a byl dokonale uspokojen, dokud Dilaf nevstal. Stále
měl v očích tu dychtivost – ale teX ještě něco jiného. Ambice.
Hrathen se zamračil a přemýšlel, jestli se náhodou nenechal
manipulovat.
Zbývala ještě jedna věc. „Artethe, složil jste někomu přísahu
jako jeho odev?“
Dilaf zůstal jako omráčený. Oči měl široce otevřené, a jak
je upíral na Hrathena, objevila se v nich nejistota. „Ne, pane.“
„Dobře. Budete můj odev.“
„Můj bože… Samozřejmě jsem váš ponížený služebník.“
„Budete víc než to, artethe,“ řekl Hrathen. „Když vy budete
můj odev, budu já váš hroden. Budete mi patřit tělem i duší.
Jestliže následujete Jaddetha, následujete ho skrze mne. Když
sloužíte říši, děláte to mým prostřednictvím. I když si budete
myslet cokoli, budete mluvit a jednat podle mých instrukcí.
Rozumíte?“
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V Dilafových očích vzplál oheň. „Ano,“ sykl. Horlivost by
mu nedovolila takovou nabídku odmítnout. I když se tím na
jeho nízkém postavení artetha nic nezmění, když bude odev
u gyorna, velmi se zvýší jeho pravomoc a vážnost. Bude Hrathenovým otrokem, má-li ho otroctví vynést výš. To je velmi
fjordenský přístup – ambice Jaddeth cení stejně vysoko jako
oddanost.
„Dobrá,“ řekl Hrathen. „Takže váš první úkol je následovat
kněze Fjona. V tuhle chvíli asi nastupuje do lodě do Fjordenu –
chtěl bych, abyste se přesvědčil, že to tak je. Jestli Fjon z jakéhokoli důvodu z lodě vystoupí, zabijte ho.“
„Ano, gyorne.“ Dilaf vyběhl z místnosti. Konečně mohl dát
průchod své horlivosti. Hrathenovi teX už zbývalo jediné –
orientovat ji správným směrem.
Když Dilaf odešel, Hrathen se na chvilku zamyslel, potom
zakroutil hlavou a vrátil se ke stolu. Svitek ležel tam, kam vypadl z Fjonových nehodných rukou. Hrathen se usmál a s úctou jej zvedl. Neliboval si nijak ve vlastnictví – jeho cíl byl
úplně jinde, mnohem výš než u pouhého shromažXování bezcenných cetek. Příležitostně se ovšem naskytl nějaký zajímavý
předmět, který byl tak unikátní, že se Hrathen dokázal těšit
z pouhého vědomí, že jej má. To nebylo vlastnictví věci proto,
že je užitečná, ani proto, aby to udělalo dojem na okolí, ale
prostě proto, že vlastnit takovou věc je určité privilegium.
Takovou věcí byl právě tento svitek.
Přímo před Hrathenovýma očima jej vlastní rukou napsal
sám Wyrn. Bylo to přímo poselství od Jaddetha, posvátný vzkaz
napsaný pro jednoho člověka. Málokdo měl kdy příležitost
setkat se s Jaddethovými vyvolenými a i mezi gyorny byly soukromé audience velmi vzácné. A dostat příkaz přímo z Wyrnovy ruky, to bylo něco zcela výlučného.
Hrathen znovu přejel očima posvátná slova, i když už je dávno znal zpaměti.
Poslyš slova Jaddethova skrze Jeho služebníka Wyrna Wulfdena Čtvrtého, císaře a krále.
Veleknězi a synu, tvoje žádost byla vyslyšena. Jdi mezi
51

pohany na západ a ohlas jim mé poslední varování, nebo<
přestože mé království je nekonečné, má trpělivost pozvolna
dochází. Zanedlouho budu spát v kamenném hrobě. Den
Království se blíží a má sláva brzy vzplane jasným světlem
jako druhé slunce zářící z Fjordenu.
Už dlouhou dobu jsou temnou skvrnou na mé zemi pohanské národy Arelonu a Teodu. Tři sta let posílám sloužit
své kněze mezi lid poskvrněný špínou z Elantris, a jen pár
z nich dostálo svému úkolu. Věz tedy, veleknězi: mí věrní
bojovníci jsou připraveni a čekají jen na výzvu Wyrnovu.
Máš tři měsíce na to, abys to zvěstoval lidu z Arelonu. Na
konci této lhůty sestoupí na tento národ svatá armáda Fjordenských a jako dravec uštve, rozdrásá a roztrhá nehodné
životy těch, kdo nedbají mých slov. Pouze tři měsíce zbývají
do usmrcení všech, kteří stojí proti mému Království.
Den mého nanebevstoupení je blízko, můj synu. BuA silný
a vytrvalý.
Slova Jaddethova, Pána všeho stvoření, skrze jeho služebníka Wyrna Wulfdena Čtvrtého, císaře fjordenského, zvěstovatele derethu, vládce Jaddethova Svatého království a vladaře všeho stvoření.
Tak tedy nadešel čas. Už odolávají jen dva národy. Fjorden
znovu získal svou někdejší slávu, slávu ztracenou před mnoha
sty lety, když se zhroutila První říše. Tehdy byly také Arelon
s Teodem jediná dvě království, která se postavila proti fjordenské vládě. Tentokrát však Fjorden zvítězí, protože má za
sebou Jaddethova svatá slova. A potom, až bude všechno lidstvo sjednoceno pod Wyrnovou vládou, vystoupí Jaddeth ze
svého trůnu pod zemí a bude vládnout s božskou velebností.
A Hrathen k tomu bude nápomocen. Jeho první povinností
je teX obrácení Arelonu a Teodu. Má tři měsíce na to, aby
změnil jejich víru a celou kulturu. Je to úkol monumentální,
ale Hrathen to dokáže. Kdyby to nedokázal, zničila by fjordenská
armáda každičkou živou bytost v Arelonu a potom v Teodu.
Protože tyto dva národy, i když jsou odděleny vodou, jsou téže
rasy, náboženství a jsou stejně svéhlavé.
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Lidé to pravděpodobně ještě netuší, ale Hrathen je jedinou
překážkou stojící mezi nimi a absolutní zkázou. Vzdorují Jaddethovi a Jeho lidem svou arogantní svéhlavostí už příliš dlouho. Hrathen je jejich poslední šance.
Jednou ho budou nazývat spasitelem.

KAPITOLA 4

Ž

ENA křičela, volala o pomoc, o smilování, o Boží milosrdenství, dokud se zcela nevyčerpala. Bušila na široká vrata a zanechávala na nich v nánosu slizké špíny
stopy po nehtech. Nakonec se zhroutila na zem a jen se chvílemi otřásala vzlyky. Když viděl Raoden její utrpení, vzpomněl
si na vlastní bolest – na bodavou bolest v palci a na bolest ze
ztráty života tam venku.
„Oni moc dlouho čekat nebudou,“ pošeptal mu Galladon,
pevně mu stiskl rameno a postrkoval jej pryč.
Žena se nakonec namáhavě postavila na nohy a vypadala
jako omámená, jako by zapomněla, kde je. Udělala nejistý krok
doleva, dlaní narazila na zeX, jako by se chtěla opřít – ta zeX
byla jediným spojením s okolním světem a zároveň bariérou,
která ji od něj oddělovala.
„A je to,“ řekl Galladon.
„Co jako?“ zeptal se Raoden.
Galladon pokýval hlavou. „Udělala to dobře – tedy v rámci
možností. Dívej.“
V uličce přímo proti dvoraně se mihl stín. Raoden s Galladonem jej sledovali z polorozpadlého stavení, jednoho z mnoha, která lemovala elantriskou vstupní dvoranu. Stíny se pro53

měnily ve skupinu mužů. Blížila se k ženě odhodlanými, přesně vypočítanými kroky a potom ji obklíčila. Jeden k ní vztáhl
ruku a vzal jí košík s dary. Žena neměla sílu se bránit. Znovu
se zhroutila. Raoden cítil, jak se mu Galladonovy prsty zarývají
do ramene, když se bezděky pohnul dopředu, jako by chtěl
vyběhnout ženě na pomoc.
„To není dobrý nápad! Komo?“ šeptal Galladon. „Potlač
svou odvahu a zachráníš si život. Jestli tě ukopnutý palec skoro
vyřadil z činnosti, tak co teprve, kdyby ti přistála na hlavě
jedna z těch sukovic?“
Raoden přikývl a ustoupil. Ženu okradli, ale dál ji neohrožovali. Raoden trpěl jen při pohledu na ni. Nebyla to žádná
mladá dívka. Měla statnou postavu ženy, jejíž přirozeností
bylo rodit děti a vést domácnost. Matka, žádná slečinka. Ostré
rysy její tváře prozrazovaly její těžce nabytou moudrost a odvahu a jaksi činily pohled na ni ještě těžším. Jestli Elantris pokoří takovouhle ženu, tak kde potom zbývá nějaká naděje pro
Raodena?
„Říkal jsem ti, že to udělala dobře,“ navázal Galladon na
přerušený hovor. „Je možná o pár deka jídla lehčí, ale nemá
žádnou ránu. To kdyby byla šla doprava – jako ty, sulo – tak by
se vydala na milost shaorovcům. Kdyby šla rovně, tak by jí
sebral jídlo Aanden. Doleva je to jednoznačně nejlepší – lidi
od Karaty berou jídlo, ale nikomu neublíží. Ono je lepší být
hlady, než žít pár let se zlomenou rukou.“
„Pár let?“ zeptal se Raoden a otočil se za svým vysokým tmavým průvodcem. „Já jsem myslel, že jsi říkal, že nám rány vydrží věčně.“
„To si tak myslíme, sulo. Ukaž mi Elantriana, který má všech
pět pohromadě ještě na věčnosti – ten ti to potom potvrdí.“
„Jak dlouho tu lidi většinou vydrží?“
„Tak rok. Možná dva,“ řekl Galladon.
„Cože?“
„Ty sis myslel, že jsme nesmrtelný, co? Že když nám nepřibývají roky, tak vydržíme věčně, co?“
„Já nevím,“ řekl Raoden. „Já jsem myslel, že jsi říkal, že
nemůžeme umřít.“
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„To nemůžeme,“ odpověděl Galladon. „Ale všechny ty oděrky,
modřiny a ukopnutý palce… ono se to hromadí a člověk tolik
nevydrží.“
„Tak se zabijou?“ zeptal se Raoden tiše.
„To nejde. Ne, většina z nich prostě už jen leží a kňourá.
Chudáci.“
„A jak dlouho jsi tady ty?“
„Pár měsíců.“
To byla pro Raodena další kapka. Myslel si, že je Galladon
v Elantris aspoň už několik let. VždyO o ní mluvil, jako by tu
byl odjakživa, a v celém velkém městě se dokonale orientoval.
Raoden se otočil zpátky ke dvoraně, ale žena už byla pryč.
Možná to byla služebná v paláci jeho otce, žena bohatého
obchodníka nebo prostě jen obyčejná žena v domácnosti. Shaod si nevybíral. Bral ze všech společenských vrstev. Prostě už
byla pryč, zmizela kdesi v zející díře Elantris. Snad jí přece měl
pomoci.
„A to všechno pro jeden bochník chleba a pár uválených
kousků zeleniny,“ mumlal Raoden jen tak pro sebe.
„Ono to vypadá jako nic moc, ale počkej za pár dní. Jediný
jídlo, který se do Elantris dostane, jsou dary v košíčkách těch,
co sem nově přicházejí. Počkej, sulo. Ty tu touhu pocítíš taky.
Člověk musí mít hodně síly, aby se udržel, když přijde hlad.“
„Ty se udržíš,“ namítl Raoden.
„Moc ne – a jsem tu jen pár měsíců. Nedokážu si představit,
co se mnou hlad udělá ode dneška za rok.“
Raoden se pousmál: „Tak hlavně počkej, až uplyne moje
třicetidenní lhůta, a hladovou šelmou se staň podle libosti až
potom. Naštvalo by mě, kdybych z tebe nedostal protihodnotu toho hovězího.“
Galladon se na chvilku zastavil a potom se rozesmál. „Sulo,
ty opravdu nemáš z ničeho strach?“
„No, tady mám strach vlastně ze všeho, akorát se to snažím
nedávat najevo. Kdybych si připustil, jak se třesu hrůzou, tak
bych se musel schovat někam tady pod tu dlažbu. Ale radši mi
řekni, co jsou zač ty gangy.“
Galladon pokrčil rameny, poodešel od rozbitých dveří a od55

sunul židli od zdi. Kriticky se jí podíval na nohy a potom si
opatrně sedl. Pohyboval se tak pomalu, že stačil vstát, když se
pod ním začala bortit. Znechuceně jí mrštil pryč a sedl si na
zem.
„Elantris má tři čtvrti, sulo, a tři gangy. V obchodní čtvrti
vládne Shaor. S těmi jsi měl tu čest včera, i když neměli čas se
ti představit, protože museli olizovat bahno z tý tvý zeleniny.
Tam, co je palác, sídlí Karata – to je ta, co tak zdvořile zbavila
jídla tu paní dnes. A poslední je Aanden. Ten se potlouká
hlavně kolem univerzity.“
„Vzdělaný člověk?“
„Ne, jen využil příležitosti. On si totiž jako první uvědomil,
že spousta starých knih v knihovně je psaná na pergamenech.
No, včera klasici, zítra oběd. Komo?“
„Idos Domi!“ vykřikl Raoden. „To je barbarství! Staré elantriské svitky jsou většinou originály! Mají nevyčíslitelnou hodnotu!“
Galladon se na něho útrpně podíval: „Sulo, mám ti opakovat, co jsem řekl o hladu? K čemu je ti literatura, když se ti tak
svírá žaludek, že máš v očích slzy?“
„To je strašný. Dvě století staré svitky z jehněčí kůže jsou asi
dost chutné.“
Galladon pokrčil rameny. „Lepší než bahno. Nicméně, Aandenovi patrně svitky před pár měsíci došly. Zkoušeli vařit
knihy, ale moc to nešlo.“
„Nedivil bych se, kdyby zkusili vařit jeden druhého.“
„No, to už se taky zkusilo,“ pokračoval Galladon. „Naštěstí
s náma Shaod udělá něco – no, maso z mrtvoly asi není dobrý.
Komo? Je to tak hořký, že se to nedá udržet v žaludku.“
„To je hezké, slyšet, že kanibalismus byl jako možnost logicky vyloučen,“ podotkl Raoden suše.
„Jak jsem ti říkal, sulo. Hlad s člověkem dělá divy.“
„A to ho k něčemu opravňuje?“
Galladon moudře mlčel.
Raoden pokračoval. „Ty mluvíš o hladu a o bolesti jako o něčem, co se nedá vydržet. Z hladu je ospravedlnitelné všechno –
vezměte nám pohodlí a stanou se z nás zvířata.“
56

