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PROROCTVÍ

„Až Dva bratři získají svobodu, nastane konec časů.“
„I ocitnou se Danu na pokraji zoufalství. Však až zbude jich méně
než říčních oblázků v dlani, nastane čas jejich pomsty.“
– Iäiáęńńě Moudrá, Vidoucí lidu Danu
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KÁZÁNÍ O KALICHU,
BOHOSLUŽBA VE SPASITELOVĚ CHRÁMU

„Pravdu nyní dím – stává se, že malý hřích obrátí vniveč celičký zbožný život
a za prohřešek jednoho pykají všichni. Slyšte mě tedy! Žijte zbožně a skromně,
neboť hříchy světa se hromadí a nastane den, kdy budou všechny zváženy
a změřeny a nikdo se nedozví, jaký malý hřích rozkymácel kalich Jeho trpělivosti.
A ještě vám, neméně pravdivě, říkám – bojte se! Neboť přijde chvíle, kdy tři
spící bestie získají svobodu; nebudou však míti moc škodit živým bytostem
hned, nýbrž až po uplynutí tří dnů. Dokud se neosvobodí všechny tři, kalich se
nevylije. Modleme se tedy k němu, aby nás před tímto strašným osudem uchránil. Amen.“
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Kapitola první
Hlavně se dostat do Chvalinu, než nás dožene Liják...
Probudila se, vymanila se ze zajetí mělkého, neklidného spánku. Děrami a škvírami ve vozové plachtě pronikal dovnitř studený říjnový vítr.
Tenká a vetchá deka před ním ani trochu nechránila; kdyby dívka nebyla k smrti unavená, až do rána by nezamhouřila oka. Starý šrám na krku
ji příšerně bolel – neklamná předzvěst deště. Starý a děsivý šrám... Moc
děsivý...
Zase cesta. Proklatě! A to věčné „...než nás dožene Liják...“, v nejrůznějších obměnách opakované bez výjimky všemi členy cirkusového souboru.
Ano, zdejší Liják si skutečně zasloužil jmenovat se právě takto – s velkým počátečním písmenem. Nebyl to žádný deštíček, který by si jenom tak
začal kapat; doopravdy je doháněl. Pochmurná a temná nebeská armáda
se kvapem blížila od východu; na obzoru se svíjela černá mračna, jako
kdyby tam v dálce planuly nevídané požáry. Lidé však měli sklon popisovat vše, co se týkalo vražedných lijáků, těmi nejobyčejnějšími výrazy; jako
by je to snad mohlo uchránit před nemilosrdnou smrtí řinoucí se z oblohy!
Tentokrát tato slova pronesl Kicum, starý klaun, který trávil každou
volnou chvíli ve společnosti flašky. Jeho ruce se už klepaly a z úst mu
táhlo jakýmsi alchymistickým sajrajtem, a to i v těch vzácných chvilkách, kdy byl nějakou náhodou střízlivý. Na pódium nikdy nevycházel
bez „malého ločku pro štěstí“. Objem tohoto „ločku“ kolísal od jednoho
džbánku až po celou láhev silného trpaslického „Kamenného žáru“.
Schoulila se v marné snaze zachovat si alespoň poslední zbyteček tepla. Konec spaní, za chvíli ji někdo z lůžka vyžene. Vůz se zastaví nejdéle
na několik minut, aby si lidé mohli nabrat vodu ze studny u silnice; brzy
se zase rozjede a povleče se dál opuštěnou, všemi bohy zapomenutou
lesnatou divočinou, nazývanou Sobolí pustina. Oddělovala slavné město Chvalin od neméně slavného města Ostrag.
„...hlavně to stihnout, než nás dožene Liják...“
Na noc se nezastavovali. Ve vzácných chvílích odpočinku nerozdělávali oheň. Jídlo si vařili na malých kamnech, která v zájmu bezpečnosti
vynášeli z vozu ven.
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Protože pokud je Liják zastihne na cestě, udělají lépe, když si ještě
před dopadem prvních kapek sami podřežou žíly.
Dívka nečekala na šťouchanec do boku; odhodila deku a protáhla se –
lehce a graciézně, jako divoká kočka. To ostatně nebylo příliš daleko od
pravdy. Díky zašpičatělým ouškům se skutečně do jisté míry podobala
kočce – ovšemže právě divoké.
Gagáta pocházela z danuských kmenů. Přesněji řečeno jméno Gagáta
dostala od lidí pro své neobvyklé černočerné vlasy, černější než havraní
křídla; jak se však jmenovala doopravdy, nikoho ani v nejmenším nezajímalo.
„Aha, tak ty už ses probrala...“ Kicum seděl na ošuntělé truhličce s rekvizitami a pil horký čaj z popraskaného kostěného hrnku. Vozem to nemilosrdně házelo ze strany na stranu, ale starému klaunovi se neznámo
jak dařilo nevylít ani kapičku.
Bohové! Kicum pije zrána čaj!
„Dej se do práce, ty náš malý ušounku! Vidíš, kotle jsou špinavé, od
večera je nikdo neumyl. A vodu místo tebe – sem i k panu Onfimovi –
natahal Tróša. Bylo by od tebe pěkné, kdybys už tomu klučinovi dala.
Na znamení díků...“
Dívka (žádný člověk by jí nehádal více než čtrnáct let; o tom, kolik jí
mohlo být podle počítání bohaprázdných Danu, by se nikdo věřící ve
Spasitele, Pravého boha, vůbec nenamáhal uvažovat) se posadila na bobek a prstíky si roztáhla záhyby příliš širokých kalhot, aby jí nepřekážely. Uštěpačně se k němu obrátila:
„Piješ čaj! Znamená to snad, že ti soudek trpajedu konečně ukázal
dno, ó, velevážený Kicume, nechť ti tvé bělostné líčidlo na pódiu nikdy
neopadá?“ Gagáta se obratně vyhnula rozedranému střevíci, kterým se
ji stařík pokusil trefit do hlavy, a vyplázla na klauna jazyk.
Kicum s ní zacházel nejlépe ze všech cirkusáků. Snad kromě Tróši, jenomže ten byl téměř stejný vyvrhel jako ona.
Střevíc se odrazil od plachty a svůj let ukončil tím, že bacil do hlavy
zmíněného Tróšu, mladíka, kterého si pánové Onfim a Onfim vybrali do
svého cirkusu pro záviděníhodné zdraví, od přírody obrovskou sílu
a neméně obrovskou přitroublost, okořeněnou důvěřivostí. Těžké železné koule spojené řetězem se v jeho rukou zdály být lehké jako pírka. Tróša je vyhazoval vysoko do vzduchu, chytal je, točil jimi a přehazoval si
je z ruky do ruky – to vše za doprovodu achání, vzdychání a obdivných
pohledů znuděných ženušek kupců, které jejich nerozumní manželé
vzali na jarmark do Chvalinu, Ostragu či Ježelynu. Téměř každé vystou-
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pení končilo tím, že pan Onfim První bral Tróšu za ruku a kamsi ho odváděl; majitel cirkusu se pak vždycky vracel navýsost spokojený. Zato mladík se pokaždé objevil až následujícího rána a v odpověď na všechny lačné
dotazy Tukka a Tokka, bratří akrobatů, pouze rozpačitě krčil rameny: „Ále,
celou noc na mně hopsala, kráva jedna pitomá... Kdybych si tak místo toho
mohl pár minut točit s koulema. Uspoko... co? Kdepak, takováhle slova já
neznám, pane Tukku, to mi račte prominout... Jenom jsem utahanej, to je
všechno. Zase mě nenechali se pořádně vyspat. Jako vždycky...“
„Au!“ Disciplinovaný Tróša okamžitě otevřel oči. „Pardon, pane Kicume... Už vstávám, pane Kicume...“
„Mám vám pomoct trochu se probrat, pane Kicume?“ navázala Gagáta, mistrovsky napodobujíc mladíkův hlas.
„Pitomče!“ začal se rozčilovat klaun, ale vtom si všiml dívky, která se
již skláněla nad kotlíky. „Zatraceně, Gagáto, ty jedna toulavá kočko, to
jsi byla zase ty! Kolikrát se ještě nechám nachytat na tenhle tvůj hloupý
fórek?!“
Danu si odfrkla.
Mohla si to dovolit – dokud se ještě neprobudil pan Onfim, bratři akrobati a ostatní obyvatelé obou cirkusových vozů. Jenomže potom promluví karabáč. Pokud nebude poslouchat, samozřejmě.
Gagáta se sklonila ještě níž.
Vrstva přiškvařeného tuku a kotelního kamene se smývá zatraceně
těžko, obzvlášť má-li někdo po ruce jen něco písku a ledovou vodu. Ať
na tom byl cirkus sebehůř, pan Onfim První a bratři akrobati – majitelovi pochlebovači a donašeči – se v jídle nikterak neomezovali. Po bohaté
krmi se ovšem pan Onfim chápal karabáče a vlastnoručně se staral o to,
aby akrobati zbytečně nesádelnatěli. Oba bratři únavná cvičení trpně
snášeli; až na nějaké to občasné bolestné zakňučení.
„Ahoj, Tróšo!“
„Jejda, ahoj, Gagátko...“ Zrudl a vmžiku se podobal polodivokému jižanovi se sluncem osmahlou tváří, jací se živí rybolovem na poledních
březích Vnitřních ostrovů.
Působilo to téměř komicky. Mladík, kterého na jarmarcích skoro každý den strkali do postele k nějaké mladé kupcové, nebo dokonce i ke
znuděné urozené milostpaní, se před Gagátou neskutečně ostýchal
a upadal do rozpaků. Vypadalo to, že jeho prosté srdce navěky lapila
černovlasá danuská dívčina se zašpičatělýma ušima, příslušnice odporné a mrzké rasy Nelidí, jak ji charakterizovali uznávaní páni bohoslovci
z Melynu, hlavního města Říše.
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„Díky, žes donesl vodu.“
Začínat den takovouto nepříjemnou činností není nic moc, ale co se
dá dělat. Nikdo nemůže s jistotou říci, co rozhněvá nebo nerozhněvá
pana Onfima Prvního. Někdy ho čistota nádobí vůbec nezajímá a jindy
zas kvůli tomu začíná hystericky řvát a vyvádět – vždycky to pak končí
ránou nebo přímo výpraskem.
Tróša se chystal odpovědět, ale místo toho jen upadl do ještě větších
rozpaků, a tak pouze mávl rukou. „To nic... to já vždycky...“
„Hej, vy tam, už jste vzhůru, holoto líná?“ houkl z kozlíku Nodlik,
který během druhé poloviny noci zastával funkci vozky. On a jeho manželka Evelína byli ve skutečnosti žongléři; bez přestání si navzájem nasazovali parohy, hádali se a prali. Kdykoli však šlo o nadávky a posměšky
na Gagátinu adresu, rychle nacházeli společnou řeč.
„Kolik jsme toho za noc ujeli, Nodliku? Zahoď opratě, mám tady čaj,“
ozval se Kicum. „Studená cesta mění srdce i duši v led – je načase se malinko zahřát!“
Gagáta nikdy nedokázala pochopit, jak je možné, že se Kicum ke
všem chová úplně stejně – k ní, k Tróšovi i k Nodlikovi s Evelínou, kteří
nacházeli zvrhlé potěšení v tom, když mohli danuské dívce dělat všelijaké naschvály.
„Čaj? Vážně jsi řekl čaj, ó největší z komiků?“ zvolal Nodlik. „Sem
s tou špinavou kočkou! Gagáto! Hni sebou, nebo to od nás zase pěkně
schytáš!“
To „od nás“ Nodlik neřekl náhodou. Evelína si nikdy nenechala ujít
příležitost zúčastnit se surového trestání.
„Nech ji být, Nodliku. Zrovna drhne kotle.“
„Aha... Jasně, to je pro ten danuský neřád ta nejlepší práce. Tak ať sem
jde Tróša.“
„Ano, ano, hned, pane Nodliku,“ pospíšil si silák s odpovědí.
Nodlik mu hodil opratě (přičemž jedním koncem šikovně trefil Tróšu
do oka) a přelezl z kozlíku do vozu. Byl vysoký – ale celý jaksi neforemný, kostnatý, polámaný, s protáhlým unylým obličejem, který nedokázala oživit ani vrstva líčidla. Žonglérovo čelo bylo poseté rudomodrými
uhry; dlouhé řídké vlasy, strakaté šedinami, mu visely v mastných cancourech – a to bylo Nodlikovi podle lidského počítání teprve pětatřicet!
„M-m-my... už vstáváme?“ otázal se chraplavý hlas, který jako by
snad ani nepatřil ženě. „Hej, děvko, máš už hotovou snídani?“
Děvka bylo Evelínino nejlaskavější oslovení pro Gagátu.
„Čistí kotle, má milá,“ považoval za nutné podotknout Kicum.

Perumov

2017/1 - zlom

1.9.1956 23:33

Stránka 17

Letopisy zlomu /17
„Ty seš ale vůl... To jsi ji musel poslat dělat zrovna tohle? Doufám ale,
že jí Onfim nařeže tak jako tak – aby byla nějaká zábava...“
Evelína se pomalu vyhrabala zpod dvou přikrývek. Na rozdíl od Gagáty, která se musela spokojit s jakýmsi starým plesnivým hadrem, měli
všichni ostatní, Tróšu nevyjímaje, normální deky. Páni Onfimové si dobře uvědomovali, že od nachlazeného cirkusáka nelze očekávat žádné
velké výkony. Avšak nikoho – dokonce ani prostoduchého Tróšu – nenapadlo, že by se mohl podělit o teplo s nelidskou Danu. V tomto ohledu se mladý silák ničím nelišil od všech ostatních.
V Gagátině tváři to zacukalo.
Jsou to jen špinavá prasata. Špinavá, opilá a nadržená prasata. Prase může
povalit Danu do bláta, ale pravý Danu proti němu nikdy neobrátí svůj hněv.
Upřímně řečeno, tento citát z A’tańń-ęéůý Ákhimm, v primitivním lidském písmu Tan-eu-Achim, tedy ze Šesti královských knih, Gagátu
v poslední době jaksi přestával utěšovat.
Teď už bylo celé osazenstvo prvního vozu pohromadě. Kicum, Nodlik, Evelína, Gagáta i Tróša, usazený na kozlíku. Vzadu se vlekl druhý
vůz jejich cirkusu, podstatně větší a přepychovější. Plachta, jež ho kryla,
byla nová a pevná, bez jediné trhliny. Jeli v něm pan Onfim První, zaklínač hadů Jeremej, bratři akrobati a Taňša – Smrtící panna, jak ji pokřtili
jarmareční křiklouni. Samotný pan Onfim První, jak se na správného
cirkusového principála sluší a patří, se zabýval vybíráním peněz a výplatou mezd. Onfim Druhý setrvával v Ježelynu, odkud s pomocí poštovních zaklínadel posílal nevlastnímu bratrovi zprávy, kde a kdy bude
nejvýhodnější uspořádat další vystoupení.
Seznam artistů cirkusu Onfim&Onfim končil Gagátou. Byla pro cirkus vším: služebnou, myčkou nádobí, švadlenou, kuchařkou, tanečnicí,
hudebnicí, akrobatkou, živou panenkou, kterou Kicum pro potěchu veleváženého publika mlátil atrapou kyje do hlavy i jiných částí těla, i živým terčem při vystoupeních Smrtící panny. Netřeba říkat, že na mzdu
neměla nárok. Hubený krk Danu svíral očarovaný obojek, nedbale odlitý z nekvalitního železa. Byla otrokyní bez práva na vykoupení.
„Dělejte, dělejte, musíme se pomodlit,“ popoháněl ostatní zbožný
Nodlik. „A ty, proklatá Danu, koukej sklopit oči. Nemáš co zírat, jak se
poctiví lidé vroucně modlí k našemu Spasiteli...“
Pravý bůh. Ten, který odevzdal do rukou svého vyvoleného národa
všechnu zemi od nejkrajnějšího východu po nejkrajnější západ, sežehl jeho
nepřátele na popel, zpevnil hradby jeho měst a učinil jeho zbraně neporazitelnými. A který nad ním neúnavně, den za dnem, drží ochrannou ruku.
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Všichni v cirkusovém voze – s výjimkou Gagáty – se přidali k Nodlikově modlitbě. Církev zakazovala Danu křest i svaté přijímání. Měli
právo existovat buďto jako pokoření nepřátelé, čili otroci, anebo jako nepřátelé dosud nepokoření, což byl samozřejmě pouze dočasný stav.
Gagáta se mimoděk zaposlouchala do monotónně odříkávajících hlasů.
„...a nedovol zlu, by přišlo...“
„Bože, zbav nás...“
Pořád jedno a totéž. Gagáta už tuto ranní modlitbu znala nazpaměť.
Huhňavými hlasy ji opakovali duchovní ve sběrném otrockém táboře,
kam byli odváděni právě lapení Danu; duchovním odpovídaly vychlastané hlasy strážných; omílali je i dozorci v zařízení pro ty, kteří se odmítali smířit s otrockým obojkem; mumlali si je pod nos tlustí překupníci, když škemrali alespoň o špetku úspěchu – čili o další zdárný podvod;
prskaly je hospodyně, přicházející, aby si vybraly služebné a zároveň
milenky pro své manžely, protože Danu samozřejmě nejsou ženy, nýbrž
jen nádoby pro uspokojování nízkých mužských potřeb.
Gagáta naslouchala modlitbě. Velká, vskutku velká musí být moc tohoto nového boha, když svěřil hunnusům strašnou a nepřemožitelnou
bojovou magii! Když na územích odjakživa patřících Danu, elfům, trpaslíkům, orkům, trolům, koboldům, půlčíkům, chedům, gurrům, garidům
a mnoha dalším rasám pomohl vytvořit bezútěšnou Říši, noční můru
a postrach všech Nelidí, nenasytného netvora, požírajícího srdce a játra
svých nepřátel a říhajícího legiemi, jež postupují stále dál a dál, až
k oceánským břehům! Místo vznešených labutích lodí elfů a Danu,
zvyklých hnát se zvlněnými dálavami, teď moře rozdírají přídě válečných galér, opatřené klouny a okované červenou mědí. A Episkopát se
ze všech sil snaží, přičemž se řídí odvěkým pravidlem „Rozděl a panuj“.
Volní, pro Říši užitečný národ nepřekonatelných válečníků, byli oficiálně připuštěni ke svatému přijímání. Pokoření půlčíci se zase podle duchovních vydali na „cestu osvícení“; jejich městečka a vesničky sice musejí odvádět vysoké církevní a řádové daně i říšské desátky, ale jinak
jsou víceméně nechávány na pokoji.
Církevní hodnostáři a mágové umožnili jakžtakž obchodovat trpaslíkům, zahnaným hluboko pod zem, zatímco orkům, trolům a goblinům
dovolili vykonávat alespoň podřadné práce. Říšských trhů se již smějí
účastnit i pochmurné karavany koboldů.
Zato mrzcí Danu a elfové zůstávají mimo zákon. A stejně tak chedové, gurrové a garidové, odmítnuvší kapitulovat. Posledně jmenovaní
však jen stěží chápou, co se doopravdy děje – jsou to jen zabijáci a divo-
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cí krvežíznivci, které nemilosrdně hubili ještě samotní Danu, původní
vládcové lesů...
Třebaže Gagáta přebývala ztracena v myšlenkách, její ruce po celou
dobu mechanicky drhly železné útroby kotlů.
„Tak co, už jsi skončila?“ Evelína si pedanticky prohlédla kov vyleštěný
tak, že se blýskal a třpytil přímo k neuvěření. „Tak a teď se podíváme...“
„Hej, vy tam vepředu!“ křikl kdosi ze zadního vozu.
Gagáta zvedla hlavu.
Obrovský vůz pana Onfima Prvního táhlo hned šest koní, zapřažených ve třech párech za sebou. Na kozlíku trůnil Jeremej, zaklínač hadů;
přesněji řečeno v danou chvíli ani tak netrůnil, jako spíše poskakoval
a mával rukama.
„Hej! Vy tam! Vepředu!“ zaječel znovu. „Už jste se pomodlili? Ptá se pan
Onfim! A ještě něco! Pan Onfim chce, aby za ním ihned přišla ta Danúúú!“
„No jo, pomodlili, pomodlili,“ zabručel Nodlik.
V kalném pohledu, který Kicum věnoval Gagátě, se mihlo něco jako
soucit.
Principál kočovného cirkusu měl dnes tu smůlu, že se probudil příliš
brzy. Obvykle neotvíral oči před polednem. Pak se pomodlil a začal se
věnovat práci. Jeho časné probuzení znamenalo nepříjemnosti pro
všechny artisty bez výjimky, dokonce i pro bratry akrobaty; v relativním
bezpečí byla snad jedině Smrtící panna, která panu Onfimovi Prvnímu
každý večer nadšeně zahřívala postel.
Tady, uprostřed Sobolí pustiny, navíc s vražedným Lijákem za zády,
by vyhození z vozu znamenalo jistou smrt. Pan Onfim se navíc už beztak nacházel v mizerném rozpoložení, neboť musel dobrou čtvrtinu
peněz vydělaných cirkusem během této sezony vyplatit ostragskému
mágovi, jenž očaroval koně kouzlem neúnavnosti.
Danuská dívka vyklouzla z vozu střelhbitě jako lasička. Každičký její
pohyb oplýval nelidskou pružností a ladností; vypadalo to, že neběží,
ale proudí jako potůček.
Tróša se otočil a vyprovodil Gagátu dlouhým pohledem, načež si
s povzdechem potichounku mlaskl.
„Ha, ta děvka to teď pěkně schytá!“ zahihňala se Evelína. „Ale jak to
mám chápat – to teď zůstaneme bez snídaně?“
„To přežiješ,“ prohodil Kicum nevzrušeně. Klaun, ač to bylo neuvěřitelné, ještě pořád neměl v ruce neodmyslitelnou láhev. Buďto mu vážně
došly zásoby alkoholu, nebo se mu ve snu zjevil samotný svatý Suchoúst, jenž nenávidí všechny pijáky.
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Evelína zkřivila rty, ale neřekla nic. Starého klauna se s Nodlikovou
pomocí pokusila šikanovat jen jednou – kdysi dávno, když se ještě domnívala, že bude snadnou obětí. Žonglér pak celý týden úpěl na lůžku,
zatímco Evelína se musela pořádně praštit přes kapsu, aby si od čarodějky-kosmetičky nechala napravit zjevnou asymetrii ve tváři. Od té
doby oba nechávali Kicuma na pokoji.
Teď si svůj hněv pohotově vybila na Nodlikovi. Ten vtáhl hlavu mezi
ramena a poslušně se pustil do kuchtění.
* * *
Gagáta se obratně vyhnula karabáči, který jí zasvištěl těsně kolem ucha.
Zaklínač hadů rozčarovaně zahromoval.
„Dobré ráno, pane Jeremeji,“ zazpívala dívka medovým hláskem; přímo v běhu se jí podařilo udělat pukrle. Chytila se postranice vozu
a vmžiku se ocitla uvnitř.
Ve voze pana Onfima bylo teplo. Stála zde hned dvoje malá kamna,
jedna z nich obložená kameny. V obou však už hořel oheň. Vedle kamen
se mačkali bratři akrobati, které vývoj událostí zjevně vyvedl z míry.
Tukk i Tokk měli tváře celé umouněné od sazí.
Pan Onfim ležel na truhle-pokladně, zastlané hned čtyřmi vrstvami
dek. Kolem něho pobíhala Taňša, Smrtící panna, a nosila mu misky plné
horkých pokrmů.
Ano, to bylo vskutku něco nevídaného. Pan Onfim rozkázal své milence, aby mu vařila! Obvykle to měla na starosti danuská otrokyně;
dnes se tedy muselo stát něco mimořádného.
Majitel cirkusu se nikdy příliš neobtěžoval zdvořilostmi či jen obyčejným zdravením. Dokonce i s Taňšou zpravidla rozmlouval asi takto:
„Připravena? Tak jak dlouho mám ještě čekat? Vyhrň si sukni a ohni se!
A vy se otočte, dobytci...“
„Projíždíme kolem zbytků Drungského lesa,“ zasyčel na Gagátu.
„Uděláme si zastávku. A projdeme se. Spolu, jen my dva. Sbal si fidlátka. A nenuť mě čekat! Nebo...“
„Ano, majiteli Onfime.“ Danu se hluboce uklonila.
Špinavá prasata. Drungský les! Západní hranice zemí Danu... poslední bašta. Věděla jsem, že se nám ocitne v cestě... Volal mě, poznal mě na vzdálenost
desítek mil – jenom si nedokázal všimnout obojku na mém krku... Velcí bohové,
vypadá to, že se Onfim docela vyzná v historii! A já se budu muset znovu dívat,
jak nohy bídného hunnuse poskvrňují posvátnou půdu mých praotců!
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Nemohla s tím však udělat vůbec nic. Mágové, kteří očarovali její
obojek, byli navýsost schopní.
Onfim odhodil přikrývky. V tmavozelené lovecké vestě, vysokých
holínkách a se zakřivenou šavlí u pasu se ani v nejmenším nepodobal
majiteli kočovného cirkusu, jenž má na krku už šestý křížek – muži
s pořádným bříškem a velkému milovníkovi piva a žen, jak lidských,
tak nelidských. Naducané tváře kamsi zmizely a v doposud kalných
očích znenáhla zaplály skutečné, živé ohně. A to se nestávalo ani v nejšťastnějších chvílích jeho života, když počítal vydělané peníze!
„Já čekám,“ připomněl chladně.
Gagáta se mlčky uklonila.
„Jeremeji, zastav!“ zavelel Onfim.
Bratři akrobati se na Danu dívali zlýma krysíma očkama.
Doběhnout k přednímu vozu, popadnout teplý plášť – jedinou věc,
která jí byla ponechána –, a natáhnout si vysoké cestovní boty bylo záležitostí necelé minuty. Vozy zaskřípaly a strnuly; Kicum zůstal s otevřenými ústy zírat na principála.
„Pane... Pane Onfime!“ Klaun samým strachem chraptěl a šlapal si na
jazyk. „Lijáky... Pane Onfime...“
Když na pánových tenkých rtech zahlédla úsměv, Gagáta zavrávorala