Galladon zakroutil hlavou. „Je mi líto, sulo, ale ono to tak
funguje.“
„Ale nemuselo by.“
DESET let není tak dlouhá doba. I v Arelonu, kde je vysoká
vlhkost, by trvalo déle, než se město rozpadne. Elantris však
vypadala, jako by byla opuštěná celá staletí. Dřevo hnije, zdivo
a cihly se drolí, dokonce i kamenné budovy začínají praskat.
A všechno pokrývá všudypřítomná vrstva hnědého bahna. Raoden si pomalu zvykal chodit po kluzkém povrchu i na nerovném dláždění. Snažil se příliš od bahna neušpinit, ale to bylo
nemožné. Každá zeX, které se dotkl, a každá římsa, které se
chytil, na něm zanechala stopu.
Oba muži šli pomalu po široké ulici. Byla to dopravní tepna
mnohem širší než cokoli podobného v Kae. Elantris byla postavená ve velkém duchu, a i když vypadala zvenčí obrovská,
až teX si Raoden začal uvědomovat, jak je to mimořádně rozlehlé město. Chodili tu s Galladonem celé hodiny a Galladon
tvrdil, že jsou pořád nedaleko místa, odkud vyšli.
Nijak však nespěchali. To byla jedna z prvních věcí, které
Galladon Raodena naučil. V Elantris má všechno svůj čas. Tenhle Dula dělal všechno s naprostou přesností, klidně a pečlivě.
Sebemenší oděrka, byO zanedbatelná, zbytečně způsobuje každému z Elantris další bolest. Čím je člověk opatrnější, tím déle
se udrží při smyslech. Raoden tedy Galladona následoval a pečlivě napodoboval jeho opatrnou chůzi. Pokaždé, když se mu zazdálo, že to s opatrností přehání, se podíval na schoulená těla
ležící v příkopech a v rozích ulic, a hned se mu pozornost vrátila.
Galladon jim říkal hoedi. To byli u něho Elantriané, kteří
podlehli bolesti. Přišli o zdravý rozum a ze života se jim stalo
nepřetržité nekonečné utrpení. Téměř se nehýbali, i když některým zůstal jakýsi pud sebezáchovy a drželi se schoulení ve
stínu. Většinou byli tiší, ovšem málokterý vydržel úplně mlčet.
Když je Raoden míjel, slyšel jejich vzlyky, kňourání a sténání.
Většina si stále opakovala stejná slova, jakousi mantru doprovázející jejich utrpení.
„Domi, Domi, Domi…“
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„Tak krásný, kdysi tak krásný…“
„Konec, konec, konec. AO už to skončí…“
Raoden se donutil jejich slova neposlouchat. Vždycky se mu
stáhlo hrdlo, jako by trpěl s nimi, s nešOastníky. Kdyby jim příliš věnoval pozornost, zbláznil by se ještě mnohem dříve, než
sám podlehne bolesti.
Když však nechal myšlenkám volný průběh, vracel se vždycky ven, do svého bývalého života. Pokračují jeho přátelé v tajných schůzkách? Udrží Roial s Kiinem skupinu pohromadě?
A co dělá jeho nejlepší přítel Lukel? Raoden se sotva seznámil
s jeho novou manželkou. TeX už ani neuvidí jejich prvního
potomka.
Ještě horší bylo pomyšlení na jeho vlastní svatbu. Ženu, kterou si měl vzít, nikdy neviděl, i když s ní mnohokrát mluvil
přes seona. Je opravdu tak bystrá a zajímavá, jak působí? To už
se nikdy nedoví. Iadon pravděpodobně jeho přeměnu utajil
a předstíral, že zemřel. Sarene teX do Arelonu nepřijede. Jakmile se to doví, zůstane v Teodu a bude si hledat jiného manžela.
Kdybych se tak s ní mohl setkat aspoň jednou. Ale takové
myšlenky nejsou k ničemu. TeX patří do Elantris.
Raději se tedy soustředí na toto město. Bylo těžké uvěřit, že
Elantris bývala pravděpodobně nejkrásnějším městem v Opelonu a možná na celém světě. Raoden viděl jenom bahno, hnilobu a zkázu, i když pod nánosem špíny byly ještě pozůstatky
někdejší elantriské krásy tu a tam vidět. Věž, zbytky jemného
nástěnného reliéfu, obrovské kaple a velkolepá sídla, sloupy
a klenby. Před deseti lety toto město zářilo svým vlastním mystickým světlem. Bylo to město jasně bílé a zlaté záře.
Nikdo neví, co způsobilo Reod. Někteří – hlavně derethští
kněží – rozvíjeli teorie, že pád Elantris způsobil Bůh. Elantriané před Reodem žili jako bohové a rozšířili v Arelonu i jiná náboženství a trpěli je, jako pán strpí, když mu pes slízne z podlahy spadlé jídlo. Krása Elantris a moc, kterou její obyvatelé
měli, bránila lidem, aby se obrátili na derethskou víru. Proč by
měli hledat neviditelnou moc Boží, když mají živé bohy přímo
před sebou?
Přišlo to jednou za bouře – to si Raoden pamatoval. Země
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se chvěla, otřásal se celý Arelon a na jihu se objevila obrovská
rokle. S touto zkázou přišla Elantris o svou slávu. Elantriané
se změnili ze zářících bělovlasých bytostí na tvory bez vlasů
poseté černými skvrnami – jako by trpěli nějakou hroznou
nemocí v pokročilém stadiu rozkladu těla. Elantris přestala
zářit a zahalila se do šera.
To bylo teprve před deseti lety. Deset let není dlouhá doba.
Kámen by se po deseti letech bez údržby nezačal sám rozpadat.
Špína by tak rychle nepřibývala – zvlášO když je tu tak málo
obyvatel a většina z nich se navíc nepohybuje. Bylo to spíš, jako
by se sama Elantris rozhodla zemřít, spáchat sebevraždu.
„TOHLE je obchodní čtvrO,“ řekl Galladon. „Bývalo to jedno
z nejlepších tržišO na světě – sjížděli se tu obchodníci z celého
Opelonu a prodávali Elantrianům své exotické zboží. Dala
se tu koupit i zvláštní elantriská kouzla. Elantriané nedělali
všechna kouzla zadarmo. Komo?“
Stáli na ploché střeše budovy. Bylo patrné, že někteří obyvatelé Elantris dávali přednost plochým střechám před špičkami nebo kupolemi, protože na nich mohli vybudovat střešní
zahradu. Před nimi se rozprostírala čtvrO, která vypadala stejně
jako všechny ostatní – tmavá a rozpadající se. Raoden si dovedl představit, že její ulice bývaly lemované barevnými roletami u krámků, z nich tu však zůstaly jen tu a tam potrhané
špinavé cáry.
„Můžeme jít blíž?“ zeptal se Raoden a opíral se o římsu, aby
viděl dál do obchodní čtvrti.
„Můžeš, jestli chceš, sulo,“ odpověděl Galladon hloubavě,
„ale já zůstávám tady. Shaorovci rádi honí lidi, to je asi jedna
z mála radostí, který jim zbyly.“
„A co víš přímo o Shaorovi?“
Galladon pokrčil rameny. „Na takovým místě, jako je tohle,
spousta lidí hledá vůdce – aby je vyvedl z chaosu. Stejně jako
v každém jiném společenství vyhraje ten, kdo je nejsilnější.
Shaorovi dělá dobře vládnout ostatním a z nějakýho důvodu
se k němu přidávají ti nejdivočejší a nejzkaženější z lidí, co sem
přijdou.“
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„A on bere dary třetině z nově příchozích?“ zeptal se Raoden.
„No, Shaor osobně s tím čas neztrácí – ale jo, jeho následovníci se většinou dostanou jako první ke třetině darů, co sem
přijdou.“
„A proč ten kompromis?“ zeptal se Raoden. „Pokud jsou
shaorovci tak silní, jak říkáš, tak proč dobrovolně dodržujou
třetinu?“
„Ty ostatní gangy jsou stejně silný, sulo,“ vysvětloval Galladon. „Venku lidi věří ve svou nesmrtelnost. Ale my jsme realističtější. Člověk málokdy vyhraje bitvu, aniž by utržil nějakou
tu ránu, a tady může být pár oděrek horší, než když ti rychle
setnou hlavu. Shaorovci jsou zlí, ale úplný idioti to nejsou.
Nebudou bojovat, když jim to nestojí za to. Myslíš, že je včera
odradila tvoje fyzička?“
„Nevím,“ přiznal Raoden.
„Sebemenší náznak, že se budeš bránit, tyhle muže odradí,
sulo,“ řekl Galladon. „Potěšení z toho, že by tě mučili, jim
nestojí za to riziko, že bys jim mohl nějakou ubalit.“
Raoden se při té myšlence zachvěl. „Ukaž mi, kde bydlí ty
ostatní gangy.“
UNIVERZITA a palác spolu sousedí. Podle Galladona měli Karata s Aandenem velmi podivné příměří a jejich území z obou
stran hlídaly stráže. Galladon znovu vyvedl Raodena po nedůvěryhodném schodišti na plochou střechu.
Když Raoden vyšel nahoru – a málem spadl, když se mu
jeden schod pod nohama zřítil – musel uznat, že ten výhled za
tu námahu stál. Elantriský palác byl navzdory nevyhnutelnému
rozkladu nádherný. Na pěti křídlech měl kupole a na nich
majestátní věžičky. Už jen jedna z nich – prostřední – zbývala
nezničená. Palác byl vysoký, byla to zdaleka nejvyšší budova,
jakou kdy Raoden viděl.
„Tohle je prý přesný střed Elantris,“ řekl Galladon a kývl
směrem k věžičce. „Kdysi se tam dalo vylézt až nahoru po točitých schodech, ale dnes bych tomu nevěřil. Komo?“
Univerzita byla rozlehlá, ale ne tak majestátní. Tvořilo ji pět
60