a málem se svalila na zem.
„Všechno je v nejlepším pořádku, Kicume. Všechno jsem vzal v úvahu. Počkejte tu na nás... Vrátíme se brzy, nejpozději večer. A aby některé
horké hlavy nenapadlo zdrhnout i s vozy a penězi, sešlu na koně zakletí Okovů.“
Zvedl ruku. Gagáta na jeho prsteníku spatřila laciný bronzový prstýnek
s drahokamem smaragdové barvy. Onfim si pod nos zamumlal magické
heslo a drahokam náhle zahořel a zmizel v oslnivě zeleném plamenu.
Na prstenu po něm zůstala jen prázdná dutinka.
Všem na okamžik zalehlo v uších.
„Až se vrátím, doufám, že můj vůz bude řádně vytopený a večeře přichystaná,“ nařizoval Onfim nepříjemným hlasem. „A teď sebou hni,
Danu! Nastal čas, aby ses mi odvděčila za mou dobrotu!“
Gagáta mlčky vykročila.
Překvapil jsi mě, Onfime. Nikdy by mě nenapadlo, že víš o našem Lese. A už
vůbec bych si nepomyslela, že do něho budeš chtít osobně nahlédnout. Ale úplně
nejdůležitější je něco jiného – co v Drungském lese potřebuješ? Vaši mágové ho
přece pročesali křížem krážem. A obyčejných lidí tam také byla spousta – hledali
zlato Danu, hlupáci... Jenomže ty nevypadáš jako hlupák, Onfime. Jsi špinavé,
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kruté, chlípné a bezectné prase, Onfime; jsi hunnus – ale navzdory tomu nejsi
hloupý. Proč tedy míříš do našeho Lesa?
Stromy podél silnice byly obyčejné, lidské. Odpadní stromy, jak jim říkali praví Danu. Drobné, nedomrlé, ztýrané hnilobou a mšicemi a tu
a tam omotané sítěmi bourců. Jejich nenávistné pohledy se vpíjely do
Gagátiných zad; ústa bez jazyků se otevírala a chrlila proudy špinavých
a odporných nadávek, které neslyšel nikdo kromě ní samotné. Ve srovnání s tím, jaké výrazy stromy používaly, by přání, aby byla znásilněna
a uškrcena vlastním otcem, působilo jako vytříbená zdvořilost.
Kousek dál od silnice již byl les čistší. Nedivila se tomu – stromy kolem cesty vstřebávaly všechnu zlobu projíždějících, veškeré jejich hoře
i rozčarování, a kvůli tomu churavěly a chřadly; neumíraly však, a dokonce se množily. Nekonečnost prožívaných muk pouze umocňovala jejich nenávist.
Větve se pokusily chytit Gagátu za vlasy a vyškrábat jí oči; hned ji
však pustily, když po nich Onfim švihl tenkou kostěnou hůlkou. Dotkl
se přitom i dívky, a ta měla pocit, jako by se jí do mysli na okamžik zabodla ledová jehlička. Nažloutlá hůlka byla zjevně očarována jakýmsi
kouzlem – a ne právě nejslabším.
„Co stojíš? Běž dál, ušoune!“
Prodírali se vybledlými křovinami. Každičký list, každičké stéblo trávy zde vypadaly jako zaprášené; jenomže kde by se tady vzal prach?
Lípy a javory sousedily s borovicemi, habry a jedlemi – byl to výsledek
magického chaosu z let Války s Danu, o níž lidští minstrelové zpívají na
každém jarmarku, na každém tržišti i v každém zájezdním hostinci.
Zato zbylí Danu se na ni ze všech sil snaží zapomenout.
„Kam mám jít, pane Onfime?“ Ještě jeden ubohý pokus o sebeobranu.
Ne majiteli, ale jen pane – obyčejné zdvořilé oslovení...
„Nepředstírej, že to nevíš, ušoune. Veď mě do Drungu! Až do jeho
nitra! Cítíš ho, vím to. Tak jdi!“
Gagáta se rychle uklonila. Na okamžik zavřela oči a zapomněla na
všechny nemocné a zlostné stromy, na tu žalostnou napodobeninu lesa,
která ji nyní obklopovala. Smysly danuské dívky se natáhly dál, k nedalekým pahorkům, kde z tmavých ústí jeskyní dosud vytékají uspěchané,
nezkalené potůčky, kde se na svazích stále tyčí Lhadäńń Naástońń, Pravé
stromy, kde je všecičko úplně jiné, dokonce i vzduch...
Tam, kde leží vlast Danu.
Les odpověděl okamžitě – jednolitým hukotem obrovských větví
a něžným šelestěním nikdy nevadnoucího listoví (když Danu ustoupili,
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Lhadäńń Naástońń se naučily na zimu shazovat listí – naivní pokus o záchranu před hněvem hunnusů, jejichž zákon zní: „Vše neznámé zničit!“).
Onfim šel tři čtyři kroky za Gagátou. Pravou ruku měl položenou na
jílci šavle, v levici svíral kostěnou hůlku. Že by slyšel příběhy o drungských příšerách, zrozených ze zbytků zlé magie, která se jako ohnivá
metla přehnala baštou starodávného lidu?
Gagáta o tom nic určitého nevěděla, ale doufala, že ji její krev – danuská krev – spolehlivě ochrání. V minulosti jí už nejednou pomohla.
Pomalu, pomaloučku se zmrzačený lidský les dával na ústup. Mezi
pýrem a bodláčím se mihla drobná a chundelatá Ssořtti, podobná košťátku, na větvích obyčejného mladého dubu se začervenal krajkový věneček Dočöńńi a hle, tady je první keř světle modrého Aúozýńń – to
znamená, že už jsou téměř u cíle.
Zdravím tě, Drungu. Lidské hrdlo není schopno sdělit souzvuk tvého skutečného jména: Ďaďřřöűňt’gót. Dokonce ani primitivní Dadrrountgot (třebaže
nemá téměř nic společného s tvým pravým pojmenováním) je pro ně příliš složitý. Drung! To je jméno dobré leda pro psa nebo pro plemenného býka...
Konečně, tady začínáš, Ďaďřřöűňt’góte. Vstupuji na tvou půdu a krk mi svírá zlé lidské železo. Očarované železo. Jsem proti němu bezmocná. Mohla jsem
zemřít, ale byl mi odkázán život a spolu s ním pomsta. To proto vedu tohoto špinavého hunnuse, jehož dech je smrdutější než puch rozkládající se mrtvoly, do
tvého nitra. Odpusť mi to, Velký lese, odpusť své lehkomyslné vnučce, že příliš
dlouho jen zpívala a tančila... Nyní však pyká za svou bezstarostnost, pyká za
všechny Danu.
„Jsme na hranici Drungu, majiteli Onfime.“
„Snaž se, ušoune, a možná dnešek přežiješ bez výprasku. Tak dělej –
veď mě dál! Veď a nepokoušej moji trpělivost!“
Jestliže Onfima udivil pohled, který se mu naskytl, nedal to najevo.
Vstoupili do Drungu. Zmizely pokřivené a polámané kmeny, zmizely
neduživé listy ohlodané škůdci. Nad hlavami jim teď šelestil zelený baldachýn a k uším doléhal ptačí zpěv. Měkká voňavá tráva (a to už byl říjen!)
jim sahala až ke kolenům; byla to pravá Öeňďąrtońń, jejíž léčivá moc se dokázala vypořádat s jakýmkoli alchymistickým jedem. Stromy se stávaly
čím dál vyššími, jejich větve se proplétaly, ale dole, u mohutných kořenů,
obklopených mladičkým podrostem, se nešeřilo – další div Lesa Danu.
To je zvláštní... Les je naživu. Ďaďřřöűňt’gót žije, žije navzdory tomu, že se
veškerá danuská magie zhroutila, navzdory tomu, že jeho děti byly buď pobity,
nebo rozehnány do všech koutů světa... Něco tě chrání, Velký lese, něco tě obrňuje před úplnou záhubou... Ale co přesně – to je otázka...
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„Běž, Danu, běž. Doveď mě až do samého srdce Drungu,“ zopakoval
za jejími zády pan Onfim.
Vždyť se vůbec nebojí... Ale ani trošičku!
Znenadání se jim pod nohama objevila stezka. Vydali se po ní; jako
had se vinula lesem, obratně se vyhýbala nahnědlým kmenům obřích
Řraůdtogőwů, nořila se pod větve Řůsmäĺlowů, svěšené až téměř
k zemi, jejichž nádherné zlatozelené listy tvrdohlavě vzdorovaly sychravému podzimu, a vedla je kolem dalších zázraků Velkého lesa, dalších
a dalších a dalších...
Kdysi i ta nejkratší cesta napříč Ďaďřřöűňt’gótem trvala přinejmenším
týden. Potom ho však Chvalinská silnice v podstatě rozťala na dvě poloviny – jako seknutí nepřátelského meče. Část rozkládající se na jih od silnice
zničili mágové z Rudého Arku a obyvatelé přelidněného okolí Ježelynu,
hledající si nové domovy. Severní polovina se ocitla za hranicemi panství
Řádu Nerg, avšak Bezbarví se rozhodli nevykořeňovat poslední dědictví
bezbožných Danu; možná za to mohla jejich pověstná lhostejnost vůči
okolnímu světu, a možná něco úplně jiného. Okraje Velkého lesa postupně
samy hynuly; bohabojní vládcové okolních panství, navíc ponoukaní Episkopátem, sem totiž posílali jednu dřevorubeckou výpravu za druhou.
Drung by měl správně už dávno úplně zmizet... Avšak poté, co jako zraněný válečník ustoupil až na nejzazší mez (nyní již cesta napříč netrvala ani
den), se Les zapřel a nějakým zázrakem se udržel. Začaly o něm kolovat
děsivé pověsti. Gagáta věděla, že téměř všechny tyto legendy se zakládají
na pravdě. Ne nadarmo si s sebou Onfim vzal očarovanou hůlku...
Stezka se vyhnula obrovitému kmenu prastarého Ŕaggäćmą a prudce
se vnořila do šeré úžlabiny. Gagáta se téměř neznatelně pousmála, ale
nezpomalila; nedala na sobě znát vůbec nic.
V Ďaďřřöűňt’gótu nebyly žádné úžlabiny. Nebyly zde jámy, prohlubně, výmoly ani nic podobného. Ladné pahorky porostlé hustým lesem
a ovinuté modravými stuhami potůčků – takový byl skutečný Drung.
A úžlabina, která se jim ocitla v cestě, mohla znamenat jen jedno.
„Dcero Danu, zůstáváme věrní svým dávným přísahám. Síla lesů je připravena ti sloužit.“
„Vy... Co jste zač?“
„Patříme k Prastarým silám tohoto světa, ó, dcero Danu! Naším otcem je
hněv Lesa a naší matkou jeho bolest. Jsme zrozeni, abychom bojovali. Hunnus,
který jde za tebou...“
„Mám na krku obojek zapečetěný jeho jménem. Když ho zabijete, už se tohoto
cejchu nikdy nezbavím... Ale je mi to jedno! A nechť Černá matka posílí vaši moc!“
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„Ať tedy hunnus vstoupí do našeho doupěte. Mimo ně jsme bezmocní. Magie Řádu Nerg je příliš silná.“
Gagáta obešla mohutný kmen... a téměř okamžitě pocítila, jak Onfim
strnul, jak se mu napnuly svaly. Neotočila se – stále ladnými kroky
vklouzla do nazelenalého přítmí zarostlé úžlabiny s příkrými svahy.
Onfim ji nenásledoval.
„Zpátky, bestie ušatá!!!“
Poslušně se zastavila, otočila se a upřela na něj nevinné oči.
„Tahle cesta...“
„...vede do pasti.“ Onfim se křivě pousmál; ruka, v níž svíral hůlku,
se mu viditelně chvěla. „Copak to ty, čistokrevná Danu, necítíš?“
S Onfimem se odehrála zřetelná změna. Jako by z něho spadla stará
maska. Ruka mu spočívala na jílci šavle a nohy měl maličko napnuté;
jeho postoj se vlastně zdál být docela obyčejným – bylo to však opravdu
jen zdání.
Gagáta musela zapojit veškeré své sebeovládání, aby překvapením
nevykřikla. Onfim zaujímal úvodní postoj klasického šermířského stylu
„Sedm zelených draků letících nad mořem“, při němž se obvykle používal
zakřivený meč Tzůí! Jenomže odkud ho může znát stárnoucí principál
kočovného cirkusu?
„Necítím žádné nebezpečí, majiteli Onfime.“
„Pojď sem,“ vyzval ji příkře.
Železný obojek se znenáhla stal přímo nesnesitelně horkým. Dívka se
chtě nechtě musela vrátit.
„A teď se dívej...“ Onfim zvedl hůlku a namířil hrot na ústí úžlabiny.
„Utíkejte, bratři! Utíkejte!!!“
Nevěděla, zda její nehlasné varování slyšeli. Nevěděla, zda ho uposlechli. Z konce hůlky vyšlehl rudý blesk a úžlabinu v mžiku zaplavily
plameny.
Magie Řádu Ark. Vlastně na tom není nic divného. Ostrag je jejich panství.
„To by bylo.“ Onfim se zamračil. „Už můžeme jít.“ V jeho hlase teď
znovu zaznívaly obvyklé tóny – hlas hrabivého a omezeného majitele
ubohého kočovného cirkusu. „Zatraceně, musel jsem vyplýtvat zakletí...
Pravý bože, stálo mě celých patnáct cechínů! Patnáct neošizených zlatých cechínů s vyraženým profilem samotného mocného císaře, nechť
z vůle nebes žije navěky!“
Oheň nebouřil dlouho. Magické plameny zabíjejí velmi rychle.
Minuli zuhelnatělé svahy. Všude vládlo ticho.
Gagáta kráčela jako ve snách.
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Onfim ovládá Silu! Není přece možné, aby mágové z Arku jenom tak rozprodávali bojová zakletí! Nedostal bys ho od nich ani za sto padesát cechínů, natož za patnáct! Lžeš, Onfime! Sám jsi jedním ze stoupenců Řádu Ark! Jinak to
ani nemůže být!
„Veď mě, ušoune.“ Muž za jejími zády se chraplavě rozesmál. „Veď
mě a propříště se vystříhej podobných omylů. Já totiž s rozpoznáváním
úkrytů těch vašich lesních démonů nemám potíže. Běž... Říkej mi, co cítíš. A nevynechej ani tu nejmenší drobnost!“
To se spíš svlíknu a lehnu si pod tebe, dobytku!
„Maličko ti zahřeji náhrdelník, ušounku. To abych ti rozvázal jazýček.“
Zprudka a znenadání to začpělo spáleným masem.
Bolest donutila Gagátu, aby se vrhla kupředu – slepě a zoufale. Neválela se pod nohama člověka, neprosila ho o milost, pouze běžela tam,
kam ji vedl instinkt. Vůle, zlost – to vše zmizelo. Po tvářích jí stékaly
slzy, ale nevšímala si jich; všechny myšlenky zmizely, zmizely pod náporem všemocné bolesti. Zlá kouzla obojku dívce znemožňovala použít
Sílu Danu; jediné, co teď mohla dělat, bylo hnát se lesem jako zraněná
laň. Hnát se tou jedinou cestou, na jejímž konci čekala záchrana.
Les na ni cosi křičel, ale ona nerozuměla. Ó, kdyby tak neměla ten
proklatý obojek! Klidně by snesla i mučení žhavým železem...
Bolest zmizela zčistajasna, během jediného okamžiku, kdy už Gagátiny oči málem vypadávaly z důlků. Nezrušil ji však Onfim (obojek nadále žil a zarputile se pokoušel drásat maso své oběti), ale něco jiného,
něco tak mocného, že ve srovnání s tím vypadala veškerá magie čarodějů z Arku jako dětská hra. A toto něco upřelo svůj pohled na Gagátu.
„Zdravím tě, ó dcero Danu. Předpovězený čas konečně nadešel. Přišla jsi,
abys dostala Ímměĺstöřůńń.“ Gagátě se na okamžik zatmělo před očima.
Zakryla si ústa dlaní, aby nebesa nezaslechla její příšerné rouhání.
Měla před sebou to, co hledala, když byla zajata. Poslední naději danuských kmenů.
Ale Velké síly, proč Ho za všechna ta léta žádný z jejích soukmenovců
nenašel, nezískal Ho? Vždyť hned první věc, kterou Danu udělali, bylo,
že prohledali zbytky Ďaďřřöűňt’gótu. Nejednou! A co čarodějové z lidských Řádů, kteří v posvátném lese nenechali kámen na kameni? Copak
ani oni nic nenašli? Nic, vůbec nic?
„Zaprvé – kdo je chtivý, ten nikdy nic nedostane; dokonce ani nechce-li to
pro sebe, ale pro jiné. A zadruhé – Ímměĺstöřůńń neroste rok ani dva. Je jen
jediný podzimní týden v Roce dozrání, kdy ruka pátrače může sevřít Ímměĺstöřůńń.“
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Les odpovídal trpělivě – obrovský a klidný. Nebál se smrti, neznal
strach a ve skutečnosti se ani příliš nestaral o dceru Danu, ubohý to střípeček kdysi mocného národa. Jak jinak by mohl odevzdat poklad své
rasy právě teď, odevzdat ho dívčině s otrockým obojkem na krku, za jejímiž zády stál její ukrutný majitel?
Před Gagátou se tyčil strom, ztepilý a urostlý Aęřdűňňé; jeho pěticípé
listy barvy roztaveného zlata téměř neslyšně ševelily, připravené zahalit
zemi do měkké zimní přikrývky a za cenu vlastní záhuby ji uchránit
před promrznutím – po zhroucení magie Danu se zdejší zimy staly podstatně drsnějšími a krutějšími.
Aęřdűňňé byl na první pohled úplně obyčejný. I když... ne, úplně obyčejný ne. Ve stromě dřímala skrytá moc, hlubinná, niterná, jedna z těch,
které rozhodně neodpovědí na zaklínání prvního potulného čaroděje, jenž
prochází kolem. Nyní se tato moc probudila – nevšímala si pana Onfima
Prvního, který strnul s hůlkou v ruce, ani železného očarovaného obojku
na krku dívky, jíž se chystal věnovat to, co na něm vyrostlo, co ukrýval ve
svém kmenu. Strom nezajímalo, že se poklad ihned dostane do jiných rukou, do rukou hunnuse, jednoho z těch, kteří hyzdili magií prosycené tělo
samotného Ďaďřřöűňt’gótu. Strom pouze plnil své odvěké poslání.
Gagáta se chvěla po celém těle; veškeré danuské sebeovládání jí
v tuto chvíli bylo k ničemu. Onfim, ten zatracený chytrák, to věděl, určitě to věděl! A všechno měl promyšlené do nejmenších detailů! S tímhle
jistě počítal už ve chvíli, kdy ji kupoval...
Větve se pomalu skláněly k její tváři. To, o čem tolik snila, to, co se jí
objevovalo před očima v horečnatých nočních viděních, samo mířilo do
rukou... ovšem ne jejích. Obojek varovně zteplal. Dříve, než by stačila
byť jen pomyslet na nemožné, bolest by ji krutě sevřela a mrštila by jí na
zem, k nohám... majitele.
Listoví se rozevřelo. A před očima Danu a hunnuse se v celé své kráse objevil Ímměĺstöřůńń. Stačí jen natáhnout ruku, sevřít ho a jediným
mávnutím naplněným silou, která dceři Danu ještě zbývala, rozseknout
člověka stojícího za jejími zády od ramene až po pás! A pak servat oslabený obojek, zbavit se ho!
Gagáta nestačila ani zvednout ruku. Onfim dobře věděl, pro co sem
jde. Rána do zátylku! A pak zasáhla dívčino padající tělo ještě jedna.
Země teď byla hrozně blízko, měla ji přímo před očima.
„Velmi dobře, Danu.“ Onfimův chraplavý hlas se nyní znatelně třásl.
„Velmi dobře. Vstaň. Zvládli jsme to rychleji, než jsem čekal. A teď jdeme. Musíme se vrátit. Hlavně abychom dojeli do města před Lijákem...“
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„Zabij mě,“ poprosila ho tichounce, ležíc zcela nehybně. „Zabij mě, už
mne přece nepotřebuješ...“
Kdysi si dívka myslela, že jakmile padne do zajetí, okamžitě umře.
Potom si představovala, že zemře, až ji povlečou k lavici, aby ji zbičovali. A potom – potom ještě zůstávala naděje, že zhyne po zjištění, že
Ímměĺstöřůńń padl do rukou lidí. Nyní však, poté, co sama dovedla člověka k nejmocnější zbrani své rasy, zjistila, že i tato naděje byla planá.
„Zabít tě?“ Onfimovy tváře těžkly, sesouvaly se, nabývaly na objemu.
Jestřábí nos se měnil v beztvarou hroudu, na niž byla zvyklá; pod očima,
ze kterých se náhle vytratila všechna barva, se zvolna nafukovaly váčky
zbrázděné vráskami. „Tak to ani náhodou, ušoune. Rád se dívám, jak se
svíjíš. Dělá mi dobře vědomí, jak se užíráš tím, že mám ten váš vychvalovaný Immelstorn přímo tady, zavinutý v rohoži.“
Immelstorn! Velcí bohové – jak je to slovo hrubé a prostinké zároveň! Ostatně co jiného bych měla čekat od hunnuse...
„Proto tě nezabiju, ani v to nedoufej, kočko. Vstávej a půjdeme – dokud jsem se nezačal zlobit. Dohání nás Liják, musíme spěchat. Tak
vstávej!“
A dívka vstala. Bez vůle, jako pouhá loutka, celá roztřesená po tom
všem, co právě prožila.
Škvíra ve větvích mohutného stromu se již pomalu uzavírala. Aęřdűňňé splnil svou povinnost – předal dceři Danu Ímměĺstöřůńń. Nyní
v sobě nechá v klidu a beze spěchu dozrát nový. A až nastane správný
čas, i on si najde svého majitele.
Člověk a mladičká Danu se zašpičatělými oušky vyrazili k silnici.
* * *
„Koukněte se, už jsou zpátky!“ Tróša jako první postřehl vracejícího se
majitele cirkusu a Gagátu. Pan Onfim První měl přes rameno přehozený
jakýsi podlouhlý balík. Copak v lese asi našel?
„Tak co, odpočinuli jste si?“ zeptal se pan Onfim nevlídně. „Jedeme.“
Vzápětí se mimoděk ohlédl přes rameno na východ, kde již celý obzor halila zlověstná černá mračna.
Blížil se odtud Liják a spolu s ním obvyklá podzimní pohroma.
A běda tomu, koho dostihne v divočině, bez pevné střechy nad hlavou.
Kočovný cirkus se znovu vydal na cestu.
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Kapitola druhá
Mágové, čarodějové, věduni, vědmy, kouzelnice a vůbec všichni lidé
ovládající magii k smrti rádi dávají najevo, že jsou něco víc než ostatní.
Milují pozornost, která jim je věnována, a zbožňují, když po jejich příchodu tichnou všechny rozhovory, když lidé smekají čepice a ohýbají
záda v hlubokých úklonách.
Mladší mágové doslova ulítávají na všem, co je černé a stříbrné – kožené oblečení, destičky, trny, řetízky, náramky. Ženy za nimi ani trochu
nezaostávají. Pravda, ty se už dávno rozdělily na dva extrémně odlišné
proudy: buď jsou nakrátko ostříhané, podle zbraní, oděvů a chování
takřka nerozeznatelné od mužů, nebo mají vodopád skvostných vlasů
až po zadek (zpevněných a prodloužených pomocí čar), hromadu drahých rób, spousty krajek, hluboké výstřihy, kočáry, olivrejované lokaje
a tak dále a tak dále.
Starší generace se bez výjimky halí do plášťů. Nosí je i přesto, že to
není zrovna nejpohodlnější oblečení – pořád se rozhaluje, fouká pod ně
a ještě ke všemu překáží v pohybu. Ve všech lidských zemích – od
Vnitřních moří až po Krajní oceán – totiž bylo před lety vyhlášeno strohé nařízení: prostému lidu (a ostatně i urozeným šlechticům) je odteď až
na věčné časy zakázáno nosit jednobarevné pláště – ty se staly výsadou
starších řádových mágů, počínaje třetím stupněm zasvěcení. Všem
ostatním byly povoleny pouze pláště dvou-, tří- a vícebarevné. V té době
se zrodil zvyk, že čím vyššího společenského postavení člověk dosáhl,
tím méně barev měl jeho plášť. Dvojbarevné nosili králové, trojbarevné
korunní princové, hrabata, baroni a další příslušníci vyšší šlechty; níže
začínal barevný mumraj, o němž se nikdo nenamáhal dělat si přehled.
Duchovní Pravého boha – taktéž Spasitele, Blahodárce a Pána magie
– se ničím takovým zaobírat nemuseli. Nosili bílé řízy a byli jedinými
obyvateli Říše, kteří měli právo chodit v jednobarevných pláštích této
barvy.
Nastal úsvit dalšího zasmušilého říjnového dne. Sotva se otevřela těžká křídla východní brány, do slavného města Chvalinu vjel osamělý jezdec. Měl mladou zpupnou tvář s pečlivě zastřiženou tmavou bradkou.
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Pohled hluboko posazených očí byl neuvěřitelně pronikavý; naháněl
hrůzu. Černou koženou bundu měl celou posetou stříbrnými cvočky.
Navzdory studenému podzimnímu dni byla rozhalená – tak, aby nikdo
nepřehlédl těžký řetěz z panenské červené mědi, na němž visel erb Řádu
Ark: tři plamenné jazýčky vytesané z avalionnu, Ohnivého kamene.
Do podzimního bláta na dlažbu před patolízalsky skloněné strážníky
dopadla drobná stříbrná mince – měla asi dvakrát vyšší hodnotu než
běžný poplatek za vjezd. Velitel stráže ji spěšně zvedl a přitom mumlal
slova díků, ale jakmile jezdec zmizel za nejbližším rohem, rychle vhodil
minci do pokladničky, jako by mu spalovala ruku.
„Přestaňte čumět!“ obořil se na své podřízené. „Jen ať se tím čarodějným stříbrňákem magistrát udáví. Fuj, zatraceně! Nám, válečníkům ji
hodí pod nohy do špíny jako nějakým hospodským pobudům nebo lůze
z předměstí! To si jako myslí, že když nám dá dvakrát tolik, co dělá poplatek, a nechce zpátky drobnáky, že jeho koni vylížeme? Ne, hňupi! Na
pivo si dokážeme vydělat sami!“
Velitel už nebyl nejmladší, a navíc teď měl velkou rodinu, kterou musel živit. Svého času však bojoval s Danu, těmi lesními bestiemi – to
když byly dlouho po Velké válce zbytky tohoto ničemného plemene bez
milosti pobíjeny na celém území Říše. Potlačoval i baronská povstání během Nepokojného pětiletí a pamatoval si, co je to pochvala císaře, co je
to Jeho ruka na rameni, na té mizerné zakrvácené kroužkové zbroji