nebo šest dlouhých plochých budov a volný prostor – patrně
někdejší hřiště nebo zahrady, obojí zřejmě už dávno snědlo
včetně kořenů hladovějící elantriské obyvatelstvo.
„Karata je ze všech vůdců gangů nejtvrdší a zároveň nejmírnější,“ řekl Galladon a díval se dolů na univerzitu. V očích měl
zvláštní výraz, jako by viděl něco, co Raoden nevidí. Pokračoval svým typicky nesouvislým způsobem, jako by jeho řeč byla
někde úplně jinde než mysl.
„Ona většinou nepřibírá do gangu nové lidi a přísně dodržuje svoje teritorium. Shaorovci by tě honili, kdybys jim vstoupil na pozemek, kdyby se jim chtělo. Karata vetřelce nestrpí.
Ale když ji necháš na pokoji, ona tě nechá taky, a když bere novým lidem jídlo, většinou jim neublíží. Viděl jsi ji dnes ráno –
vždycky chodí pro jídlo osobně. Možná svým lidem nevěří.“
„Možná,“ přikývl Raoden. „Co o ní ještě víš?“
„Nic moc – s lidma, co vedou zlodějský gangy, člověk většinou na lavičce v parku nevysedává.“
„A potom kdo si dělá srandičky…“ řekl Raoden a pousmál se.
„Máš na mě špatný vliv, sulo. Mrtví přece mají být vážní.
No, jediný, co vím o Karatě, je, že se jí v Elantris nelíbí.“
Raoden se zamračil: „A komu se líbí?“
„Všichni to tu nenávidíme, ale občas se najde někdo, kdo má
odvahu pokusit se o útěk. Karatu v poslední době třikrát chytili v Kae – vždycky někde u královskýho paláce. Jestli ji chytí
ještě jednou, kněz ji nechá upálit.“
„Co tam chce?“
„Ani to mi neříkala,“ odpověděl Galladon. „Lidi si myslí, že
chce zabít krále Iadona.“
„Krále?“ podivil se Raoden. „A proč by to dělala?“
„Pomsta, neshody, krvežíznivost. To všechno je důvod, když
jsi zatracený. Komo?“
Raoden se zamračil. Možná ztratil soudnost, když žil s otcem, posedlým představou, že na něj má spadeno nějaký atentátník, ale zavraždit krále mu nepřipadalo smysluplné. „A co
ten druhý?“
„Aanden?“ zeptal se Galladon a rozhlédl se po městě. „Ten
tvrdí, že byl šlechtic, než se dostal sem – baron, myslím. Snažil
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se prosadit jako vládce Elantris a štve ho, že Karata okupuje
palác. Je středem pozornosti, tvrdí, že nakrmí všechny, kdo se
k němu připojí – i když zatím dostali akorát pár uvařených
knih – a osnuje plány, jak zaútočí na Kae.“
„Cože?“ zeptal se Raoden překvapeně. „Zaútočí na Kae?“
„On to nemyslí vážně,“ odpověděl Galladon. „Ale má dobrou propagandu. Tvrdí, že má plán svobodné Elantris, a nachytal na to spoustu lidí. Ovšem krutý je taky. Karata ze zásady
ublíží jen tomu, kdo jí leze do paláce, ale Aanden, ten mění názor jako ponožky. Já si osobně myslím, že to nemá v hlavě
v pořádku, sulo.“
Raoden se zamračil. Jestli ten Aanden opravdu býval baron,
měl by ho znát. Ale to jméno mu nic neříká. BuX o své minulosti lhal, nebo si v Elantris vzal jiné jméno.
Raoden studoval prostor mezi univerzitou a palácem. Zaujala ho jedna věc. Byla tak obyčejná, že by si jí ani nevšiml.
V Elantris však něco takového ještě neviděl.
„Támhleto je studna?“ zeptal se nejistě. Galladon přikývl.
„Jediná ve městě.“
„Jak to?“
„Měli tu rozvody v domech, sulo. Kouzlo AonDor. Studny
nepotřebovali.“
„Tak proč vybudovali tuhle?“
„Myslím, že ji používali při náboženských obřadech. Několik úkonů vyžadovalo vodu přímo z řeky.“
„Takže ona pod městem neteče řeka Aredel?“ optal se Raoden.
„Jistěže teče. Kde by jinde měla být? Komo?“
Raoden zamyšleně přimhouřil oči, ale nic neřekl. Jak stál
a pozoroval město, všiml si nad ulicí malé světelné koule. Bezcílně tu poletoval seon. Občas se točil v kruzích. Byl příliš
daleko, aby se dal přečíst aon v jeho středu.
Galladon si toho všiml.
„To je seon,“ poznamenal. „To tady není nic vzácnýho.“
„Takže je to pravda?“ zeptal se Raoden.
Galladon přikývl. „Když seonova pána stihne Shaod, seon
se zblázní. Po městě se jich takhle potuluje mnoho. Nemluví,
jen tu bezcílně poletují.“
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Raoden odvrátil pohled. Od chvíle, co se ocitl v Elantris,
se vyhýbal pomyšlení na svého seona Iena. Slyšel už dřív, co se
stane seonům, jejichž pánové se stanou obyvateli Elantris.
Galladon se podíval na oblohu. „Bude pršet.“
Raoden zvedl oči k obloze bez mráčku. „Když myslíš.“
„Věř mi. Měli bychom se schovat, pokud nechceš pár dní
chodit v mokrých šatech. Oheň se v Elantris rozdělat skoro
nedá – dřevo je moc mokrý a shnilý, nehoří.“
„A kam bychom měli jít?“
Galladon pokrčil rameny. „Vyber si dům, sulo. Je dost velká
šance, že bude prázdný.“
Minulou noc spali v prázdném domě – teX ale Raodena
něco napadlo. „A kde bydlíš ty, Galladone?“
„V Duladelu,“ odpověděl Galladon pohotově.
„Já myslím teX.“
Galladon se na chvíli zamyslel a nejistě si Raodena prohlížel.
Potom na něho kývl a Raoden ho následoval po vratkém schodišti. „Tak pojX.“
„KNIHY!“ vykřikl Raoden vzrušeně.
„Že jsem tě sem bral!“ mumlal Galladon. „TeX se tě nezbavím!“
Galladon Raodena odvedl do jakéhosi opuštěného vinného
sklípku. Bylo to však něco docela jiného. Byl tu sušší vzduch,
i když to byl podzemní prostor, a bylo tu také mnohem chladněji. Jako by chtěl Galladon odvolat svůj předchozí výrok
o ohni, vytáhl z výklenku lampu a pazourkem a kouskem oceli ji zapálil. Světlo odhalilo velké překvapení.
Místnost vypadala jako studovna. Po stěnách byly namalované aony, mystické staré znaky aonského jazyka, a stálo tu
několik polic knih.
„Jak jsi to tu našel?“ zeptal se Raoden nadšeně.
„Prostě jsem na to narazil,“ pokrčil rameny Galladon.
„Takových knih,“ poznamenal Raoden a vzal jednu z police.
Byla plesnivá, ale ještě čitelná. „Možná by nás mohly dovést
k tajemství aonů, Galladone! Napadlo tě to?“
„Aonů?“
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„Elantriských kouzel,“ vysvětloval Raoden. „Před Reodem se
prý v Elantris děly zázraky magickou mocí aonů. Kreslili aony.“
„Jo, ty myslíš jako tohle?“ Galladon zvedl ruku a namaloval
ve vzduchu symbol, aon Deo. Za jeho prstem zůstávala svítící
bílá stopa.
Raoden široce otevřel oči a kniha mu vypadla z ruky. Aony.
Podle historie uměli síly, která je v nich ukryta, využít jen
lidé z Elantris. A tato síla se ztratila. Ta pohasla se zánikem
Elantris.
Galladon se na něho usmíval přes zářící symbol, který svítil
ve vzduchu mezi nimi.

KAPITOLA 5

M

ILOSRDNÝ Domi,“ zarazila se Sarene překvapeně, „kde se tu vzal tenhle?“
Gyorn kráčel ke královskému trůnu s arogancí
typickou pro lidi jeho typu a postavení. Na sobě měl lesklé
tmavě červené brnění vrchního derethského kněze a za ním
vlál karmínový plášO. Zbraň neměl. Byla to výzbroj jen na
ozdobu, jen aby udělala dojem. Přes to, co si Sarene o derethu
myslela, musela uznat, že jejich oblečení je efektní. Samozřejmě to všechno bylo jen pro oko. Ve Fjordenu se nemohl
kdekdo pohybovat jen tak v plné výzbroji po ulici. Brnění bylo
pravděpodobně z tenkého kovu, naprosto nevhodného pro boj.
Gyorn prošel kolem Sarene a nehnul brvou, oči měl upřené
na krále. Byl na gyorna mladý, mohlo mu být tak kolem čtyřicítky, šediny měl v krátkých, pečlivě upravených vlasech jen
tu a tam.