(vládcova dlaň se tehdy ani nezachvěla, neštítil se, nehnusilo se mu to!).
Ano, tohle všechno si pamatoval, a právě proto teď podlehl záchvatu
spravedlivého hněvu.
„No jo, tobě císař alespoň platí ňákej ten důchod, malej sice, ale lepší
než nic,“ zavrčel jeden ze strážníků, vychrtlý a ryšavý. Halapartnu držel
s tak otráveným výrazem, že to vypadalo, jako by měl sto chutí ji zahodit. „Ty prachy nepotřebuješ, ale jinejm by bodly.“
„Hlupáku!“ Velitel okamžitě vlepil strážníkovi pohlavek – nijak
zvlášť silný, spíš jenom tak pro pořádek. „Jestli budeš jak krysa na smetišti chytat měďáky z rukou čarodějů, tak se tou krysou brzo sám staneš!
Takovými rádoby dary nepohrdnou leda toulavá psiska – a to ještě ne
všechna! Ale až nám nějaký kupec vychovaně a s úctou dá víc, než je třeba, tak mu pěkně poděkujeme a dáme si pár piv na jeho počest.“
* * *
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Přibližně ve stejnou dobu vjel jižní bránou do Chvalinu další jezdec. I on
byl mladý a urostlý. Avšak jeho tvář – opálená, větrem ošlehaná a orámovaná dlouhými popelavými vlasy – nevypadala ani trochu povýšenecky. A také bunda z vlasové pleteniny, po níž dešťové kapky výborně
stékají, aniž by pronikaly dovnitř, se rozhodně nepodobala černému
a stříbrnému hávu mladého čaroděje. Ani na výzbroji tohoto jezdce nebylo nic mimořádného – měl pouze tesák v jednoduché pochvě; jedinou
zbraň, kterou smějí na cestách nosit příslušníci nižších společenských
tříd.
Mladík seskočil z koně a bez pobízení si před strážníky rozepnul bundu, aby ukázal, že nemá dlouhý meč, jaký doma směli podle zákona
přechovávat jedině členové řemeslnických gild. Nevlastnil ani žádné
zvláštní amulety či ochranné talismany – jen samý nezajímavý brak, tolik oblíbený mezi prostým lidem.
„Chvála Pravému bohu, Spasiteli, Otci našemu a Ochránci, sláva, sláva a třikrát sláva, amen. Jaká byla noc, páni vojáci? Těžko ve strážnici
bez ženských a bez piva, což?“ Obratné prsty již rozvazovaly odřený váček a odpočítávaly měďáky. „Tady máte něco pro potěchu vašich hrdel.“
Dal jim víc, než činil poplatek – ale zase ne moc, tak akorát; zkrátka tolik, co obvykle dávali „pro štěstí“ potulní tovaryšové.
Veliteli stráže u jižní brány se časný host líbil. Jakmile však zmizel
v městských ulicích, najednou si uvědomil, že si vůbec nedokáže vybavit jeho tvář. Byl to obličej, který se naprosto nedal zapamatovat – ošoupaný jako stará mince, natolik tuctový a postrádající jakákoli zvláštní
znamení, že bylo prakticky nemožné uchovat si ho v paměti. Ani na
mladíkově mluvě nebylo nic mimořádného – ani městská, ani venkovská, ani pobřežní, ani horská; od všeho trochu. Možná to byl příručí nějakého obchodníka nebo řemeslného mistra nebo mladý kupec nebo...
nebo... Časný návštěvník mohl být v podstatě kýmkoli. Takových lidí se
teď v Říši vyrojila celá spousta; potloukali se po ní a přiváděli do rozpaků zkušené strážníky u městských bran, kteří byli tolik pyšní na své
umění poznat na první pohled místo narození, profesi a divže ne i jméno jakéhokoli poutníka.
Velitel stráže si však s ranním hostem pochopitelně dlouho hlavu nelámal. Chvíli si vesele pohrával s měďáky; pak zavolal chlapce, sloužícího u stráže jako poslíček, a přikázal mu, aby doběhl do nejbližšího hostince pro pivo a kus žvance pro celou směnu.
* * *
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Na podzim se město probouzí pomalu a zdráhavě. Práce je nad hlavu,
termíny hoří, všechno je třeba stihnout, než uhodí první mrazy a přiženou se Vražedné lijáky (zvláštní kurýři Čarodějné ligy, které se obvykle
říká Barevná sedma či Duha, již vykřikovali na ulicích, že se černá mračna blíží, že se ženou od Ostragu přes Sobolí pustinu), ale přece jen –
komu by se chtělo vstávat do nudného šedivého rána?! Pomodlíš se, zamumláš si pod nos předepsaná slova a přitom sám... Přitom sám myslíš
jen na to jak přežít; jak přečkat podzim a vydržet dlouhou zimu. A nejhorší je, že víš, že příští léto bude úplně stejné – plné příprav na studené
údobí. Ech, bývaly časy, kdy říšské legie vesele táhly zámořskými zeměmi, kdy se prošedivělí veteráni vraceli domů se spoustou peněz a vyznamenání od samotného císaře a začínali v klidu hospodařit na žírných
lánech, jimiž je koruna odměnila za věrné služby – to tenkrát ale byly radostné doby! Zimy bývaly mnohem mírnější a podzimních dešťů se nikdo nemusel bát. Je to tak dávno... Teď se všechno změnilo. A všichni si
zvykli. Nikdo už dokonce ani neosočoval mágy, kteří kdysi halasně
a svatosvatě přísahali, že kraj strašných podzimních dešťů už brzy jednou provždy zbaví.
Chvalin, severní uzel kupeckých cest, pevně svírající v hrsti veškerý
obchod, jenž byl milostivě ponechán trpaslíkům, koboldům, goblinům
a orkům, svým bohatstvím nijak nezaostával ani za skvostnými městy
na jihu – v prapůvodním srdci Říše. Bylo zde nač se dívat. Místní se měli
čím pochlubit.
Již se stmívalo, když mladý čaroděj z Řádu Ark sesedl z koně před
Říšským lvem, nejlepším hostincem ve městě. Soudě podle názvu ho téměř jistě založil některý z veteránů. Mág hodil otěže přiběhnuvšímu podomkovi, kterého ani neuznal za hodna pohledu, a pak – aniž se dotkl
kliky dveří – je otevřel a vešel dovnitř.
Nedá se říci, že by s jeho příchodem zavládlo v šenku hrobové ticho –
ale v každém případě se lidé znatelně ztišili. Majitel podniku ihned spěchal s četnými úklonami a pozdravy vzácnému návštěvníkovi v ústrety.
„Chvála Spasiteli, Pravému bohu. Večeři a postel,“ otevřely se na okamžik bledé rty.
„Otci a Blahodárci sláva a třikrát sláva... Jaké víno si dáte, mladý
pane?“ Hostinský se předklonil ještě víc. Bylo vidět, že tento starý a zkušený válečník, silný a podsaditý, není příliš zvyklý ohýbat záda. Co do
šíře ramen si ani trochu nezadal s trpaslíkem.
„Žádné víno. Vodu.“ Mágovy tenké rty se opovržlivě zachvěly. Mladí
stoupenci Řádu Ark nikdy nepožívali alkoholické nápoje.
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Aniž odložil zkřížené krátké meče, které měl připevněné na zádech,
posadil se čaroděj na židli, kterou mu hostinský úslužně přisunul. Uvelebil se – a rázem strnul; ztuhl jako kamenná socha. Zdálo se, že na celém světě je jen on a ještě část stolu před ním, kde se jeden za druhým
objevovaly ty nejvybranější pokrmy.
Ostatní hosté se pomaloučku vzpamatovávali. Znovu se ozval šum
přerušených rozhovorů, ve sklenicích a korbelech se opět zapěnilo pivo
a zpoza závěsů opatrně vykoukly obličejíky hezkých služtiček; do šenku se zvolna vracel život, třebaže veselí už nebylo ani zdaleka tak bouřlivé jako před příchodem mága v černém.
Mezi návštěvníky hostince byl i veselý mladík s popelavými vlasy,
jenž zrána projel jižní bránou. V pohledu, který věnoval nadutému čaroději, se zračilo totéž co v očích všech ostatních – bezděčný strach
a upřímná závist. A snad jedině nejlepší říšský tragéd, jedinečný Titus
Olivius – a možná ani ten ne – by dokázal poznat, že jeho emoce jsou
pouze hrané. Mladík s popelavými vlasy jedl pilaf z velké mísy a zapíjel
ho laciným pivem; smál se hloupým a obhroublým vtipům svých spolustolovníků, dával k dobru anekdoty vlastní, usilovně štípal pištící
služky do zadečků a ani trochu nevybočoval z řady. V davu byl nezranitelný; byl s ním spojený, rozpuštěný v mase, ničím neodlišitelný. Jakýkoli pohled po něm sklouzával jako háček po vodní hladině – neměl se
čeho zachytit.
Tento úkol byl příliš snadný. Sledovat nafoukaného a domýšlivého
pitomce, až po uši naládovaného podle zdejších měřítek mocnými zaklínadly a proto opovrhujícího všemi okolo bez výjimky, to snad ani
nebyla práce – to byl jeden velký výsměch.
Sedí se ti tu pěkně, stoupenče Řádu Ark? Co, co a komu tady chceš dokázat,
pitomče? Všichni se čarodějů bojí a zároveň je nenávidí – copak to nevíš? Když
zmizeli Danu, když se trpaslíci odsouzení k pomalému vymírání stáhli ještě
hlouběji pod zem, když se chladní elfští hrdopyši ukryli za neproniknutelné clony a když byli orkové, goblini a další Nelidé zatlačeni do nehostinné tundry, obrátila se lidská nenávist proti čarodějům. Je to přece tak přirozené. Lidé zkrátka
nezbytně potřebují někoho nenávidět. Až nebudou čarodějové, pustí se do zrzavých, nosáčů, jižanů nebo řekněme pihovatých. Taková je holt lidská povaha,
s tou se nedá nic dělat. Když už se ale věci mají právě takhle, každý rozumný
člověk by měl logicky udělat vše, co je v jeho silách, aby se neocitl mezi těmi, ke
kterým osud obrací svou nelaskavou tvář. Co, svědomí? Kdo tady mluvil o svědomí? O tom vyprávějte ženám rolníků, které rodí děti a ihned je prodávají, aby
alespoň nějak uživily ty ostatní.
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Mladík s nezapamatovatelným tuctovým obličejem, v obnošené bundě a kvalitních, byť již zdaleka ne nových holínkách seděl na lavici mezi
desítkami stejných lidí, jako byl on sám. A stejně jako oni pil, jedl, nadával,
rouhal se a čas od času mával na hostinského, aby jemu a jeho nejbližším
sousedům donesl další baňatou lahvičku místního kyselého červeného
vína.
Se stoupencem Řádu Ark měl, jen tak mimochodem, jedno společné –
oba nenáviděli alkoholické nápoje.
Jistě, hlučně se smál, vtipkoval se služtičkami, cosi odpovídal na podnapilé tlachání spolustolovníků, avšak jeho citlivé uši slyšely všechno,
všecičko, o čem se zde hovořilo, dokonce i v těch nejvzdálenějších koutech šenku, bez ohledu na to, zda nahlas nebo šeptem. I když jaképak
tajné rozhovory by se tu asi mohly odehrávat, když hned vedle seděla
pochmurná modla – čaroděj z Arku?
* * *
A v tutéž chvíli nastal čas, aby se otevřela také západní brána Chvalinu.
Otevřela se proto, aby do města mohla vjet dlouhá kupecká karavana
trpaslíků.
Nekonečný řetěz pořádně naložených poníků zemdleně poklusával
po široké uježděné silnici (podle zvláštního výnosu samotného císaře
měl Podhorský lid zakázáno používat povozy). Po krajnicích se trousili
poháněči, závozníci, příručí a všichni ostatní, bez nichž by se karavana
nemohla vydat na cestu. Každý trpaslík – zakrslý, sporý a vousatý – nosil na krku hrubě opracovanou dřevěnou visačku o velikosti menšího
polena (další císařský výnos totiž zakazoval trpaslíkům objevit se bez
nich; visačka znamenala, že její nositel uhradil nemalou daň za vstup do
lidských zemí). Neozbrojení trpaslíci posupně kráčeli a jejich těžké boty
se s mlaskotem bořily do podzimního bláta; kolona drobných koníků se
smutně vlekla jako pohřební procesí.
Karavanu chránilo asi třicet městských orků z řad těch nemnoha
šťastlivců, kteří dostali povolení k pobytu na území Říše; i úředníci totiž
nakonec pochopili, že někdo přece jen trpaslické karavany chránit musí.
Pro hrstku vybraných orků tedy byla učiněna výjimka. Pravda, i oni
museli nosit visačky a platit vydřidušské daně, ale pořád to bylo lepší
než pomalé umírání v jalových tundrách.
Ze zbraní byly orkům ponechány pouze palice. Jakoukoli jinou výzbroj
měli přísně zakázanou. Předpokládalo se, že před vážnějším nebezpečím

Perumov

2017/1 - zlom

1.9.1956 23:33

Stránka 35

Letopisy zlomu /35
kupce ochrání strážní stanice magických Řádů, zatímco na odražení loupežníků stačí i kyje.
Průvod se zastavil před bránou a orcký staršina, hřmotné chlapisko
s plochou tváří, šikmýma očima a upilovanými tesáky (další ponížení,
které orkové museli přetrpět, aby mohli vykonávat vytouženou práci),
přistoupil ke ctihodnému vůdci karavany, trpaslíkovi jménem Sídri, synovi Sturleho z klanu Dromarongů.
„Jsme tu, jsme tu.“ Ork natáhl doširoka rozevřenou dlaň. „Dej-dej,
plať-plať. Podle dohody.“
„To se ví, že tě neošidím, Tilly,“ zahučel tělnatý trpaslík a důstojně si
uhladil pěstěný plnovous, jehož konec měl pečlivě zastrčený za prostý
kožený opasek (ech, kdepak je teď asi konec světově proslulým carským
opaskům trpaslíků, zdobeným drahokamy? Že by snad v císařské pokladnici, do níž byly odevzdány jako součást válečných reparací?). „Copak spolu cestujeme prvně?“
„Ne-ne. Ale stejně – jak mám vědět, jestli mě tentononc-netentononc?“ Tilly se bodře zašklebil.
„Tentononc... Kdybys tak ty sám šel do tentononc...“ vrčel Sídri, zatímco orkovi odpočítával odměnu. Nad každičkou mincí si zhluboka,
s tím nejupřímnějším zoufalstvím, povzdechl.
„Dobře-dobře. Nešetři-nešetři,“ povzbuzoval trpaslíka Tilly.
Ork a trpaslík spolu hovořili celoříšským jazykem; v dávných dobách se jejich národy častokrát střetávaly v krutých bitvách a pouze
porážka, kterou jedni i druzí utrpěli od lidí, je donutila, aby se stali
poněkud tolerantnějšími vůči samotné skutečnosti, že existují i jiné
rasy – byť všechna stará příkoří stále nedokázali úplně pustit z hlavy.
Trpaslíci se dodnes nemínili učit řeči orků a orkové jim opláceli stejnou mincí; při vzájemné komunikaci tedy používali nejznámější a nejjednodušší dialekt, jenž se rychle rozšířil po celé Říši, od Vnitřních
moří až po Krajní oceán.
„Ech-he... Proklaté časy nám nastaly, to tedy ano,“ nepřestával si stěžovat Sídri. Jeho pohled se co chvíli zastavoval u oznámení na městské
bráně, napsaném velkými kostrbatými runami a k tomu ještě se spoustou pravopisných chyb: ,Vsdup elfúm, Danu a trpaslýkům povolen pouse
s vysačkami!’
Nápis byl samozřejmě notně zastaralý. Danu už mnoho desetiletí
Chvalin dobrovolně nenavštěvovali – dokonce ani s cizáckými visačkami. Dostávali se sem pouze jako otroci, aby byli prodáni na zaprášeném
Rabském náměstí. Ale předpisy jsou předpisy, a tak negramotní strážní-
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ci den co den nápis snaživě obnovovali, přičemž se řídili ohmataným
originálem. Změnit text oznámení nikoho nenapadlo.
Tilly včas dloubl žehrajícího trpaslíka do žeber. Z otevřené brány vyšel
tlustý supící celník v doprovodu několika strážníků. Prohlídka začala.
Na této proceduře vskutku nebylo nic mimořádného. Trpaslická karavana – to nejsou žádní jižanští kupci, kteří rozechvívají srdce udatných
strážníků cizokrajným zbožím. Jižané obchodují s lahodnými víny
a ovocem, tkaninami a ozdobami, vonnými oleji a koberci, kdežto poníci
těchhle mrňavých trpajzlíků vlečou tak akorát hrudky syrového železa,
nejjemnější tyglové uhlí, též nazývané zlatnické, polotovary pro výrobu
radlic, veřejí pro dveře a brány, dále pak skoby, hřebíky a neopracované
užitkové kameny. Zkrátka a dobře, chudý a poctivý celník se tu vůbec
nemá na čem přiživit.
Šéf západní chvalinské celnice se viditelně nudil. Svůj úplatek už dostal a nevěděl, v jakých malichernostech by se ještě mohl nimrat. Sídriho
karavany již Chvalin navštěvovaly nejeden rok a celník s jistotou věděl,
že by se tento opatrný a bázlivý trpaslík nikdy nezapletl do žádného podezřelého podniku.
„A co jsou zač tihle?“ štěkl nakonec na zaraženého Sídriho.
„Kdo, kdo?!“ polekal se nešťastný trpaslík. „Aha, tihle... No, tihle, jak
jistě ráčíte vidět... byli vepsáni do karavanního soupisu... přidali se
k nám cestou.“
Na vzdálenějším konci dlouhé řady koníků nehybně stály dvě vysoké a štíhlé lidské postavy.
„Že byli vepsáni do karavanního soupisu? To se na to podíváme...
Pojďte ke mně a kápě dolů! A pak ruce za záda!“
Na pomoc celníkovi a strážníkům ihned přispěchal tucet žoldnéřů
s nataženými kušemi.
Sídri se chytil rukama za hlavu a dal se do hlasitého úpění. Ostatní trpaslíci zamračeně přešlapovali vedle svého vůdce; neměli vůbec žádné
zbraně – všechny, včetně nejmenších dýk a nožů, se nacházely v balících,
které nechal říšský setník důkladně zapečetit poté, co karavana překročila hranice lidských zemí.
„Vepsáni do karavanního soupisu...“ zopakoval celník se zlověstným
úšklebkem. „Hned se na vás mrkneme...“
Muž a žena. Oba velmi mladí, s čistou růžovou pletí, jaká se ve špinavých lidských osadách zahlcených odpadky už skoro nevidí. Vysocí –
on rovných šest stop, ona asi pět a tři čtvrtě. Oba s vlasy sytě zlatého odstínu, mírně vystouplými, jakoby vycizelovanými lícními kostmi, velký-
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ma tmavozelenýma očima se zvláštně zvednutými vnějšími koutky, tenkými rty a pevnými bradami s maličkými důlky.
Na první pohled bylo jasné, že to nejsou lidé. Na druhou stranu však
nepatřili ani k oněm „elfúm“, zmíněným v nápise na městské bráně,
a už vůbec ne k mrzkým bezbožným Danu. Nejspíš pocházeli z národa
Volných, zvláštního lidu, který byl přinejmenším stejně starobylý jako
samotní elfové a Danu. Odpradávna měl svá panství na vzdálených březích Krajního oceánu a nezasahoval do záležitostí ostatních ras. Když
Říše během První severní války zlomila odpor elfů, trpaslíků a Danu,
Volní neznámo proč zůstali stranou; odmítli se připojit k jednomu či
druhému znepřátelenému táboru.
Později, když říšští těžkooděnci jedno po druhém drtili trpaslická carství, ve kterých propukla zoufalá vzpoura proti lidskému jhu, když říšští
myslivci lovili zbylé Danu jako divou zvěř, když byli na hranicích upalováni poslední „divocí“ orkové, goblini a další, Volní nadále setrvávali
v neutralitě. A to přitom byli považováni za nejlepší válečníky na světě!
Pravda, také měli svou slabinu – opovrhovali luky, kušemi a praky, neboť je pokládali za zbraně zbabělců.
Císař nezapomněl na neutralitu Volných, která mu přišla tolik vhod.
Ve snaze prohloubit rozkol mezi nelidskými rasami vydal výnos, že každý Volný, který si to bude přát, může kdykoli přijmout státní občanství
Říše. Byly jim za to slíbeny nejrůznější výsady a privilegia. Episkopát
jim dokonce povolil svaté přijímání – přičemž ovšem nijak zvlášť netrval
na jejich pokřtění a dalších věcech. Hierarchové nebyli žádní hlupáci.
Nač se kvůli maličkostem hádat s nejlepšími bojovníky známého světa?
Jen ať si klidně slouží. Ale bude-li potřeba, přitáhnou jim uzdu jako
všem ostatním kacířům.
Ostatně, samotní Volní se svatého přijímání účastnili celkem ochotně
a bez pobízení; snad to brali jako součást své služby Říši. Nebyli sice
nijak horlivými věřícími, ale jak už bylo řečeno, v Episkopátu neseděli
pitomci, ale moudří muži, kteří dobře věděli, kdy je třeba vyžadovat
horlivost a kdy je naopak lepší vyčkat.
Pravda, za všechny roky platnosti využilo císařského výnosu pouze
několik desítek Volných.
„Kan-Torog, vznešený kapitán Volné stráže, a jeho sestra, Kan-Mola,“
oznamoval řádek v karavanním soupisu. Celník poznal Sídriho kostrbatý rukopis.
„Volní?“ podivil se úředník. „To je tedy... opravdová vzácnost. Jaký
vítr vás zavál k nám do Říše?“
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„Rozhodli jsme se přijmout říšské občanství,“ odpověděl kapitán hlubokým chraplavým hlasem.
„Ó, až tak? Inu... to je potom jiná. Ra... račte, prosím.“ Zákon nutil celníka, aby se choval uctivě, takže v tu chvíli prožíval vpravdě pekelná
muka. „I když... Nejste příliš mladý na tak vysokou hodnost, kapitáne?“
poznamenal všímavý šéf celnice.
Kan-Torog v odpověď pokrčil rameny:
„Během bitvy jsem se z vůle Osudu ocitl v čele tří stovek jezdců. Po
boji se mě Kruh kapitánů rozhodl přijmout do svých řad. Kdo jsem,
abych zpochybňoval volbu starých moudrých válečníků?“
„Doklady!“ vyžádal si ostražitý celník.
Ukázalo se, že doklady Volných jsou v pořádku. A v pořádku byly
i jejich zbraně – pečlivě zabalené a spolehlivě zapečetěné.
„Hm... Rozhodli jste se, že se usadíte v našem městě?“ zajímal se šéf
celnice, když kapitánovi vracel kožený balíček s doklady.
„To ještě nevíme.“ Kan-Torog pokrčil rameny. „Je to možné. Hlavně bychom ale v souladu s výnosem Jeho Veličenstva chtěli od místodržícího
tady ve Chvalinu obdržet glejt, potvrzující získání říšského občanství.“
„Bůh vám pomáhej,“ pronesl celník ochranitelsky. „V tom případě už
jen poslední formalita. Svlékněte si pláště. Musím se přesvědčit, že pod
nimi neschováváte žádné dlouhé zbraně, zakázané říšským zákonem...“
Volní mu mlčky vyhověli. Pod plášti měli vesty, proslulé šupinaté krhappy, vyráběné z kůží obrovských ještěrek, jež se vyskytovaly na západním pobřeží. Říkávalo se, že obyčejný šíp takovou vestu neprorazí
ani z nejtěsnější blízkosti.
Pozorný celník si však nevšiml, a ostatně si toho ani všimnout nemohl,
že ve městě se trpaslík Sídri a oba Volní oddělili od zbytku karavany
a společně vstoupili do hostince.
* * *
Čaroděj z Řádu Ark. Mladík, jenž byl vyslán, aby ho sledoval. Trpaslík
Sídri. Volní, bratr a sestra – či přesněji předstírající, že jsou bratrem
a sestrou. Co asi všechny tyto zcela odlišné bytosti ve stejný den přivedlo do Chvalinu?
Už dávno neopouštím svou celu. Opat chrámu Chladného plamene,
v jehož podzemí jsem se usídlil, považuje za svou povinnost posílat mi
chleba, zeleninu i víno a v zimě mě zásobovat uhlím. Jsem pro něj nejspíš nemovitou součástí chrámového majetku – něco jako kocour odpo-