„

64

„VždyO jste věděla, že v Elantris je zastoupen i dereth, paní,“
namítl Ashe, který se vznášel vedle ní jako obvykle. V místnosti
byl kromě něho ještě jeden seon. „Proč byste tu nemohla vidět
kněze z Fjordenu?“
„Ale tohle je samotný gyorn, Ashi. Těch je v celém Fjordenu
jen dvacet. Třeba má dereth v Kae své věřící, ale určitě ne tolik,
aby sem za nimi jezdil jejich velekněz. Gyornové nemají na nic
čas.“
Sarene sledovala Hrathena, jak kráčí sálem a prodírá si cestu davem jako pták hejnem komárů. „PojX,“ pošeptala Ashovi
a prošla koncem davu do přední části místnosti. Chtěla slyšet,
co gyorn řekne.
Nemusela se však obávat, že by nerozuměla. Když gyorn
promluvil, jeho hlas hřměl celým trůnním sálem. „Králi Iadone,“ zahřímal s nepatrným pokývnutím hlavy místo poklony.
„Já, gyorn Hrathen, přináším vzkaz od Wyrna Wulfdena Čtvrtého. Domnívá se, že je na čase, aby naše národy měly více společného než jen hranice.“ Mluvil se silným melodickým přízvukem typickým pro obyvatele Fjordenu.
Iadon zvedl hlavu od písemností, aniž se nějak výrazně snažil
skrýt zachmuřený výraz. „A co víc by Wyrn chtěl sdílet? VždyO
už máme z Fjordenem smlouvu.“
„Jeho Svatost má obavu o duše vašich lidí, Vaše Veličenstvo,“
řekl Hrathen.
„No, tak aO je obrátí na svou víru. Já jsem vždycky dával
v Arelonu vašim kněžím naprostou volnost.“
„Lidé reagují pomalu, Vaše Veličenstvo. Potřebovali by vzpruhu – posilu. Wyrn se domnívá, že nadešel čas, abyste vy sám
přešel k derethu.“
Tentokrát už nechal Iadon rozmrzelosti volný průběh. „Já
jsem korathi, Otče. My sloužíme stejnému Bohu.“
„Shu-Keseg má ale jedinou pravou podobu, a tou je dereth,“
řekl Hrathen temným hlasem.
Iadon odmítavě mávl rukou. „Mně ale nějaké handrkování
mezi sektami nezajímá, pane. Jděte si obracet nevěřící – v Arelonu je ještě dost pohanů.“
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„Neměl byste odmítat Wyrnovu nabídku tak unáhleně,“ varoval ho gyorn.
„Upřímně, Otče, máme tohle oba zapotřebí? Vaše hrozby
jsou plané – Fjorden dvě stě let nikoho neovládá. To mě chcete
opravdu strašit tím, co bývávalo?“
Hrathen měl ve tváři zlostný výraz. „Fjorden je teX silnější
než kdy předtím.“
„Opravdu?“ namítl Iadon. „A kde je vaše obrovská říše? Kde
jsou vaše vojska? Kolik území jste za posledních sto let dobyli?
Možná si jednou vaši lidé uvědomí, že se vaše říše zhroutila
jednou provždy před třemi sty lety.“
Hrathen se na chvilku odmlčel. Potom znovu pokynul hlavou místo poklony a odplul. Jak se vztyčenou hlavou procházel dveřmi, plášO za ním dramaticky vlál. Bohužel nebyly vyslyšeny Sareniny prosby – nešlápl si na něj a neupadl. Ještě než
odešel z místnosti, otočil se, aby si naposledy zklamaným pohledem přeměřil krále. Očima se však místo s králem setkal se
Sarene. Chvíli se na sebe dívali a z jeho výrazu bylo patrné jisté
zaváhání při pohledu na její nezvyklou výšku a světlé vlasy,
jaké mívají Teové. Potom odešel a v místnosti to začalo šumět
tlumeným hovorem.
Král Iadon se za ním přezíravě podíval a vrátil se ke svým
spisům.
„On to nechápe,“ šeptala Sarene. „On tomu nerozumí.“
„Čemu nerozumí, paní?“ zeptal se Ashe.
„Jak je ten gyorn nebezpečný.“
„Jeho Veličenstvo je obchodník, paní, ne pravý politik. On
se dívá na věci jinak než vy.“
„I tak,“ namítla Sarene tiše, aby ji slyšel jen Ashe. „Král Iadon by měl mít tolik zkušeností, aby poznal, že Hrathen má
pravdu – aspoň o Fjordenu. Wyrnovci jsou skutečně mnohem
silnější, než bývali, dokonce i než za první říše.“
„Ono je těžké vidět až za vojenskou sílu, zvlášO když je to relativně mladý panovník,“ namítl Ashe. „Král Iadon nedokáže
pochopit, že by mohla být armáda fjordenských kněží vlivnější
než jeho vojsko.“
Sarene si zamyšleně klepala na tvář. „No tak, Ashi, aspoň
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nebudeš muset mít starost, že bych dělala rozruch mezi kaeskou vrchností.“
„O tom vážně pochybuju, paní. Jak jinak byste tu krátila
čas?“
„No, Ashi!“ napomenula ho sladce. „Proč bych se měla zabývat takovou sebrankou neschopných rádoby šlechticů, když
se můžu vtipem utkat rovnou s gyornem?“ Potom vážněji pokračovala. „Wyrn si své velekněze vybírá pečlivě. Jestli si Iadon
na toho člověka nedá pozor – a nezdá se, že by si chtěl dát –
Hrathen mu obrátí na svou víru celé město přímo pod jeho
rukama. A k čemu potom bude moje svatba, kterou jsem se obětovala Teodu, když se Arelon spojí s nepřítelem?“
„Možná to přeháníte, paní,“ řekl Ashe a rozechvěl se. Byla
to jeho známá slova – často je Sarene říkával.
Sarene zakroutila hlavou. „Tentokrát ne. Dnes to byla zkouška, Ashi. TeX se Hrathen bude cítit oprávněn cokoli proti králi
podniknout – protože se přesvědčil, že Arelonu vládne kacíř.
Bude se snažit Iadona svrhnout a v Arelonu nastane podruhé
během deseti let vládní krize. A tentokrát se moci nechopí
obchodníci jako posledně – ale chopí se jí derethská církev.“
„Tak vy chcete pomoct Iadonovi?“ zeptal se Ashe pobaveně.
„Je to můj král.“
„Přestože vám připadá nesnesitelný?“
„Cokoliv je lepší než Fjorden. A kromě toho jsem se třeba
spletla.“ Vztahy mezi nimi nebyly tak špatné, jak se zdálo
z jejich prvního setkání. Na Raodenově pohřbu ji Iadon prakticky ignoroval, což Sarene vyhovovalo. Chtěla se zaměřit na
nesrovnalosti v obřadu. Ten však probíhal zcela ortodoxně
a nikdo ze šlechticů nevypadal nijak podezřele ani provinile.
„Ano…“ dodala. „Když se s Iadonem budeme vzájemně ignorovat, budeme spolu vycházet.“
„Co k čertu děláš u mého dvora, děvče!“ zaklel král Sarene
za zády.
Sarene zvedla oči v odevzdaném výrazu a Ashe se zachvěl
a tiše se zasmál, když se otočila ke králi Iadonovi.
„Cože?“ zeptala se a snažila se působit co nejnevinněji.
„No ty!“ vyštěkl Iadon a ukázal na ni. Pochopitelně měl
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špatnou náladu, Iadon měl málokdy dobrou. „Nechápeš, že
ženy mají ke dvoru přístup, jen když je někdo pozve?“
Sarene překvapeně zamrkala. „To mi ale nikdo neřekl, Vaše
Veličenstvo,“ odpověděla záměrně velmi naivním tónem.
Iadon zabručel cosi o ženské hlouposti a kroutil hlavou nad
jejím zřejmým nedostatkem vtipu.
„Já jsem se jen chtěla podívat na obrázky,“ řekla Sarene
a rozechvěla hlas, jako by měla pláč na krajíčku.
Iadon zvedl ruku dlaní k ní, aby učinil přítrž dalšímu blábolení. Potom se vrátil ke svým spisům. Sarene se držela, aby se
nerozesmála, otřela si oči a předstírala, že studuje obraz na stěně za sebou.
„To bylo nečekané,“ poznamenal Ashe tiše.
„S Iadonem budu jednat až později,“ mumlala Sarene. „TeX
mi dělá starost jiná věc.“
„Já jsem jen nečekal, že někdy uvidím, jak se přizpůsobíte
ženskému stereotypu – i když třeba jen na oko.“
„Cože?“ zeptala se Sarene a zamžourala očima. „Já, na oko?“
Ashe se zašklebil.
„Víš, nikdy jsem nemohla přijít na to, jak vy seoni umíte
dělat tyhle obličeje,“ řekla Sarene. „VždyO nemáte tvář – tak
jak se můžete šklebit?“
„To jsou léta praxe, paní,“ odpověděl Ashe. „To budete vždycky takhle skuhrat, když budete mluvit s králem?“
Pokrčila rameny. „On si myslí, že jsou všechny ženské hloupé. No tak budu hloupá. Ono se vždycky dá líp manipulovat
s lidmi, když si o tobě myslí, že nemáš všech pět pohromadě.“
„Ene?“ ozval se náhle zvláštně povědomý hluboký hlas. „Jsi
to ty?“ Byl to hrubý hlas, jako by jeho majitel měl chrapot, ale
Sarene ještě nikdy neslyšela člověka s chrapotem takhle křičet.
Váhavě se otočila. Prodíral si k ní cestu obrovský člověk –
vyšší, statnější, svalnatější a zavalitější, než by se zdálo vůbec
možné. Na sobě měl kabát z modrého hedvábí – otřásla se při
pomyšlení, kolik bourců se na něj muselo nadřít – a typické
pumpky, jaké se nosily v Arelonu u dvora.
„No jsi to ty!“ vykřikl. „My jsme tě čekali až za týden!“
„Ashi?“ zamumlala Sarene, „co je to za blázna a co mi chce?“
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„Je mi povědomý, paní. Ale už mi taky bohužel přestává
sloužit paměO.“
„Páni!“ vykřikl muž a popadl Sarene do náruče. Byl to zvláštní
pocit – téměř se zabořila do jeho obrovského břicha a hlavou
narazila na jeho tvrdou svalnatou hruX. Ovládla se a nehekla
v naději, že ji pustí dřív, než se udusí. Až začne brunátnět, tak
snad Ashe sežene pomoc.
Muž ji naštěstí pustil dřív, než se jí začalo nedostávat vzduchu, a držel ji rukama za ramena. „Ty ses změnila. Když jsem tě
viděl naposled, tak jsi mi byla ke kolenům.“ Díval se na její vysokou postavu. „No, ke kolenům asi ne, ale určitě ne výš než
do pasu. Tvoje maminka vždycky říkávala, že z tebe vyroste
čahoun!“
Sarene zakroutila hlavou. Ten hlas jí byl opravdu povědomý,
ale tvář si neuměla nikam zařadit. VždyO má na tváře paměO…
Leda…
„Téda Ký?“ zeptala se váhavě. „Dobrý Domi! Kde máš vousy?“
„V Arelonu se u dvora nenosí, maličká. Nemám je už celou
věčnost.“
Byl to on. Hlas měl trochu pozměněný, tvář úplně jinou, ale
ty oči byly jeho. Vzpomněla si, jak se do těchhle hnědých
vždycky rozesmátých očí dívala jako malé děvče. „Téda Ký,“
mumlala ustrašeně. „Co jsi mi přivezl?“
Její strýc Kiin se rozesmál. Byl to hrubý sípavý smích. Tohle
mu vždycky říkávala, když přijel na návštěvu. Vozil jí exotické
dárky, zvláštní a neobvyklé i pro královskou dceru.
„Tentokrát jsem bohužel zapomněl, maličká.“
Sarene se začervenala. Než však stačila říci slovo na omluvu,
Téda Ký ji objal okolo ramen a odváděl ji z trůnního sálu.
„PojX, představím tě manželce.“
„Manželce?“ zeptala se Sarene překvapeně. Neviděla Kiina
víc než deset let, ale jedno si dobře pamatovala – strýc byl
zapřisáhlý starý mládenec a dobrodruh. „Téda Ký má manželku?“
„No, nejsi jediná, kdo za posledních deset let dospěl,“ zaskřehotal Kiin. „Je to roztomilý, když mi pořád říkáš Téda Ký,
ale teX už pro tebe asi budu spíš strýček Kiin.“
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Sarene se znovu začervenala. Téda Ký byl její dětský výmysl
místo strejda Kiin, což ještě neuměla vyslovit.
„Tak jak se má táta?“ zeptal se. „Jako král, předpokládám.“
„Má se dobře, strýčku,“ odpověděla. „Asi by ho překvapilo,
kdyby věděl, že žiješ v Arelonu.“
„On to ví.“
„Neví. On si myslí, že ses na jedné cestě usadil někde na
ostrovech.“
„Sarene, jestli jsi tak chytrá, jako jsi byla jako dítě, tak určitě
umíš rozlišit pravdu od falešných řečí.“
Bylo to, jako by ji polil studenou vodou. Neurčitě si pamatovala, jak strýc někam odplouvá lodí, a jak se ptala otce,
kdy se vrátí. Eventeo jí zasmušile odpověděl, že odjíždí na
dlouho.
„Ale proč?“ zeptala se. „Proč ses nikdy nezastavil, když celou dobu bydlíš kousek od domova?“
„To je na dlouhý povídání, maličká,“ řekl Kiin a zakroutil
hlavou. „TeX se pojX seznámit s tou hroznou ženskou, co polapila strýčka do svých tenat!“
KIINOVA manželka nebyla žádná „hrozná ženská“. Naopak,
byla to jedna z nejpohlednějších žen, jaké Sarene kdy viděla.
Daora měla nápadnou tvář s ostrými ušlechtilými rysy a upravené kaštanové vlasy. Byla úplně jiná, než jakou partnerku by
si Sarene vedle Kiina představovala – samozřejmě, znala ho
takového, jaký byl před více než deseti lety.
Kiinův obrovský dům, který vypadal jako hrad, ji ani nepřekvapil. Pamatovala si, že strýc býval obchodník a že jí vozíval
drahé dárky a exotické oblečení. Byl nejen mladším synem tehdejšího krále, ale také velmi úspěšným podnikatelem. To mu
evidentně zůstalo. Až do dnešního dne byl mimo město – proto ho také neviděla na pohřbu.
Největším překvapením byly děti. Přestože Sarene už věděla, že je Kiin ženatý, podle toho, jak si ho pamatovala, si ho
nedovedla představit jako otce. O to větší bylo její překvapení,
když Kiin a Daora otevřeli dveře do jídelny.
„Táta je doma!“ ozval se dívčí hlas.
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„Ano, táta je doma,“ řekl Kiin útrpně. „A ne, nic jsem ti
nepřinesl, vždyO jsem byl venku jen pár minut.“
„Ale mně je jedno, jestli jsi mi něco přinesl nebo nepřinesl,
já mám hlad,“ prohlásila asi desetiletá dívka velmi rozhodně.
Měla na sobě růžové šaty převázané bílou stuhou a světle plavé
vlasy měla stažené do ohonu.
„A kdy nemáš hlad, Kaise?“ opáčil téměř stejný chlapec kysele.
„Děti, nehádejte se,“ okřikla je Daora. „Máme návštěvu.“
„Sarene,“ uvedl ji Kiin, „tohle jsou tvůj bratranec a sestřenice, Daorn a Kaise, dvě velký břemena na strýčkově hrbu.“
„Ale tati, vždyO by ses bez nich už dávno ukousal nudou,“
prohlásil mladý muž ve dveřích. Byl to průměrně vysoký Areloňan, tedy asi o deset centimetrů menší než Sarene, štíhlý,
s velmi pohlednou bystrou tváří. Vlasy měl učesané na pěšinku
uprostřed. Vedle něho stála černovlasá žena a s lehce sevřenými rty sledovala Sarene.
Mladík se před Sarene mírně uklonil. „Vaše Výsosti,“ řekl
s náznakem úsměvu.
„Můj syn Lukel,“ vysvětloval Kiin.
„Syn?“ podivila se Sarene. Malé děti si představit už dovedla, ale Lukel byl o pár let starší než ona. To by znamenalo…
„Ne,“ zakroutil Kiin hlavou, „Daořin syn z prvního manželství.“
„No to ale neznamená, že bych byl o to míň jeho syn,“
namítl Lukel se širokým úsměvem. „Takhle snadno se zodpovědnosti za mě nezbavíš.“
„Zodpovědnost za tebe by si snad nevzal ani samotný Domi,“ odpověděl Kiin. „No, ta dáma vedle něho je Jalla.“
„Tvoje dcera?“ zeptala se Sarene, když se Jalla poklonila.
„Snacha,“ řekla Jalla na vysvětlenou se silným akcentem.
„Vy jste z Fjordenu?“ zeptala se Sarene. Hádala podle vlasů,
ale mátlo ji jméno a přízvuk.
„Ze Svordenu,“ opravila ji Jalla. Nebyl v tom velký rozdíl.
Malé království Svorden bylo jen fjordenskou provincií.
„Studovali jsme s Jallou ve Svordenu na univerzitě,“ vysvětloval Lukel. „Vzali jsme se před měsícem.“
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„Tak to gratuluji,“ řekla Sarene. „To ráda slyším, že tu nejsem jediná novomanželka.“ Sarene mínila tu narážku jako vtip,
ale nemohla skrýt hořkost v hlase. Cítila, jak ji vzal Kiin za
rameno.
„Mrzí mě to, Ene,“ řekl tiše. „Nechtěl jsem o tom začínat,
ale… Zasloužila sis lepší osud. Byla jsi vždycky tak šOastný dítě.“
„Pro mě to není taková ztráta,“ řekla Sarene se lhostejností,
kterou musela předstírat. „To není, jako kdybych ho znala,
strýčku.“
„Ale i tak,“ namítla Daora, „to musel být šok.“
„To byl,“ souhlasila Sarene.
„Jestli tě to potěší,“ řekl Kiin, „Raoden byl vynikající člověk.
Jeden z nejlepších, které jsem kdy potkal. Kdybys věděla trochu víc o zdejších politických poměrech, tak bys pochopila, že
nemluvím do větru.“
Sarene přikývla. Na jednu stranu byla ráda, že Raodena podle dopisů odhadla dobře, a na druhou stranu měla pocit, že
kdyby si mohla dál myslet, že byl stejný jako jeho otec, bylo
by to pro ni jednodušší.
„Tak už dost o mrtvém princi,“ ozval se od stolu vysoký, ale
naléhavý hlas. „Jestli už nebudeme jíst, tak si na mě, tati, brzy
přestaneš stěžovat, protože budu mrtvá já.“
„Ano, Kiine,“ souhlasila Daora. „Měl by ses jít podívat do
kuchyně, jestli se ti nepálí hostina.“
Kiin se na ni významně podíval. „Já vařím vždycky přesně
podle plánu, takže nepřichází v úvahu, aby…“ Potom čichl do
vzduchu, znovu několikrát nasál, zaklel a utíkal do kuchyně.
„Strejda Kiin vaří?“ zeptala se Sarene překvapeně.
„Tvůj strejda je jeden z nejlepších kuchařů ve městě, má
drahá,“ odpověděla Daora.
„Strejda Kiin a kuchař?“ divila se Sarene.
Daora přikývla, jako by na tom nebylo nic divného. „Kiin
zcestoval větší kus světa než kdokoli jiný tady v Arelonu a ze
všech koutů si přivezl recepty. Dnes, myslím, vaří něco, co se
naučil v Jindu.“
„To jako, že snad taky budeme jíst?“ poznamenala Kaise
pichlavě.
72