Perumov

2017/1 - zlom

1.9.1956 23:33

Stránka 39

Letopisy zlomu /39
vědný za lov krys, které se ve Chvalinu poslední dobou mimořádně přemnožily.
Ano, neopouštím svou celu. Chvalinský místodržící si myslí, že tomu
tak je proto, že se ho bojím. Jeho Světlost, biskup chvalinský, se podle všeho upřímně domnívá, že se zde musím modlit a kát se ze svých hříchů.
Čarodějové z Řádů – ze všech sedmi bez výjimky – to zase považují za
svou zásluhu; ovšem ti z nich, v jejichž hlavách zůstala alespoň špetka rozumu, sebou pokaždé, když zaslechnou mé jméno, trhnou a rukou rychle udělají ochranné znamení. Nejrůznější drobní chvalinští hierarchové
nejednou usilovali o setkání se mnou, ale pokaždé jsem je odmítl. Nemám, o čem bych se služebníky Neexistujícího boha hovořil. I když Ho
nazývají Spasitelem světa, a dokonce Jeho jménem konají jisté zázraky.
A já sám... Já sám se děsím vyslovit jméno Toho, jenž mě zde uvěznil.
Pravda, zabít mě nedokázal. Ani On ne. Alespoň tohle je trochu povzbudivé.
Zůstalo mi celé mé umění... I když kdo ví, zda by mi nebylo lépe, kdybych nevěděl o všem, co se děje tam nahoře, na povrchu. Já to ale vím.
Všechny moje žíly jsou posety drobounkými hrbolky zaschlé krve.
Kreslím penta-, hexa- a oktagramy a vzývám Síly Světla a Temnoty, aby
se mi zjevily. Duchové větrů, duchové jezer a řek, duchové oceánů; pochmurné bytosti, pro něž oficiální démonologie dosud nemá jméno
a které se zrodily, když se říšská města stala natolik krutými, že je lidské
hoře a utrpení probudily k životu, vyrvaly je z kamenů budov i uliční
dlažby. Duchové silnic... A pak další, mnoho dalších.
Rozmlouvám se šotky všech druhů a velikostí. Nadutí mágové Řádů
jsou hloupí, když pohrdají těmito mimořádně užitečnými bytostmi. Vím
všechno, co se děje v Chvalinu, v jeho okolí i na silnicích, mířících
k městským branám...
Venku je sychravá podzimní noc. Hexagram, který jsem na podlaze
nakreslil svou vlastní krví, pomalu hasne. Niobius, „čertík“, jak by ho
nejspíš pojmenovali místní nevzdělanci, ale ve skutečnosti drobný zemní duch, si do překvapivě široce otevřené tlamy cpe poslední zbytky pochoutky, o jejímž složení se však raději nebudu šířit, abych váženým posluchačům nepřivodil žaludeční potíže.
„Vyvoláš příště zase mě, že jo, že jo?“ Niobius dojí a upře na mě prosebný pohled; dokonce sepne tlapky, porostlé krátkou černou srstí. „Tak
vyvoláš? Mě a ne...“
„Budu-li tě potřebovat, vyvolám,“ slibuji. „Čertík“ unyle pokývá hlavou a mrzutě se poškrábe na zátylku za pravým rohem.
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„No jo, ty vždycky jenom slibuješ,“ zafuní uraženě a s povzdechem
sleduje, jak se ochranná čára pozvolna ztrácí. Jakmile hexagram zcela
pohasne, bude se muset vrátit zpátky domů, do truchlivé a neradostné
říše zemních duchů, kde není světlo, pohyb ani smích... Stvořiteli, chraň
nás všechny před tak ubohou existencí!
Svou dnešní krmi si ovšem Niobius nepochybně zasloužil. Myslím,
že bych ho příště skutečně mohl vyvolat jenom tak, za odměnu. Ať má
radost. Potom mi bude sloužit ještě lépe – nejen ze strachu před mocnými zakletími, způsobujícími nesnesitelné bolesti a muka.
Věděl jsem všechno, co bylo třeba. Nitky natažené z nejrůznějších
konců Říše se spojovaly a splétaly do jediného pevného uzlu – přímo
tady ve Chvalinu.
Pravda, cítil jsem, že tento uzel dosud není úplný, že v něm stále schází několik smyček. Nebylo by na škodu podívat se na východní silnici,
jenomže Vražedný liják, blížící se od Ostragu, okamžitě ruší všechna
kouzla sesílaná tímto směrem. Ba i duchové spěšně opouštějí tyto kraje,
a tak dokud se černá mračna nepřeženou, nedozvím se nic.
Nezbývalo mi než čekat, jak se vyvinou události tady ve Chvalinu, třebaže jsem téměř nepochyboval, že výsledek bude nulový. Cíle poutníků,
kteří sem přišli se záhadnými úmysly, se totiž nenacházely ve městě; pro
všechny – pro čaroděje z Arku a za ním vyslaného špeha, pro Volné,
z nichž jsem cítil jakési pochmurné tajemství, i pro trpaslíka Sídriho – byl
Chvalin pouhou dočasnou zastávkou, ze které brzy hodlají pokračovat
dál.
Vlastně, čaroděj z Arku byl v jistém ohledu výjimkou. Cítil jsem
jeho rozrušení a nepokoj, který pečlivě maskoval obvyklým ledovým
klidem a opovržením vůči okolí. Na něco tady ve Chvalinu čekal,
něco tady měl dostat, aby pak – již s onou věcí ve své moci – mohl pokračovat v cestě.
Hexagram neúprosně pohasl. Plamínek svíce skomíral a stěží osvětloval maličký stolek s otevřenou knihou. Položil jsem ruku na nepopsané
stránky a začal diktovat...
* * *
Toho dne se císař odebíral na lože v mizerném rozpoložení. A také že
měl důvod! Mágové, kteří měli na starosti posílání a přijímání zpráv,
před chvílí předali Jeho Nejjasnějšímu Veličenstvu obálku, důkladně zapečetěnou erbem Řádu Liv.
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Tenké a elegantní prsty (za elegancí se téměř vždy skrývá síla) netrpělivě strhly blankytný pečetní drahokam. Tmavohnědé oči se ihned
vpily do řádků, planoucích ohněm rovněž blankytným – v barvě Řádu.
Východní armáda operující za oceánem posílala panické depeše.
Zprávy mluvily o tom, že tři elitní legie – Čtvrtá, Sedmá a Devátá železná – pod velením Jeho Blahorodí hraběte Percivala se kvůli přehnané
pýše zmíněného šlechtice oddělily od hlavních sil, zabloudily v džunglích a nakonec byly zatlačeny do bažin a pobity do posledního muže. Ve
smrdutých mokřinách tak zemřelo všech téměř sedmnáct tisíc těžkooděnců z řad nejelitnější říšské pěchoty. Nic s tím nenadělal ani kontingent mágů z Modrého řádu Soley, jenž byl součástí zničeného sboru
(mezi řádky byla jasně patrná jedovatá narážka, že kdyby na jejich místě byli stoupenci Řádu Liv, nic podobného by se nikdy nestalo). Jediným
úspěchem čarodějů bylo, že pomohli Jeho Blahorodí uniknout do bezpečí – i s pochodovými konkubínami, psovody, tou nejlepší loveckou
smečkou, sokoly a pokladnou ztracených legií (obsahovala včas nevyplacený žold). Jako důkaz mimořádné udatnosti samotného hraběte
byla v dopise uvedena skutečnost, že Percival podstoupil oběť nejvyšší
a odmítl s sebou vzít jednu ze svých konkubín; místo ní zachránil odznaky a standarty všech tří legií.
Císařovy pěstěné prsty pomalu, téměř něžně upustily pergamen.
Prsten s černým drahokamem, jenž měl nasazený na prostředníku pravé ruky, se sotva znatelně rozzářil jemným perleťovým světlem. Hlášení
se samo od sebe svinulo do ruličky, vzneslo se do vzduchu a rozletělo se
k téměř neviditelným policím, jež hostily puntičkářsky roztříděný říšský
archiv.
Císař pracoval v kolosální podzemní knihovně, v níž se řady polic
táhly na dobrou míli daleko; velký vladařův stůl stál hned u vchodu.
Před příšerami, jež v hojném počtu obývaly melynské katakomby, chránila knihovnu mocná zakletí všech sedmi Řádů.
Muž, který vládl nespočetným poddaným, žijícím snad na všech březích takzvaného Náhrdelníku Vnitřních moří, rázně vstal ze svého křesla. Pak prudkým, podrážděným pohybem zhasl olejovou lampu. Hynoucí plamínek (úplně obyčejný, nebyla v něm ani špetka magie) ozářil
strohou mladou tvář – ostře řezanou, jež se ničím nelišila od studeného
kovového profilu na mincích nejnovější ražby. Kučeravé vlasy padaly císaři až na ramena. Tmavohnědé oči hleděly zpříma a hloubavě.
Císař přednedávnem oslavil třiadvacáté narozeniny. A vládl všehovšudy sedm dní.
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Před padesáti třemi týdny jeho otec, předchozí císař, zesnul. Během
celého roku po jeho smrti chodil následník trůnu ve smutečním hávu,
neodhaloval tvář a jedl pouze ty nejprostší a nejjednodušší pokrmy. Všechen svůj čas trávil na modlitbách nebo na vojenském cvičišti – neboť to
první napomáhá očistě duše, zatímco druhé zdokonaluje tělo. Bylo mu
odebráno jméno; odteď bude až do okamžiku své smrti jen císařem, živoucím bohem na zemi, vládcem toho nejmocnějšího státu. Jméno, které dostal po narození, bude vzpomenuto, teprve až nastane čas odebrat
se za slovutnými předky, aby obhajoval všechny své činy před jejich
přísným a neúplatným tribunálem.
Zemi celý rok vládla Říšská rada, kterou tvořili nejbližší přívrženci
zesnulého císaře. Opory trůnu, čili nejvyšší grandové, nejspolehlivější
mágové a Jeho Světlost, arcibiskup melynský, hlava říšské církevní hierarchie, se měly postarat o to, aby předání moci proběhlo bez jakýchkoli komplikací. Mladý vladař (se zahalenou tváří, avšak neustále pečlivě
naslouchající) byl povinen účastnit se všech zasedání, aby vstřebal
moudrost otcových nejvěrnějších služebníků. Ať už byla rozhodnutí členů Říšské rady jakákoli, všichni byli naprosto nedotknutelní. Nový císař
je nesměl ani nechat popravit, ani je nemohl odvolat. Mohl je jedině vypovědět ze své blízkosti, a to ještě nejdříve deset let po svém nástupu
k moci.
Tohle se pochopitelně nevztahovalo na mágy či kleriky. Ty dokonce
ani nebylo možné poslat do čestného a pohodlného exilu.
Vladař vykročil k tajným dveřím. Lem dvoubarevného císařského
pláště – rudého a zlatého – se za ním táhl po podlaze.
Zatracená válka. Plavit se přes Východní oceán – ale proč? Stovky
a tisíce věrných vojáků umírají – zbytečně a bezvýsledně. Domorodci
nemíní vést válku, na jakou jsou legie zvyklé. Prchají do pralesů, do neprostupných džunglí, a jejich rozlehlé země zůstávají ležet ladem, zbavené daňových poplatníků. Kdo potřebuje taková panství? Jenomže stará šlechta, hrabata a baroni, jejichž původ sahá ještě do dob Exodu, ti
všichni potřebují válku asi stejně jako vzduch – jiný život si vůbec nedokážou představit. A když se něco zvrtne, mágové se vždycky postarají
o to, aby se aristokraté dostali do bezpečí...
Mladý císař rychle kráčel nádhernými zšeřelými chodbami svého paláce, tyčícího se nad hlavním městem jako krkavec nad kořistí. Strážní,
pečlivě vybraní vojáci, ho pohotově zdravili – vždy se pěstí v kovové rukavici udeřili do levé horní poloviny pancíře, pod níž jim tloukla srdce.
Vladař každému odpovídal pokývnutím, jak velel zvyk. Jistě, on, císař,
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je pán všeho a všech, pán nad životy a dušemi svých válečníků, avšak
jako velitel musí za všech okolností odpovědět na pozdrav vojáka s nižší hodností. Právě toto pravidlo odjakživa bylo a stále je základním kamenem slavné říšské armády.
Říšské armády... Císař si dovolil rozmrzele potřást hlavou. Ty nejlepší, nejvybranější oddíly padly za oceánem; pryč jsou všichni veteráni
sloužící dobrých dvacet let, nesmírně zkušení, zvyklí na dobré i zlé.
Muži, bez kterých se vojsko rozpadne během několika dní, jsou mrtví.
A teď je třeba verbovat nové...
Jistě, o zájemce určitě nebude nouze. Říše štědře platí těm, kteří za ni
prolévají krev. Každý vysloužilec má nárok na důchod. Na důchod a na
lán země, který může buďto prodat, anebo na něm začít hospodařit.
Ale... Čerstvě naverbovaní mladíci – to už nebude vojsko. A potrvá
ještě dlouho, než si nováčci, dokonce i ti, kteří již umějí zacházet s meči
a štíty, budou moci začít říkat opravdová armáda!
Kéž by tak všichni ti baroni a hrabata vymřeli! Šlechticové s modrou
krví, podporovaní mocí magických Řádů. Od dob zakladatele, největšího světového mága všech dob – Comnima Strassy – existuje v Říši sedm
magických Řádů, podle počtu barev duhy (co je to za nesmyslný zvyk?
A tuší snad někdo, čím se Blankytný Liv liší od Modrého Soley? Nebo
Rudý Ark od Oranžového Garamu? Celá pětina říšských příjmů putuje
do jejich pokladen! A nad každým zlaťákem se člověku chce plakat!);
sedm Opor trůnu, zadržujících Nelidi, kteří nepřestávají snít kruté sny
o pomstě a chystají se zaplavit Říši krví, aby získali zpět všechno, co
Spasitel daroval svému Vyvolenému národu! A nositelem magického
nadání prý může být jedině ten, komu v žilách koluje modrá šlechtická
krev...
Císař se s úšklebkem pousmál (opět tak, aby si toho strážní nevšimli).
Mágové... Odvěké prokletí jeho panství... Vždyť ani ti bílí řeholníci nejspíš tolik neškodí. Mnozí z těch, kteří se nacházejí na samém dně církevní pyramidy, se dokonce upřímně snaží pomáhat a ulehčovat život
prostému lidu a – byť to zní neuvěřitelně – jejich modlitby jim čas od
času skutečně umožňují dělat zázraky. Nevelké, takové ty titěrné zázraky, jako je pytel mouky pro pár hladovějících sirotků, ale aspoň nějaké!
Zato mágové... S těmi má nevyřízené účty.
V dětství k němu často přiváděli zajaté Danu – když se hajným podařilo objevit a zničit další jejich úkryt. Jako malý chlapec musel často
vstupovat do arény vysypané pískem. Do ruky dostával krátký meč;
tehdy ještě příliš těžký, aby se s ním dokázal patřičně ohánět. A v lóžích
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kolem arény se objevovali mágové ze všech sedmi Řádů, princovi mentoři a vychovatelé.
A pak se otevíraly dveře v protější zdi a do arény byly vháněny danuské děti.
„Útoč, princi! Musíš vidět, jak teče jejich krev!“
Císař kopnutím rozrazil dveře své ložnice.
„Všichni ven!“ zaryčel na komorníky. Stará žena, správkyně císařského harému, na okamžik zaváhala a vzápětí si vysloužila popáleninu na
čele – císař totiž pozvedl ruku a tmavý drahokam v prstenu přiživil jeho
již tak planoucí pohled odleskem skutečného ohně. Vzápětí všechno služebnictvo zmizelo, jako kdyby ho odvál vítr.
Po chvilkovém soustředění, kdy mechanicky mumlal slova potřebných zakletí, císař zasunul dveřní závoru a pak se pustil do rozepínání
přezek svého pancíře. Dokud bděl, neměl vladař právo chodit beze
zbroje. A bandalír s dědičným tesákem, ozdobeným runami, jež do něho
vyryly hlavy všech sedmi Řádů, si nesměl odložit dokonce ani v lázních.
Císař ze sebe jakžtakž serval šaty a svalil se na širokánskou postel.
Otec – nechť jsou k němu Podzemní bohové, v něž věřit zakazují Spasitelovi hierarchové, milostiví – si sem s oblibou nechával přivádět alespoň tucet milenek; pokud možno mladších patnácti let. Novému císaři
se však takové potěchy protivily.
Ó Všemohoucí, Spasiteli, Blahodárce, proč jen mě trestáš těmito vzpomínkami? Proč se ke mně znovu a znovu vracejí? Proč musím znovu a znovu vidět
ten den – je mi osm let a deputace třetího stavu z provincie Chvalin mi daruje
štěně vlkodava; legrační, s velkým čelem a tlustými tlapkami... Beru ho do náruče, líbám na čenich a ono mi na oplátku olizuje tvář. Mentoři po sobě nesouhlasně pokukují, a sotva štěněti začínám ve svém pokoji zařizovat pelíšek, všech
sedm se jich nahrne dovnitř. Z jejich barevných plášťů se mi dělají mžitky před
očima a srdce se svírá – jako by mě čekal výprask za nějaký prohřešek.
„Princi, došli jsme k závěru, že vaše srdce je plné citlivosti, pro následníka
říšského trůnu zcela nepřípustné,“ říká Révaz, mág z Rudého Arku.