„Nenávidím jindský jídla,“ stěžoval si Daorn téměř nerozeznatelným hlasem od sestry. „Jsou pálivý.“
„Ty nenávidíš všechno, v čem není půl pytle cukru,“ pozlobil ho Lukel a hrábl mu do vlasů.
„Daorne, dojdi pro Adiena.“
„Další?“ zeptala se Sarene.
Daora přikývla. „Poslední. Lukelův vlastní bratr.“
„Ten nejspíš spí,“ řekla Kaise. „Adien furt spí, proto mu funguje mozek jen napůl.“
„Kaise, malé holky, které říkají takovéhle věci o bratrech,
chodí spát bez večeře,“ oznámila jí Daora. „Daorne, dělej!“
„TY nevypadáš jako princezna,“ namítla Kaise. Seděla vedle
Sarene. Jídelna byla útulná, byla obložená dřevem a suvenýry
z Kiinových cest.
„Jak to?“ zeptala se Sarene a přitom se snažila přijít na to,
jak se jí tradičním jindským náčiním. Mělo dva kusy – jeden
s ostrým koncem a druhý s tupým lopatkovitým koncem. Všichni s tím jedli naprosto přirozeně a Sarene byla odhodlaná, že
se nezeptá. BuX si na to přijde sama, nebo se zkrátka moc nenají. Ta druhá možnost ovšem vypadala pravděpodobněji.
„No, jednak jsi moc velká,“ řekla Kaise.
„Kaise!“ napomenula ji Daora.
„Ale vždyO je to pravda. Ve všech knížkách se princezny popisujou jako útlé. Já teda nevím, co to přesně znamená, ale
myslím, že ona to není.“
„Já jsem z Teodu,“ řekla Sarene, které se úspěšně podařilo
oddělit cosi, co vypadalo jako marinovaný kus mořského raka.
„My jsme všichni tak velcí.“
„Ale táta je taky z Teodu,“ namítl Daorn, „a podívej se, jak
je velký.“
„Jenže táta je tlustej,“ podotkla Kaise. „Jak to, že nejsi taky
tlustá, Sarene?“
Kiin, který se právě objevil v kuchyňských dveřích, prošel
kolem Kaise a klepl ji podnosem po hlavě. „Jak jsem si myslel,“
řekl, když kovový podnos zaduněl, „máš úplně prázdnou hlavu. No, tím se hodně vysvětluje.“
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Kaise si uraženě třela hlavu a potom se vrátila k jídlu a přitom mumlala: „Stejně si myslím, že by princezna měla být
menší. A vůbec, princezny se mají umět chovat u stolu. Sestřenice Sarene vybryndala půl talíře na zem. Kdo to kdy slyšel,
aby princezna nevěděla, jak se jí s maiponskýma hůlkama?“
Sarene se začervenala a podívala se na neznámý příbor.
„Neposlouchej ji, Ene,“ smál se Kiin a položil na stůl další
zvláštně vonící talíř. „Tohle je jindské jídlo – je v něm tolik tuku, že se musí vybryndat, i kdyby člověk nechtěl. S těma hůlkama se za chvilku naučíš.“
„Tak si vezmi lžíci, jestli chceš,“ ozval se Daorn ochotně.
„Adien jí všechno lžící.“
To obrátilo Sareninu pozornost ke čtvrtému dítěti. Adien
byl štíhlý, asi osmnáctiletý mladík. Měl světlou pleO a zvláštní
výraz ve tváři. Jedl nemotorně a přitom si stále něco mumlal –
Sarene se zdálo, že si opakuje čísla. Sarene už se s takovými
lidmi setkala, byli to lidé s lehkým mentálním postižením.
„Tati, to je moc dobrý,“ řekl Lukel a odvedl tak pozornost
od bratra. „To jsi ještě nikdy nevařil.“
„Jmenuje se to Hai-Ko,“ odpověděl Kiin chraplavě. „To jsem
se naučil loni od jednoho obchodního cestujícího, když jsi ty
studoval ve Svordenu.“
„Šestnáct milionů čtyři sta tisíc sedm set sedmdesát dva,“
mumlal Adien. „Tolik je schodů do Svordenu.“
Sarene se zarazila, co to Adien řekl, ale ostatní mu nevěnovali pozornost. „Je to opravdu vynikající, strejdo,“ řekla. „Nikdy by mě nenapadlo, že bys mohl být kuchař.“
„Mě to vždycky bavilo,“ odpověděl Kiin a sedl si na židli.
„Býval bych ti něco uvařil, když jsem jezdil do Teodu, ale maminčin vrchní kuchař trpěl takovou tou přihlouplou představou, že vrchnost do kuchyně nepatří. Snažil jsem se mu vysvětlit, že to je částečně i moje kuchyň, ale on mě tam vařit stejně
nepustil.“
„No, to je ale škoda,“ poznamenala Sarene. „Ale nevaříš
pořád, že ne?“
Kiin zakroutil hlavou: „Naštěstí nemusím. Daora je výborná
kuchařka.“
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Sarene překvapeně zamrkala: „Ty nemáš kuchaře? To si musíte vařit sami?“
Kiin a Daora současně přikývli.
„Náš kuchař je táta,“ řekla Kaise.
„Ani jiné služebnictvo, komorníky a tak?“ zeptala se Sarene.
Předpokládala, že je to proto, že si Kiin odjakživa přál vařit si sám.
„Ne, nikoho,“ odpověděl Kiin.
„Ale proč?“
Kiin se podíval na svou ženu a potom na Sarene. „Sarene,
víš, co se tu stalo před deseti lety?“
„Reod?“ zeptala se Sarene. „Trest?“
„Ano, ale víš, co to znamená?“
Sarene se na chvilku zamyslela a potom pokrčila rameny.
„Konec Elantris.“
Kiin přikývl. „Ty jsi asi nikdy neviděla žádného Elantriana –
ty jsi byla ještě malá, když uhodil Reod. Ono se těžko vysvětluje, jak moc se tahle zem změnila po té katastrofě. Elantris
bývala nejhezčím městem na světě – věř mi, já jsem toho zcestoval hodně. Byl to jeden velký monolit zářícího kamene a třpytivého kovu – i její obyvatelé vypadali jako vytesaní ze stejného
materiálu. A ti… ti padli.“
„Já jsem o tom četla,“ řekla Sarene a přikývla. „PleO jim
zčernala a vlasy vypadaly.“
„Takhle to můžeš říct, když jsi to četla v knihách,“ řekl Kiin,
„ale nebyla jsi tady, když se to stalo. Ty si neumíš představit
tu hrůzu, když se ti před očima promění bozi ve špinavou lůzu.
Jejich pád smetl arelonskou vládu a uvrhl zemi do obrovského
zmatku.“
Na chvilku se odmlčel a potom pokračoval. „Služebnictvo
zahájilo revoluci, Sarene. Jakmile jejich pánové padli, vrhli se
na ně. Někteří – hlavně současná arelonská šlechta – tvrdí, že
se vzbouřili proto, že se s nimi v Elantris zacházelo příliš dobře – že byli zhýčkaní a při první příležitosti zneužili slabosti
svých bývalých pánů. Já si myslím, že to bylo prostě ze strachu – ze strachu nebo z neznalosti. Báli se, že v Elantris řádí
nemoc, a zároveň před sebou viděli své bývalé pány, které
uctívali, sražené na zem.
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No, zkrátka, aO je to, jak je to, nejvíc zla spáchalo služebnictvo. Nejdřív v menších skupinkách a potom v obrovském ničivém povstání. To už zabíjeli Elantriany na potkání. Ty nejmocnější napřed, ale potom i ty slabé.
A neskončilo to u Elantrianů – vrhli se na jejich příbuzné,
na přátele i na ty, co díky Elantrianům získali nějaké postavení.
My jsme to s Daorou celé sledovali – s hrůzou a s vděčností,
že nemáme v příbuzenstvu nikoho z Elantris. A ta jediná noc
nám navždycky vzala chuO najmout si služebnictvo.
„My je vlastně ani nepotřebujeme,“ řekla Daora. „Člověk
ani netuší, kolik toho stačí sám.“
„ZvlášO když má dost dětí na špinavou práci,“ řekl Kiin se
šibalským úsměvem.
„To nás máš jen na to, jo, tati?“ rozesmál se Lukel. „Na drhnutí podlahy a tak, jo?“
„Na jiný důvod, proč mít děti, jsem zatím nepřišel,“ řekl
Kiin. „My jsme s maminkou měli Daorna, když jsme viděli, že
potřebujeme další dvě ruce na mytí nočníků.“
„Tati, prosím tě!“ protestovala Kaise. „Já jím.“
„Milosrdný Domi, smiluj se nad bídákem, který vyrušuje
Kaise při jídle,“ smál se Lukel.
„Princeznu Kaise,“ opravila ho sestra.
„Tak ona je má maličká teX princezna?“ podivil se Kiin.
„Když může být Sarene, tak já taky. Nakonec jsi její strejda,
to znamená, že jsi princ. Ne, tati?“
„Teoreticky ano,“ řekl Kiin. „I když myslím, že mi oficiálně
titul už nepatří.“
„Oni tě vyhodili, že jo, protože jsi mluvil při večeři o mytí
nočníků,“ namítla Kaise. „To víš, to princové nemůžou. Takový způsoby!“
„No, to jistě,“ řekl Kiin s úsměvem. „To se divím, že jsem
na to nepřišel sám už dávno.“
„Takže,“ pokračovala Kaise, „když ty jsi princ, tak já jsem
princezna.“
„Obávám se, že to není takhle jednoduchý, Kaise,“ namítl
Lukel. „Táta není král, takže jeho děti jsou baroni nebo hrabata, ale ne princové.“
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„Fakt?“ zeptala se Kaise zklamaně.
„Obávám se, že jo,“ potvrdil Kiin. „Ale věř mi, kdo tvrdí,
že nejsi princezna, ten tě neslyšel kňourat, když máš jít spát.“
Kaise chvíli přemýšlela, protože si nebyla jistá, jak má té poznámce rozumět, a tak se raději vrátila k jídlu. Sarene v tu
chvíli neposlouchala, protože stále přemýšlela o jedné Kiinově
větě: „… myslím, že mi oficiálně titul už nepatří.“ Zavánělo
to politikou. Myslela si, že ví o všech politických událostech,
k nimž u dvora v Teodu došlo za posledních padesát let, a přitom jí uteklo, že byl Kiin oficiálně zbaven titulu.
Než se ale mohla do nesrovnalostí více zahloubat, oknem
přiletěl Ashe. Sarene při večeři málem zapomněla, že ho poslala za gyornem Hrathenem.
Světelná koule se váhavě zastavila u okna. „Paní, neruším?“
„Ne, Ashi, pojX se pozdravit s mou rodinou.“
„Ty máš seona!“ vykřikl překvapeně Daorn. Jeho sestra byla
tentokrát tak ohromena, že se nezmohla na slovo.
„To je Ashe,“ vysvětlovala Sarene. „Slouží u nás už přes dvě
stě let a je to nejchytřejší seon, jakého jsem kdy viděla.“
„Přeháníte, paní,“ poznamenal Ashe skromně, ale zazářil
přitom jasněji.
„Seon…“ zašeptala Kaise v tichém údivu a zapomněla dokonce i na večeři.
„Ti byli vždycky vzácní,“ řekl Kiin, „a teX jsou ještě víc.“
„Jak jsi ho dostala?“ zeptala se Kaise.
„Od maminky,“ řekla Sarene. „Předala mi ho, když jsem se
narodila.“ Předání seona, to je jeden z největších darů, které
člověk může dostat. Jednou bude muset i Sarene předat Ashe
a najít mu další osobu, nad níž bude Ashe bdít. Počítala s tím,
že to budou její děti nebo vnoučata. TeX bylo velmi nepravděpodobné, že by někdy měla nějaké mít…
„Seon,“ vzdechla Kaise. Obrátila se k Sarene a oči se jí rozzářily. „Mohla bych si s ním po večeři hrát?“
„Hrát?“ polekal se Ashe.
„Můžu? Sarene, prosím!“ naléhala Kaise
„No, já nevím,“ odpověděla Sarene s úsměvem. „Vzpomínám si na nějaké poznámky o něčí výšce.“
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Kaise vrhla na Sarene nespokojený zlostný pohled, který
všechny pobavil. A v tuto chvíli, když se všichni dali do smíchu, poprvé od svého odjezdu z domova Sarene cítila, že z ní
padá tíseň.

KAPITOLA 6

K

RÁL nemá naději, obávám se.“ Hrathen pečlivě založil ruce přes brnění a rozhlédl se po trůnním sále.
„Důstojnosti?“ zajímal se Dilaf o jeho myšlenku.
„Král Iadon,“ vysvětloval Hrathen. „Doufal jsem, že ho
zachráním – i když jsem nikdy opravdu nevěřil, že mě bude
šlechta následovat dobrovolně bez boje. Mají v sobě příliš zakořeněné své zvyky. Snad kdybychom je byli podchytili hned
po Reodu. Jenže to jsme si nebyli jistí, jestli ta nemoc, co napadla celou Elantris, nenapadne taky nás.“
„Elantris pokořil Jaddeth,“ řekl Dilaf důrazně.
„Ano,“ souhlasil s ním Hrathen, aniž by se obtěžoval na něho podívat. „Ale Jaddeth často k uskutečnění své vůle používá
přírodních procesů. Může seslat mor na Fjorden stejně jako
na Arelon.“
„Své vyvolené by Jaddeth ochránil.“
„Jistě,“ odpověděl Hrathen neklidně a znovu se nespokojeně ohlédl halou k trůnnímu sálu. Udělal tu nabídku z povinnosti, protože věděl, že nejjednodušší cesta, jak zachránit Arelon, je obrátit jeho panovníka na dereth, ale ani neočekával,
že by Iadon nabídku přijal. Kdyby jen král věděl, jakému utrpení by mohl předejít pouhým uznáním víry.
TeX už je ale pozdě. Iadon formálně Jaddetha zavrhl. Byl by

„
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se musel stát příkladem. Nicméně Hrathen bude muset být
opatrný. Stále se mu vracely vzpomínky na revoluci v Duladelu – smrt, krev a zmatek. Takové zkáze se musí předejít. Hrathen je přísný a odhodlaný muž, ale není příznivcem krveprolití.
Jistě, má na to jen tři měsíce, možná nebude mít na vybranou. Když to nepůjde jinak, nezbude mu, než zvítězit jedině
tím, že vyvolá revoluci. Další smrt a další zmatky – to je hrozný
osud pro národ, který se ještě nevzpamatoval z té poslední
revoluce. Nicméně Jaddethova říše nebude sedět se založenýma rukama a čekat, až pár ignorantů přestane odmítat pravdu.
„Obávám se, že jsem od nich čekal příliš,“ mumlal Hrathen.
„VždyO to jsou koneckonců jen Areloňané.“
Dilaf nereagoval.
„Všiml jsem si v trůnním sále jedné ženy, artethe,“ řekl Hrathen, když odcházeli z paláce a míjeli sochy a služebné, aniž by
jim stáli za jediný pohled. „Možná mi řeknete, kdo to je. Měla
aonské rysy, ale byla vyšší než většina Areloňanů. Vypadala,
jako by sem nepatřila.“
„Co měla na sobě, Vaše Svatosti?“
„Byla celá v černém. Jen se žlutou šerpou.“
„To je nová princezna, Velebnosti,“ sykl Dilaf náhle nenávistným hlasem.
„Nová princezna?“
„Přijela včera stejně jako vy. Měla si vzít Iadonova syna
Raodena.“
Hrathen přikývl. Na princově pohřbu nebyl, ale slyšel o tom.
O chystané svatbě však nic nevěděl. Zásnuby se musely konat
nedávno. „A to ona tu pořád je, i když princ zemřel?“
Dilaf přikývl. „Bohužel, podle královské svatební smlouvy
se v momentě, kdy zemřel, stala jeho ženou.“
„Ale,“ podivil se Hrathen. „Odkud je?“
„Z Teodu, Důstojnosti,“ řekl Dilaf.
Hrathen přikývl a pochopil nenávist v Dilafově hlase. Arelon,
navzdory bezbožné Elantris, aspoň občas vykazuje jisté známky možné záchrany. Ale Teod, to je domov korathu. Shu-Korath je vlastně degenerovanou sektou náboženství Shu-Keseg,
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které dalo vznik i víře Shu-Dereth. Až jednou Teod podlehne
fjordenské slávě, tak to bude skutečně velký den.
„Princezna z Teodu by mohla představovat problém,“ přemítal Hrathen.
„Jaddethovo království nemůže nic ohrozit.“
„Kdyby ho nemohlo nic ohrozit, artethe, tak už by bylo všude na celém světě. Jaddeth má potěšení z toho, když mu jeho
věrní slouží, a oslavuje nás, když obrátíme hlupáky na svou
stranu. Ze všech hlupáků na světě jsou nejhorší v Teodu.“
„Jak by mohla jedna žena znamenat nebezpečí pro vás,
Důstojnosti?“
„No, za prvé, její sňatek znamená, že Teod a Arelon utvořily
formální svazek. Takže když si nedáme pozor, půjdou proti
nám společně. Člověk si daleko snáz připadá jako hrdina, když
má za sebou spojence.“
„Rozumím, Důstojnosti.“
Hrathen přikývl a vyšel ven. „Dávejte pozor, artethe, já vás
naučím jednu velmi důležitou věc, kterou zná jen pár lidí, a ještě zdaleka ne všichni ji umějí využít.“
„A co to je?“ zeptal se Dilaf. Šel těsně za Hrathenem.
Hrathen se pousmál. „Já vám ukážu, jak zničit národ – prostředky, jimiž Jaddethovi lidé svrhují království a ujímají se
vlády nad lidskými dušemi.“
„Jsem… dychtivý se učit, Velebnosti.“
„Dobře,“ řekl Hrathen a díval se přes Kae na vysoké hradby
Elantris. Tyčily se nad městem jako hora. „Vezmi mě tam. Chci
vidět padlé božstvo Arelonu.“
KDYŽ Hrathen poprvé viděl okolí města Kae, všiml si, jak je
neschopné obrany. Stál na elantriských hradbách a pochopil,
jak jsou ta opevnění ubohá. Po vnější straně elentriských obvodových zdí vedlo až nahoru krásné terasovité schodiště. Byly
to bytelné kamenné schody, které by se nedaly tak snadno v případě potřeby zničit. Kdyby se lidé z Kae uchýlili do Elantris,
byli by tu spíše uvězněni než chráněni.
Nestáli tu žádní lukostřelci. Městská stráž v Elantris měla
velká nešikovná kopí. Vypadala příliš těžká na to, aby se dala
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házet. Strážci stáli hrdě v nepancéřovaných žlutohnědých uniformách. Evidentně se pokládali za mnohem víc než jen běžnou městskou milici. Avšak podle toho, co Hrathen slyšel, tato
stráž, která měla bránit odchodu obyvatel Elantris z města,
vlastně ani nebyla nutná. Zbědovaní Elantriané se ani nepokoušeli utíkat a městské hradby byly příliš rozsáhlé, aby je
takováto stráž uhlídala. Byla to spíš věc veřejné prezentace než
skutečné obrany. Lidem se v Kae žilo vedle Elantris bezpečněji,
když věděli, že je hlídá stráž. Hrathen však měl podezření, že
v případě války by stráž měla co dělat sama se sebou, natož
aby hájila ještě někoho jiného.
Arelon byl jako šperk, který čeká na ukradení. Hrathen slyšel o zmatcích, které přišly po pádu Elantris, a o plundrování
a ničení. Ukradené poklady z Elantris jsou teX v Kae prakticky
nechráněny. Hrathen slyšel i o tom, že navzdory loupežím zůstalo mnoho uměleckých děl, příliš velkých pro snadný transport nebo nepovšimnutých do doby, než král Iadon město
izoloval, ještě v zakázaném prostoru Elantris.
Jenom předsudky a strach chránily Elantris a Kae před zloději. Menší skupinky zlodějů se bály pověsti Elantris a velké
byly buX řízeny z Fjordenu – takže by nezaútočily, pokud by
k tomu nedostaly příkaz – nebo byly podplaceny kaeskou šlechtou. Situace však nebyla udržitelná na dlouho.
A to byl zásadní důvod, proč se Hrathen cítil oprávněný
podniknout i extrémní akci, aby dostal Arelon pod fjordenskou nadvládu. A ochranu. Arelon pro něho byl jako vejce,
které balancuje na špičce hory a čeká, až odněkud zavane první
větřík, aby se svalilo na tvrdou zem. Jestliže Arelon nebude dřív
dobyt Fjordenem, brzy se zhroutí sám pod tíhou tuctu nejrůznějších problémů a pod vládou neschopnou je vyřešit. Arelon
trpěl neúměrně vysokými daněmi, náboženskou nestabilitou
a strachem z ubývajících zdrojů. Kterýkoli z těchto faktorů
mohl zasadit smrtelnou ránu.
Hrathena vyrušilo z myšlenek hlasité supění. Dilaf stál na
druhé straně zdi a díval se dolů na Elantris. Měl široce otevřené oči, jako by byl právě dostal ránu do břicha, a sevřené zuby.
Hrathen měl pocit, že má i pěnu u úst.
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„Nenávidím je,“ šeptal sveřepým, téměř nesrozumitelným
tónem.
Hrathen přešel cestu k Dilafovi. ZeX nebyla vybudována
jako ochranné opevnění, neměla cimbuří, ale měla zvýšené
boční hrazení proti pádu dolů. Hrathen se o ně opřel a díval
se na Elantris.
Nebylo tam ale nic k vidění. Dostal se už do horších chudinských čtvrtí. Domy byly tak rozpadlé, že byl zázrak, že některé ještě měly střechu. Všechno zahaloval odpudivý zápach.
Nejdřív měl Hrathen pochybnosti, že by tu byla živá bytost,
ale potom zahlédl postavy, jak bláznivě utíkají podél zdi. Měly
natažené ruce, jako by se chystaly utíkat po čtyřech. Jeden se
zastavil a podíval se nahoru. Tehdy Hrathen viděl prvního
Elantriana.
Měl holou hlavu a tmavou pleO, jakou mají někteří jindští
šlechtici. Ale byly na ní rozeznatelné šedé skvrny – velké, nerovnoměrné, jako lišejník na kamenech. Hrathen přimhouřil
oči a opřel se ještě dál o hrazení. Neviděl tomu člověku do očí,
ale nějak tušil, že jsou divoké a brutální a že připomínají oči
štvané zvěře.
Měl kolem sebe společníky, svou smečku. Tak tohle dělá
Reod, přemítal Hrathen, mění bohy na zvěř. Jaddeth prostě
vzal to, co měli v srdcích, a ukázal to světu, aby viděl. Podle
derethu je jedinou věcí, která odlišuje člověka od zvířat, víra.
Člověk slouží Jaddethovu království, zvíře slouží jen svému
pudu. Obyvatelé Elantris byli ztělesněním lidské arogance –
cítili se bohy. A tato arogance jim zpečetila osud. V jiné situaci
by se Hrathen spokojil s tím, že je jejich osudu ponechá.
Ale teX je potřeboval.
Obrátil se k Dilafovi: „První krok, jak se zmocnit vlády nad
národem, artethe, je jednoduchý. Najdete si někoho, koho
budete nenávidět.“
„ŘEKNĚTE mi o nich něco, artethe,“ žádal Hrathen, když vešel do své pracovny v kapli. „Chci slyšet všechno, co o nich víte.“
„Jsou to nečistá a odpudivá stvoření,“ sykl Dilaf, který vstoupil do místnosti za Hrathenem. „Když na ně myslím, chřadne
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mi srdce a zatmívá se mi mysl. Denně se modlím za jejich
zkázu.“
Hrathen nespokojeně zavřel dveře své pracovny. Někteří
lidé jsou až příliš horliví. „Artethe, chápu, že vaše city jsou
velmi vyhraněné,“ řekl Hrathen pevně, „ale jestli chcete být
mým odevem, budete muset umět odložit své předsudky. Jaddeth nám tyhle lidi dal na oči s určitým úmyslem, a mně se tento
úmysl nepodaří odhalit, když mi neřeknete nic užitečného.“
Dilaf udiveně zamrkal. Potom se mu – poprvé od chvíle, co
se vrátili z Elantris – vrátila do očí soudnost. „Ano, Velebnosti.“
Hrathen přikývl. „Viděl jste Elantris před jejím pádem?“
„Ano.“
„Byla tak krásná, jak lidi říkají?“
Dilaf mrzutě přikývl. „Jako z alabastru. Udržovaná rukama
otroků.“
„Otroci?“
„Celý Arelon sloužil jako otroci Elantris, Velebnosti. To byli
falešný bohové, slibovali spasení výměnou za pot a dřinu.“
„A co ty jejich legendární schopnosti?“
„To jsou lži, zrovna jako to jejich božství. Pečlivě vykonstruovaná propaganda, aby jim zajistila úctu a strach.“
„A po Reodu nastal zmatek, je to tak?“
„Zmatek, vraždění, vzpoury a panika, Velebnosti. A potom
se chopili moci obchodníci.“
„A Elantris?“ zeptal se Hrathen a odešel si sednout ke stolu.
„Tam moc lidí nezbylo,“ odpověděl Dilaf. „Většinu jich zabili při vzpourách. Ti, co tam zbyli, tam byli izolováni, a od té
doby i všichni další, koho stihl Shaod. Vypadali jako dnes, zbídačení a jako zvířata. Na těle měli tmavé skvrny, jako by jim
někdo odebral maso a ukázal na tu černotu, co je pod ním.“
„A přeměny? Ubylo jich od Reodu?“ zeptal se Hrathen.
„Pokračujou pořád, Velebnosti. Po celým Arelonu.“
„Proč je tak nenávidíte, artethe?“
Byla to nečekaná otázka a Dilaf se na chvíli odmlčel. „Protože jsou pohani.“
„A?“
„Lhali nám, Velebnosti. Slibovali věčnost, ale neudrželi si
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ani svoje vlastní postavení. Poslouchali jsme je celá staletí, ale
oni nás odměnili jen smečkou neschopných divokých zvířat.“
„Nenávidíte je, protože vás zklamali,“ řekl Hrathen.
„Mě ne, moje lidi. Já už jsem se dávno před Reodem hlásil
k derethu.“
Hrathen se zamračil. „Takže vy jste přesvědčený, že na Elantris není nic nadpřirozeného, než to, že ji Jaddeth zatratil?“
„Přesně tak, Velebnosti. Jak jsem řekl, aby vytvořili iluzi božství, tak nás podváděli.“
Hrathen zakroutil hlavou a potom se šel svléknout z brnění. Dilaf přiskočil, že mu pomůže, ale Hrathen ho odmítl.
„A jak tedy vysvětlíte přeměnu obyčejných lidí na Elantriany,
artethe?“
Na to Dilaf neměl odpověX.
„Zaslepila vás nenávist, artethe,“ řekl Hrathen, pověsil si štít
na zeX u pracovního stolu a usmál se. Právě na něco přišel.
„Vy předpokládáte, že nemají moc, protože jim Jaddeth žádnou nedal.“
Dilaf zbledl. „Vy ale říkáte – “
„To není rouhání, artethe, to je doktrína. Kromě našeho
Pána je ještě jedna nadpřirozená síla.“
„Svrakiss,“ řekl Dilaf tiše.
„Ano.“ Svrakiss. Zatracené duše. Duše zemřelých, kteří nenáviděli Jaddetha, duše oponentů všeho svatého. Podle derethu není nic horšího než lidská duše, která dostala příležitost
a zahodila ji.
„Vy myslíte, že Elantriané jsou Svrakiss?“ zeptal se Dilaf.
„Je přijatou doktrínou, že Svrakiss ovládají těla zlých lidí,“
řekl Hrathen a odepnul si další část brnění. „Je tak těžké uvěřit, že celou dobu vládnou těly Elantrianů, dávají jim božský
vzhled, aby obelstili hlupáky a pohany?“
Dilafovi se zablýsklo v očích. Tohle pojetí pro něho není ničím novým, uvědomil si Hrathen. Náhle mu jeho nápad přestal
připadat tak geniální.
Dilaf se chvíli díval na Hrathena a potom řekl. „Vy tomu ale
ve skutečnosti nevěříte, že ne?“ zeptal se tónem příliš podezíravým na člověka, který mluví se svým hrodenem.
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Hrathen si dal pozor, aby nedal najevo svou rozmrzelost.
„Na tom nezáleží, artethe. Má to jasnou logiku, lidé to přijmou. TeX jen vidí ty zbídačené zbytky tehdejších aristokratů –
k tomuhle lidi obvykle necítí nenávist, ale spíš lítost. Ale démoni, ty každý nenávidí. Když prohlásíme Elantriany za démony, budeme mít úspěch. Vy je nenávidíte už teX, to je dobře.
Ale aby se k vám připojili i ostatní, budete jim k tomu muset
dát pádnější důvod než jen, že nás zklamali.“
„Ano, Velebnosti.“
„Jste zbožný muž, artethe, musíte mít náboženské nepřátele.
Elantriané jsou pro nás Svrakiss, aO už v sobě mají duše živých,
nebo mrtvých.“
„Jistě, Velebnosti. Takže je zničíme?“ Dilafova tvář zářila
nadšením.
„Nakonec ano. TeX jich využijeme. Uvidíte, že nenávist
spojuje lidi rychleji a pevněji než oddanost.“

KAPITOLA 7

R

AODEN vztyčil prst do vzduchu a maloval. Ve vzduchu prosvítalo světlo. Za Raodenovým prstem zůstávala bílá stopa, jako by maloval barvou na zeX. Maloval
pečlivě, pevnou rukou, aby se mu prst ani trochu nezachvěl.
Namaloval čáru zleva doprava dlouhou asi jako dlaň, potom
posunul prst níž a namaloval dole v rohu další, zahnutou čáru.
Potom zvedl prst z neviditelného plátna a namaloval uprostřed tečku. Tyto tři prvky – dvě čáry a tečka – byly výchozím
obrazcem každého aonu.
Pokračoval a kreslil stejný vzorec ze tří čar pootočený v růz85

ných úhlech. Potom doplnil několik diagonálních čar. Hotový
obrazec připomínal přesýpací hodiny nebo dvě krabičky postavené na sebe a dotýkající se jen uprostřed. To byl aon Ashe,
starý symbol světla. Obrazec se na chvíli rozjasnil a začal pulsovat, jako by ožil. A potom pohasl jako člověk, když vydechne naposled. Aon nakonec zmizel a jeho světlo se vytratilo –
od jasu přes mlhu až do nicoty.
„Ty jsi mnohem lepší než já, sulo,“ řekl Galladon. „Mně se
většinou povede jedna čára trochu větší nebo křivá a potom
mi to celý zmizí, ještě než to dokreslím.“
„Jenže takhle to vypadat nemá,“ stěžoval si Raoden. Galladon mu předchozí den ukázal, jak se kreslí aony, a Raoden téměř nepřetržitě trénoval. Každý aon, který se mu podařilo
nakreslit správně, se choval stejně – zmizel a nic se nestalo.
Jeho první seznámení s legendárními elantriskými kouzly bylo
skutečně zklamání.
Nejzajímavější na tom bylo, jak je to jednoduché. V nevědomosti předpokládal, že vytvořit AonDor, základ magické síly
aonů, vyžaduje nějaký rituál. Za deset let, co aony přestaly
fungovat, se rozšířilo mnoho fám. Někteří lidé, zvláště derethští kněží, tvrdili, že je to všechno jenom podvod, zatímco jiní,
také zvláště derethští kněží, zavrhovali umění kresby aonů jako
pohanské rituály založené na spojení se zlými silami. Skutečnost ovšem byla taková, že nikdo, ani derethští kněží, přesně
nevěděl, co vlastně AonDor byl. Nikdo z lidí, kteří ho uměli
vyvolat, totiž nepřežil Reod.
Galladon přesto tvrdil, že AonDor nevyžaduje nic víc, než jen
pevnou ruku a dokonalou znalost aonů. Protože kreslit světelné symboly uměli pouze lidé v Elantris, mohli vyvolat AonDor
pouze oni a nikdo mimo Elantris neměl možnost se dovědět,
jak je to jednoduché. Nebyly u toho žádné oběti ani zaříkávání,
nepoužívaly se žádné byliny ani koření – kdokoli, koho zasáhl
Shaod, uměl AonDor, pokud znal potřebné obrazce.
Jenže to nefungovalo. Aony měly něco dělat – tedy něco víc
než jen slabě zablikat a zhasnout. Raoden vzpomínal, co zažil
v Elantris jako dítě – obrazy lidí vznášejících se ve vzduchu,
skutky neuvěřitelné síly a uzdravení nemocných. Jednou si
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zlomil nohu, a přestože otec protestoval, vzala ho matka do
Elantris na léčení. Jakási světlovlasá bytost spravila Raodenovi
kosti pouhým pohybem ruky. Nakreslila aon stejně jako teX
on, ale obrazec uvolnil tajemnou sílu.
„Ty aony měly něco dělat,“ řekl Raoden znovu, tentokrát
nahlas.
„Dělaly, ale jen do Reodu. To, co vzalo život Elantris, vzalo
taky moc aonům. TeX můžeme leda kreslit hezký obrázky do
vzduchu.“
Raoden přikývl a nakreslil svůj vlastní aon, aon Rao – čtyři
kruhy s jedním velkým čtvercem uprostřed, všechno spojené
čarami. Aon se však zachoval stejně jako všechny předchozí –
jako by se chystal uvolnit sílu, ale potom najednou pohasl.
„Zklamání, co? Komo?“
„Zklamání,“ přiznal Raoden, přitáhl si židli a sedl si. Byli
v Galladonově malé suterénní pracovně. „Přiznám se ti, Galladone. Když jsem viděl ve vzduchu nad tebou první aon, zapomněl jsem na všechno – na špínu, na depresi i na ten palec.“
Galladon se smál. „Kdyby AonDor fungoval, tak by nad
Arelonem pořád vládla Elantris – Reod nereod.“
„Já vím. Jen bych rád věděl, co se to vlastně stalo. Co se
změnilo?“
„To by rádi věděli všichni, sulo,“ odpověděl Galladon a pokrčil rameny.
„To spolu určitě souvisí,“ přemítal Raoden. „To, jak se změnila Elantris, to, jak Shaod začal měnit lidi na monstra místo
na bohy, a to, jak přestal fungovat AonDor…“
„Na to jsi nepřišel první. Zdaleka ne. Ale nikdo na to neumí
odpovědět – mocným v Arelonu vyhovuje Elantris taková, jaká
je.“
„To vím, věř mi,“ řekl Raoden. „Jestli se má to tajemství
odhalit, musíme to udělat my.“ Rozhlédl se po malé laboratoři.
Byla obdivuhodně čistá a nebylo v ní žádné bahno, které pokrývá celou Elantris. Bylo to v ní skoro jako doma – v pokojíčku nebo v pracovně ve velkém domě.
„Možná je odpověX někde tady, Galladone,“ řekl Raoden.
„Někde tady v těch knihách.“
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„Snad,“ odpověděl Galladon vyhýbavě.
„Proč jsi mě sem nechtěl vzít hned?“
„Protože je to tu jiný než všude jinde v Elantris, sulo – to
vidíš, ne? Kdyby se to provalilo, nemohl bych vytáhnout paty
ze strachu, že mi to tu vyrabujou, než se vrátím.“
Raoden přikývl a obešel místnost. „Tak proč jsi mě sem teda
vzal?“
Galladon pokrčil rameny, jako by si sám nebyl jistý. Nakonec odpověděl: „Nejsi první, koho napadlo, že by někde v těch
knihách mohla být odpověX. Dva dokážou číst rychleji než
jeden.“
„To jo, dvakrát rychleji,“ souhlasil Raoden s úsměvem. „Proč
tu máš takovou tmu?“
„Jsme v Elantris, sulo. Tady si nemůžeš dojít do krámu pro
olej do lampy, kdykoli ti dojde.“
„Já vím, ale určitě je ho tu dost. Elantris musela mít před
Reodem zásoby.“
„Ale sulo,“ řekl Galladon a kroutil přitom hlavou. „Ty to
pořád nechápeš, že jo? Tohle je Elantris, město bohů. K čemu
by bohům byly takový obyčejný věci jako olej do lamp? Podívej
se na stěnu za tebou.“
Raoden se otočil. Na stěně za ním visel kovový talíř. I když
byl zašlý, Raoden si všiml vyleptaného obrazce – aon Ashe,
obrazec, který sám před chvílí namaloval.
„Tyhle talíře svítily víc než všechny lampy dohromady, sulo,“
vysvětloval Galladon. „A zhasnout se daly jediným pohybem
prstu. V Elantris nebyl potřeba olej – ta měla svoje světlo, daleko lepší. A ze stejnýho důvodu tu nenajdeš ani uhlí, ani pece
nebo krby, není tu ani moc studní – voda tekla sama z trubek
ve zdech – jako kdyby tam byla uvězněná řeka. Když nefunguje
AonDor, tak je tohle město téměř neobyvatelný.“
Raoden přejel talíř prstem a cítil linie obrazce aonu Ashe.
Musela se stát nějaká katastrofa – něco, co se stačilo skrýt za
pouhých deset let. Něco, co otřáslo zemí a smetlo bohy. Ovšem když nepochopí, jak AonDor fungoval, nebude vůbec
schopen domyslet, co ho mohlo zničit. Obrátil pozornost od
talíře ke dvěma nízkým knihovničkám. Není pravděpodobné,
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že by některá z knih přímo popisovala podstatu kouzla AonDoru. Ale napsali je lidé z Elantris, tak možná budou na kouzlo
aspoň nějak odkazovat. Snad.
Jeho myšlenky přerušila náhlá bolest v břiše. Bylo to jiné než
normální hlad, který znal z dřívějška. Nekručelo mu v žaludku. Přesto ale cítil bolest – jakousi naléhavější. Byl už tři dny
bez jídla a hlad byl stále silnější. Už začínal chápat, proč hlad
a bolest dokázaly udělat z lidí takovou dravou zvěř, jaká ho
napadla první den.
„PojX,“ řekl Galladonovi. „Musíme něco udělat.“
DVORANA byla stejná jako první den – bahno, sténající nešOastníci a vysoká neúprosná vrata. Blížil se čas, kdy do Elantris
přicházejí noví obyvatelé.
Raoden sledoval dvoranu ze střechy budovy. Stál vedle Galladona. Nahoře na hradbách stál hlouček lidí.
„Kdo to je?“ zeptal se Raoden se zájmem a ukazoval na vytáhlou postavu stojící vysoko na hradbách nad bránou do města. Byl to muž s nataženýma rukama, v rudém plášti, který vlál
ve větru. Na tu dálku nebylo slyšet, co říká, ale bylo zřejmé,
že cosi křičí.
Galladon překvapeně zavrčel: „Derethský gyorn. Nevěděl
jsem, že v Arelonu nějaký je.“
„Gyorn? To je jako velekněz?“ Raoden mhouřil oči, aby
viděl na muže vysoko nad nimi.
„To se divím, že přijel tak daleko na západ,“ řekl Galladon.
„Před Reodem Arelon nenáviděli.“
„Kvůli Elantris?“
Galladon přikývl. „Ani ne tak kvůli tomu, že jste Elantris
uctívali, i když to tvrdí. Dereth vaši zem nenávidí hlavně proto, že se jejich armádě nikdy nepodařilo dostat se přes hory
a zaútočit na vás.“
„Co myslíš, že tam dělá?“ zeptal se Raoden.
„Káže. Co jinýho by tam kněz dělal. Nejspíš se rozhodl, že
Elantris zatratí jako nějaký trest od toho jejich Boha. Divím se,
že jim to trvalo tak dlouho.“
„Lidi si to šuškají už dávno,“ řekl Raoden, „ale nikdo neměl
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tu kuráž prohlásit to oficiálně. Oni se vlastně ve skrytu bojí,
že je Elantris jen zkouší – že se jednou vrátí její sláva a všichni,
kdo jí nevěřili, budou potrestáni.“
„Ještě pořád?“ podivil se Galladon. „Byl bych řekl, že po
deseti letech už se tomu věřit nebude.“
Raoden zakroutil hlavou. „Dnes se ještě hodně lidí modlí
za návrat Elantris. Nebo se ho bojí. Bylo to město s obrovským vlivem, Galladone. Nedokážeš si představit, jak bylo
nádherný.“
„Já vím, sulo,“ řekl Galladon. „Nežil jsem celý život jen
v Duladelu.“
Kněz zvýšil hlas a zesílil do velkého crescenda, potom na
závěr několikrát vykřikl, otočil se a zmizel z dohledu. I na tu
dálku Raoden z jeho hlasu cítil nenávist a vztek. Galladon měl
pravdu. Nebylo to žádné požehnání ani přímluva.
Zakroutil hlavou a podíval se od zdi k bráně. „Galladone,“
zeptal se, „jaká je šance, že sem někoho přivedou dnes?“
Galladon pokrčil rameny. „Těžko říct, sulo. Někdy sem celý
týdny nikdo nepřijde, ale jednou jsem jich viděl pět najednou.
Ty jsi přišel předevčírem, potom včera ta žena – kdoví, třeba
bude mít Elantris třetí přírůstek do řady. Komo?“
Raoden přikývl a s nadějí sledoval bránu.
„Sulo, co máš za lubem?“ zeptal se Galladon znepokojeně.
„Čekat.“
NOVÝ příchozí byl starší muž, tak kolem padesátky, s hubeným obličejem a nervózním pohledem. Když se brána zavřela,
Raoden sešplhal ze střechy a postavil se přímo do středu dvorany. Galladon ho se znepokojeným výrazem následoval. Tušil, že by Raoden mohl udělat nějakou hloupost.
A měl pravdu.
NešOastný nováček se zasmušile díval na vrata. Raoden čekal, kam udělá první krok, čímž rozhodne, kdo bude mít právo
ho okrást. Muž stál na místě a nervózně sledoval stráž a halil
se do rubáše, jako by se v něm chtěl ukrýt. Po několika minutách čekání nakonec váhavě udělal první krok – doprava, stejně jako před dvěma dny Raoden.
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„Jdeme,“ prohlásil Raoden a vyšel z uličky. Galladon zavrčel a broukl cosi v duladelštině.
„Teorene?“ zavolal Raoden na příchozího běžným aonským
jménem. Vytáhlý muž se překvapeně rozhlédl.
„Teorene, jsi to ty!“ řekl Raoden a dal muži ruku kolem ramen. Potom polohlasně pokračoval. „Tak teX máš dvě možnosti, kamaráde. BuX uděláš, co ti řeknu, nebo tě támhleta
parta, co se schovává támhle ve stínu, zbije do němoty.“
Muž se otočil a díval se pátravě do stínu. Naštěstí se právě
v tu chvíli shaorovci pohnuli, vynořili se na světlo a hladovýma
očima si prohlíželi novou kořist. Víc už nováček nepotřeboval.
„Co mám udělat?“ zeptal se třesoucím se hlasem.
„Utíkej,“ přikázal mu Raoden a sám se rozeběhl do jedné
z uliček.
Nemusel mu to říkat dvakrát. Uháněl jako střela, až se Raoden bál, že uteče do nějaké postranní uličky a ztratí se mu. Za
Raodenem se ozval tlumený výkřik překvapení – to když si
Galladon uvědomil, co Raoden dělá. Velký Dula jistě neměl
problém je dohonit. I když byl v Elantris už nějakou dobu, byl
rozhodně v lepší kondici než Raoden.
„Co to pro Dolokena živýho děláš, ty idiote?“ klel Galladon.
„Hned ti to řeknu,“ odpověděl Raoden ve snaze šetřit síly
při běhu. Opět si uvědomil, že mu nedochází dech, i když je
stále unavenější. Únava ho zmáhala čím dál víc a brzy se ukázalo, že je ze všech tří nejhorší běžec. Ovšem jako jediný z nich
věděl, co dělá.
„Dobrý,“ křičel na Galladona a nováčka, potom vběhl do
postranní ulice. Oba ho následovali a za nimi banda gangsterů,
kteří je zvolna začali dobíhat. Naštěstí místo, kam Raoden
mířil, už nebylo daleko.
„Ty rulo,“ zaklel Galladon, když si uvědomil, kam utíkají.
Byl to jeden z domů, které Raodenovi ukázal den předtím –
ten s nebezpečným schodištěm. Raoden vběhl do domu a utíkal po schodech. Dvakrát málem upadl, když se pod ním schod
prolomil. Jakmile byli na střeše, sebral poslední zbytky sil
a shodil dolů hromadu cihel, zbytek někdejší střešní zahrádky.
Ta se vysypala na schodiště těsně poté, co se Galladon a jejich
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nový společník dostali na střechu. Slabé schodiště se pod tíhou
cihel za hlasitého rachotu zhroutilo.
Galladon obešel střechu a kritickým okem zhodnotil díru.
Shaorovci se shromáždili dole pod zborceným schodištěm a pomalu si uvědomovali, že jim nezbude, než si nechat zajít chuO.
Galladon zvedl obočí: „A co nám génius navrhne teX?“
Raoden došel až k nováčkovi, který odpočíval potom, co
vyběhl nahoru. Raoden mu opatrně vzal jídlo, kousek si vsunul
za pásek a zbytek hodil mezi dravou zvěř dolů. Okamžitě se
odtud ozvaly rány, jak se prali o jídlo.
Raoden odstoupil od díry. „Doufejme, že si teX uvědomí,
že už od nás nic víc nedostanou a že odejdou.“
„A když ne?“ zeptal se Galladon jízlivě.
Raoden pokrčil rameny. „My přece můžeme žít bez jídla
a vody, ne?“
„To jo, ale i tak bych nerad strávil zbytek věčnosti na téhle
střeše.“ Potom se podíval na jejich nového společníka, zatáhl
Raodena ke straně a řekl mu tiše: „Sulo, k čemu je tohle dobrý? To jsi jim to jídlo mohl hodit hned ve dvoraně. Proč jsi ho
vůbec zachraňoval? Přece víme, že by mu shaorovci nejspíš
neublížili.“
„To nevíme. A kromě toho, takhle si myslí, že nám vděčí za
život.“
Galladon se ušklíbl. „Takže máš dalšího následovníka – jen
za tu drobnou cenu, že tě bude nenávidět celá třetina elantriskýho podsvětí.“
„A to je teprve začátek,“ řekl Raoden s úsměvem. Přes veškerá hrdinská slova si však vůbec nebyl jistý, jak to všechno
dopadne. Stále ho ještě vyvádělo z míry, jak ho bolí naražený
palec, a navíc si při manipulaci s cihlami odřel ruce, takže ho
kromě palce ještě pálily ruce a to všechno odvádělo jeho pozornost od jeho plánů.
Musím pořád něco dělat, opakoval si Raoden. Neustále
vyvíjet aktivitu. Abych si nepřipouštěl bolest.
„JSEM zlatník,“ vysvětloval muž. „Jmenuju se Maresh.“
„Zlatník,“ opakoval Raoden nespokojeně, stál se založený92

ma rukama a sledoval Mareshe. „To se nám tu moc nehodí.
Co ještě umíš?“
Maresh se na něho rozhořčeně podíval, jako by zapomněl,
že se ještě před chvílí celý třásl strachy. „Výroba šperků je
nesmírně důležitá práce, pane.“
„Ale ne v Elantris, sulo,“ namítl Galladon a sledoval dírou,
jestli už gangsteři odcházejí. Zjevně neodešli, protože se na
Raodena skepticky podíval.
Raoden ho sarkasticky ignoroval a obrátil se k Mareshovi.
„Co teda ještě umíš?“
„Všechno.“
„To je trochu moc široký, příteli,“ namítl Raoden. „Zkus být
trochu konkrétnější.“
Maresh si dal ruku ze strany na hlavu a udělal dramatické gesto. „No… já jsem řemeslník. Umělecké řemeslo. Umím
udělat cokoli, protože mě Domi obdařil uměleckým nadáním.“
Galladon seděl na kraji u schodiště a ušklíbl se.
„A co takhle boty?“ zeptal se Raoden.
„Boty?“ opakoval Maresh trochu uraženě.
„Jo, boty.“
„No, myslím, že bych to zvládl,“ odpověděl Maresh, „i když
se v tom jako řádný umělecký řemeslník moc neuplatním.“
„Spíš řádný id-“ začal Galladon, ale Raoden ho přerušil.
„Umělecký řemeslníku Mareshi,“ pokračoval Raoden co
nejdiplomatičtěji, „noví Elantriané sem přicházejí jen v rubáši.
Člověka, který umí vyrobit boty, bychom tu moc potřebovali.“
„A jaký boty?“ zeptal se Maresh.
„Kožený,“ odpověděl Raoden. „Bude to těžká práce, Mareshi. Viděl jsi, že Elantriané nemají ten luxus, že by mohli
něco vyzkoušet a zjistit, jestli to vyhovuje. Jestli si v prvním
páru bot udělají puchýře, zůstanou jim navěky. Už nikdy se
jich nezbaví.“
„Jak to myslíte, nikdy se jich nezbaví?“ zeptal se Maresh
neklidně.
„My jsme Elantriané, Mareshi, nám se žádné rány nehojí.“
„Nehojí…?“
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„Tak chceš ukázat konkrétní příklad, umělecký řemeslníku?“ přišel na pomoc Galladon. „Klidně ti to zařídím. Komo?“
Maresh zbledl a otočil se k Raodenovi. „On mě nemá moc
rád, že ne?“ řekl tiše.
„Blbost,“ řekl Raoden, dal Mareshovi ruku kolem ramen
a otočil ho od Galladonovy šklebící se tváře. „To on takhle
dává najevo přízeň.“
„Když to říkáte vy, pane…“
Raoden se odmlčel. „Říkej mi Spirit,“ rozhodl se. Spirit byl
přesný překlad aonu Rao, Duch.
„Pane Spirite.“ Maresh přimhouřil oči. „Stejně jste mi nějak
povědomý.“
„Nikdy v životě jsi mě neviděl. A teX k těm botám…“
„Musejí přesně sedět a nesmějí tlačit ani dřít?“ zeptal se
Maresh.
„Já vím, že je to těžký. Jestli je to nad tvoje schopnosti…“
„Nic není nad moje schopnosti,“ řekl Maresh. „Já to zvládnu, pane Spirite.“
„Výborně.“
„Oni ne a ne odejít,“ ozval se Galladon za nimi.
Raoden se k němu otočil. „A to vadí? VždyO nás nic nehoní.
Nakonec je tady nahoře docela příjemně – tak tu můžeme jen
tak sedět a užívat si to.“
Nad nimi se na obloze ozvala rána z mraků a Raodenovi se
rozplácla o hlavu obrovská kapka vody.
„Je to fantastický,“ bručel Galladon. „Já už si to užívám.“
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ARENE se rozhodla, že nepřijme strýcovu nabídku a nezůstane u nich. I když to bylo lákavé, bála se, že by přišla
o svou pozici u dvora. Dvůr byl zdrojem informací a arelonská šlechta byla studnicí drbů a intrik. Jestli se chce utkat
s Hrathenem, musí zůstat informovaná.
A tak druhý den po večeři u Kiina Sarene přišla se štětcem
a barvami a usadila se s nimi rovnou uprostřed Iadonova trůnního sálu.
„Milosrdný Domi, co to tu děláš, děvče?“ vykřikl král, když
ráno vstoupil po boku skupiny pozorných rádců do místnosti.
Sarene zvedla oči od plátna s předstíraným překvapením.
„Maluju, tatínku,“ řekla a zvedla štětec – a přitom postříkala
obličej ministrovi obrany červenou barvou.
Iadon vzdechl. „To vidím, že maluješ, ale proč maluješ zrovna tady?“
„No,“ řekla Sarene nevinně, „já maluju vaše obrazy, tatínku.
Mně se moc líbí.“
„Ty maluješ moje…?“ zeptal se Iadon vyjeveně. „Ale…“
Sarene obrátila plátno a s hrdým úsměvem ukázala králi obraz, který velmi vzdáleně připomínal jakési květiny.
„Milosrdný Domi!“ vykřikl Iadon. „Maluj si, když chceš,
děvče. Ale ne uprostřed mého trůnního sálu!“
Sarene široce otevřela oči, několikrát mrkla a potom odtáhla stativ a židli na stranu ke sloupu, sedla si a pokračovala.
Iadon zařval: „Ale já jsem myslel… Ale, vem to čert! Nestojí
to za to úsilí.“ Po těch slovech se král otočil a kráčel k trůnu.
Potom přikázal sekretáři, aby ohlásil první bod jednání – spor
mezi dvěma nižšími šlechtici o jakýsi majetek.
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