„Půjde-li to tak dál, nebudete ve svých rukou schopen pevně svírat otěže
vlády,“ podpoří ho Sežes, Blankytná z Livu. Její slova mě udivují – vždycky
mi připadala srdečnější než všichni ostatní...
„Pojďme, Vaše Výsosti. Čeká vás jistá lekce.“ Oranžový Gachlan mě důrazně bere za ruku. Sežes popadne štěně; zvířátko žalostně zakňučí.
Vstupujeme do arény. Válečný obětní kámen je černý a prázdný. Mé štěně je
v mžiku připoutáno k bronzovým skobám.
„Zbav ho života,“ přikazuje mi Sežes a podává mi zakřivený obětní nůž.
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Císařové nepláčou. Ale v tu chvíli jsem musel vynaložit obrovské úsilí, abych
odpověděl: „Ne!“
„Je to nezbytné, můj princi,“ pronáší skřípavě Gachlan. „Protože krutost je
jedinou oporou vlády. Vaše srdce musí zkamenět. Tehdy a jedině tehdy bude
Říše za vašeho panování moci vzkvétat!“
„Je třeba mu pomoci,“ říká znenadání Sežes a – ani se nestačím otočit – vytrhne zpod pláště bronzovou obřadní paličku. Jediný úder! Štěně se zazmítá,
zakvičí a zaskučí. Z rány na jeho tlapce vyčnívá úlomek kosti; po černém kameni proudí rudá krev.
Nevykřikl jsem. Už tehdy jsem byl císařem – byť nekorunovaným.
„Doraz ho,“ říká mi Sežes a vkládá mi do ruky obětní nůž. Ihned zbraní seknu – mířím jí na břicho, chci ho otevřít od slabin až po pupek, přesně, jak mě to
učili.
Ozývá se sborový smích. Kouzelnice s lehkostí odráží můj výpad a uštědří mi
takovou facku, že padám do písku a chvíli se po něm kutálím.
„Vstávej, princi,“ usmívá se Sežes. „Vstávej, a pokud máš tohle nanicovaté
stvoření alespoň trochu rád, ukonči jeho trápení.“
Spojení „mít rád“ zní z jejích úst jako ta nejsprostší nadávka. A to navzdory
skutečnosti, že je krásná, moc krásná, a mladá, jak si nyní uvědomuji. Má přenádherné oči – jednou jsem slyšel služebné, jak si povídají, že Sežesina babička
byla jednou z elfek zajatých za války. To však nemůže být pravda. Svazky lidí
a elfů jsou odsouzeny k neplodnosti...
Štěně již nekňučí, jen zdušeně chroptí. Sežes mu třemi rychlými údery přeráží i ostatní tlapky.
A v tu chvíli... V tu chvíli jsem ucítil, že pláču. A řízl jsem – přejel jsem čepelí nože po hrdle štěněte, kterému jsem ani nestačil vymyslet jméno.
Postříkala mě krev.
Na své mentory jsem si nestěžoval. Věděl jsem, že bych si za to vysloužil jedině výprask, nic víc. Toho dne jsem však přísahal, že se pomstím.
Podobné scény se opakovaly ještě několikrát. Štěňata, koťata, ptáčci – všechna tato mláďata jsem musel zabíjet. A ne vždy na mě čekala připoutaná k obětnímu kameni. Někdy jsem je musel lovit, zatímco vyděšeně pobíhala po aréně.
Sežes před každým začátkem překlápěla velké přesýpací hodiny, a když jsem zvířata nezabil včas, čekalo mě obzvláště kruté bití.
Asi měsíc po štěněti mi poprvé přivedli zajaté danuské děti.
Bylo jich pět. Nemluvně, úplně droboučké. Dvě malé holčičky – dnes vím, že
jedné mohly být asi tři roky a druhé ne více než pět let. Pak klučina – můj vrstevník. A nakonec nejstarší z nich, asi třináctiletá dívka.
Tupý meč v mých rukou. Sežesin hlas mě švihá jako bič:
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„Zabij je! Zabij je všechny! A začni od té dívky!“
Černé vlasy má ledabyle ošmikané. Špičatá ouška legračně a dojemně trčí.
Ale já... Já už nejsem ten, kdo před měsícem litoval štěně. Krom toho jsou to přece Danu, naši odvěcí a nesmiřitelní nepřátelé!
Dnes se mi zdá, že jsem v tu chvíli nic necítil. Tak to ale samozřejmě nebylo.
Dívka stála nehybně a opovržlivě na mě hleděla. Ruce zkroucené za zády,
protože jako jediná je měla svázané.
„Ty jsi mi ale ubohý slaboch,“ procedila Danu naší řečí. „Jdeš se bít, až když
je tvůj protivník bezmocný!“ A plivla mi do tváře.
V tentýž okamžik se na mě vrhl klučina. Myslím, že cosi křičel... Dost mi to
tenkrát pomohlo – probudily se ve mně válečnické instinkty a já mu mečem rozpáral celé břicho.
Udělalo se mi zle. Začal jsem zvracet. Dávení bylo trýznivé, doprovázené
strašnou bolestí a křečemi; nejspíš bych to nevydržel a sesypal se, jenomže v tu
chvíli se opět ozval strašný Sežesin hlas:
„Zabij je všechny!“
Danuský klučina se svíjel na zemi; pohled na jeho krev mě opil, na chvíli mě
připravil o rozum. Vrhl jsem se ke svázané dívce, rozmáchl se, sekl...
Čepel mého meče byla tupá a zubatá (teď vím, že tomu tak bylo proto, aby mé
oběti před smrtí ještě víc trpěly). Danu se svalila s rozťatým hrdlem a já... já se
otočil k holčičkám.
Pevně se k sobě tiskly a s hrůzou v očích na mě hleděly. Žádná z nich se však
nerozplakala, nevykřikla – ani když je můj tupý meč sekal na kusy.
Potom jsem byl dlouho nemocný. Každý můj sen byl noční můrou.
Ale když jsem se uzdravil a znovu stanul v aréně, abych zabil další danuská
děcka, udělal jsem, co jsem musel, bez většího rozechvění...
Císař nehybně ležel na posteli. Nevidoucíma očima hleděl do stropu.
Za dveřmi – cítil to – se shluklo služebnictvo, vyděšené jeho hněvem. Za
zdmi zámku spala Říše, jež neměla ani potuchy o černých vzpomínkách
svého vládce.
Noc pomine. Nastane den s nevyhnutelnými povinnostmi. Je podzim
a urození aristokraté odjíždějí na svá venkovská sídla, aby se věnovali
lovu a dalším radovánkám – ve snaze se pobavit, co hrdlo ráčí, a zapomenout, že už brzy dorazí Vražedné lijáky. Říšská rada se nesejde dříve,
než začne zima.
Ne, dnes už stejně neusne. Bronzový zvoneček tichounce cinkl a do
pokoje ihned vtrhla celá horda sluhů.
„Koupel a čisté šaty! A rychle!“ přikázal polohlasně se zaťatými zuby
pán poloviny světa.
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Nenávidím tyhle čaroděje. Nenávidím je. Stačí se jen letmo otřít o jejich záležitosti a člověk se cítí nesnesitelně špinavý.
Sedm Řádů žárlivě střežilo a pečlivě kontrolovalo veškerou magii
v Říši. Vlastně jich ve skutečnosti bylo osm, ale poslední Řád Nerg neměl přidělenu žádnou barvu a jeho stoupenci se odjakživa drželi stranou a příliš se nevměšovali do záležitostí okolního světa. Sledovali
vlastní cíle, o nichž však prostí smrtelníci, a dokonce ani jejich kouzelničtí kolegové, nic nevěděli. Dostávali sice svůj podíl z říšských příjmů
a při ohrožení země vždy spolehlivě spěchali na pomoc, avšak u dvora
neměli svého vyslance. Ani mezi císařovými mentory nebyl žádný stoupenec Nergu. Všechny pokusy zjistit, co se odehrává v Bezbarvé věži,
jak se jmenovala jejich hlavní bašta, končily krachem. A pokud bylo císaři známo, ani ostatním Řádům se nijak zvlášť nedařilo proniknout do
tajů Bezbarvých. Navíc mu něco říkalo, že informace, za jejichž získání
museli mágové zaplatit obrovskou cenu, mohly být jen prachobyčejným
klamem.
Našli se dokonce i tací, kteří se odvažovali tvrdit, že Spasitelovu církev lze už dávno pokládat za devátý Řád.
Devět. Číslo Temnoty.
Císař stál nehybně a upřeně zíral před sebe – se zamračenou tváří
a roztaženýma rukama. Nic jiného dělat nemusel. A vlastně ani nemohl.
On, vládce nezměrných prostor, na jehož rozkaz vyrážely do boje mnohatisícové armády, byl nucen skrývat se před věčně bdělýma očima věží
Duhy a využívat lidi tam, kde by mnohem snáze uspělo jednoduché zaklínadlo. Naneštěstí však neměl jiné východisko.
Vůbec nepochyboval, že je obklopen donašeči. Tři čtvrtiny jeho sluhů
byli určitě špiclové Řádů. Klidně by je mohl měnit třeba každý den – Sežes a jí podobní stejně ihned zverbují i ty nové. Císař to věděl. A právě
proto se nikoho nezbavoval, ačkoli si byl jist, že jeho dopisy jsou otevírány a čteny, a dokonce tušil kým.
Téměř nikdy nezůstával o samotě. Snad jedině v knihovně a v ložnici.
A to se ještě Sežes nepřestávala vyptávat, zda vladaře jeho konkubíny
nějak nerozhněvaly, když se jim pořád vyhýbá. Zprotivily se mu snad?
V pořádku – stačí jediné císařovo slovo, aby byly neprodleně popraveny
a nahrazeny novými.
Není to žena. Dokonce to není ani succubus. Je to... je to... ne, nejspíš to ani
není člověk, nýbrž pochází z Kamenného národa, který uznává a uctívá jen a jen
Účelnost. Kolik dívek vlastně čeká v Domě potěšení? Tři sta, pět set, tisíc? Císař by neměl zatěžovat svou polobožskou paměť takovými drobnostmi.
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Nyní je pouhopouhým zajatcem svého paláce. Ó ano, nastane čas,
kdy bude sám vydávat rozkazy, trestat a udělovat milost – stejně jako
jeho otec. Ale... měl otec při rozhodování vůbec volné ruce? Co když i to
bylo pouhé zdání?
„Stráže!“ Věděl, že odmítat elitní vojáky by bylo nesmyslné. Kapitán
palácové gardy by takový rozkaz jednoduše neposlechl. Zatím se stále
podřizuje výhradně Říšské radě. Za jednapadesát týdnů se už on, císař,
bude moci pohybovat po městě inkognito, ale teď ještě ne...
U brány čekaly na vladaře dvě desítky mohutných válečníků na koních černých jako noc. Polovina z nich patřila k Volným, kteří obdrželi
říšské občanství. Každý byl prověřen všemi sedmi Řády; čarodějové ručili za jejich spolehlivost. Tito Volní pocházeli z poražené a rozptýlené
družiny. Říšské poddanství jim dávalo šanci na přežití a na pomstu.
Sloužili ochotně a svědomitě, nikoli ze strachu.
Druhou desítku tvořili císařští střelci z kuší; říkalo se o nich, že svou
přesností předčí dokonce i elfy.
Koňská kopyta zaduněla po padacím mostě, jak kavalkáda zamířila
do tmy spící metropole.
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Poté, co se čaroděj z Řádu Ark s chutí najedl, opustil Říšského lva. Mágové Duhy už dávno, a dokonce s dílčími úspěchy pracovali na přemisťovacích kouzlech, jež by jim umožnila dostat se na potřebné místo během
jediného okamžiku; tato zaklínadla si však žádala dlouhou a pečlivou
přípravu, takže i kdyby podobné čáry měl k dispozici, stejně by je nepoužil. Jeho poslání bylo přísně tajné a komtur mu zakázal jakékoli zbytečné čarování. Soupeřící Řády si sotva budou všímat mladého stoupence, který přijel do Chvalinu, ale kdyby začal používat Sílu Arku, jistě by
se mu podívaly na zoubek pozorněji. A to by potom znamenalo...
Mág potřásl hlavou; snad aby se přesvědčil, že mu stále pevně sedí na
krku.
Upřímně řečeno nečekalo ho nic složitého. Setkat se s jistým člověkem. Vyměnit si s ním domluvená hesla, převzít od něj to, co pro něho
bude mít, a zaplatit mu za to zlatem. Velkým množstvím zlata; tak velkým, že se mu opasek stěží drží na bedrech. Předanou věc za žádnou
cenu nerozbalovat a honem si s ní pospíšit do nejbližší řádové věže, kde
na něj bude čekat komtur Devran.
Ano, nic složitého. Jak správně říkává moudrý komtur, nejlepším řešením je téměř vždy řešení nejjednodušší. A právě díky takovým malým, na první pohled nepodstatným záležitostem se postupně rodí
Velké vítězství.
Mág pobídl koně. Stanovy Řádu Ark označovaly pýchu za jeden z osmi
smrtelných hříchů, ale mladý čaroděj přesto nedokázal potlačit pomstychtivou radost, když viděl záda obyvatel Chvalinu, ohnutá ve spěšných
úklonách.
Neznal svého otce a neznal ani svou matku. Narodil se v příkopu
vedle špinavé ostragské krčmy a byl odsouzen k záhubě – avšak bohové, především pochopitelně Pravý bůh, do něho z jakéhosi prapodivného rozmaru vložili příliš mnoho ohně a síly. Věčně hladový a zmrzlý přečkal – neznámo jak – nejútlejší dětství, během něhož obvykle umíralo
devět z deseti dětí; do svých sedmi let pak žil mezi ostragskými žebráky
a záhy si vydobyl přezdívku Barsag, podle krvelačné mýtické příšery.
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Kdykoli se totiž schylovalo ke rvačce, všechna krev se mu nahrnula do
hlavy a on se jako berserk vrhal na protivníka, a to i když byl mnohem
starší a silnější. A právě během jedné takové bitky si ho všiml Devran –
tehdy ještě kapitánporučík.
Potom nastala dlouhá výuka ve věži. Barsagův patron se stal komturem, avšak na toho, komu svého času dal jméno, nezapomněl. Klučina
vykazoval nemalé nadání a rychle dosáhl druhého stupně, zatímco
mnozí jeho vrstevníci se stále plácali mezi tovaryši.
Ilmet – toto jméno dostal v Řádu – věděl, že navzdory jednoduchosti
je tato záležitost velmi důležitá. Komtur poslal právě jeho, svého nejvěrnějšího a nejoddanějšího muže, aniž by mu prozradil, oč se ve skutečnosti jedná. To znamenalo, že šlo opravdu o tajnou a důvěrnou věc.
A nejlepší způsob, jak zůstat v utajení, je chovat se pořád stejně. Právě
proto si Ilmet ponechal svůj černý a stříbrný šat, podle něhož ho každý
mohl poznat na mile daleko – čaroděj druhého stupně, oblečený jako
prostý měšťan či venkovan, by totiž působil podstatně podezřeleji.
Mladý mág netušil, že navzdory velké opatrnosti již podezření vyvolal.
* * *
Člověk musel znát Chvalin lépe než svých pět prstů, aby – sám nepovšimnut – dokázal sledovat čaroděje z Řádu Arku, zdaleka ne nejslabšího.
Mladík s nezapamatovatelnou tváří se ve městě vyznal právě tak, ne-li
ještě lépe. Tam, kde jezdec musel objíždět bloky k sobě pevně přitisknutých domů, pěší si vždycky našel nějakou skulinku k proklouznutí.
Noc už je na spadnutí – tak kam se ten zatracený mág žene? Do jakého hnusného čarodějnického doupěte? Podřezávat zahnutým nožem novorozeňata, chytat jejich krev do misky a pak z ní vařit vražedné tinktury? Nebo snad praktikovat černou magii a ze skrytých hlubin všehomíru vyvolávat démony v naději,
že od nich získá jejich tajemství a donutí je, aby mu sloužili? Nebo se chlapík jenom rozhodl vykašlat se na stanovy svého Řádu a hledá si na dnešní noc nějakou pěknou kurvičku?
Jejich osudy byly v mnoha ohledech podobné; osudy mága Ilmeta
z Řádu Ark a nevzhledného špeha, který se už dávno nevyznal ve svých
falešných jménech. Tady ve Chvalinu se musel stát Fessem. Toto jméno
bylo zároveň heslem a propustkou. Šedá liga mu ve městě dala pro případ nouze právo na schůzku, byť jen jednu jedinou. A poskytla mu i sebevražedné zakletí; to kdyby byl chycen a věděl, že mučení už nevydrží.
Fess dosud nikdy nic takového nepotřeboval.
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V Chvalinu byl teprve podruhé. Orientoval se tu však lépe než většina starousedlíků. Věděl dokonce i to, nač oni sami už dávno zapomněli
– znal opuštěná sklepení, vyschlé studny i podzemní chodby, vyhloubené kdysi k obranným či jiným účelům; také nyní – zatímco procházel
pustými zatuchlými katakombami – stačil dvakrát dostihnout svého
koně, jak se v hantýrce Ligy říkalo sledované osobě.
Kdepak, tenhle chlapík nemíří do bordelu.
Minuli Veselou čtvrť, Malý trh i Chrámové náměstí, Prostřední trh,
městskou radnici...
Snad nejede k bráně?
Nakonec se však zastavili ještě před městským opevněním. Jarmareční prostranství, prostým lidem nazývané Náměstí komediantů. Ale co tu
chce tenhle mág tak pozdě večer?
Čaroděj ledabyle sesedl z koně, naučenou ráznou chůzí (podle ní lze
stoupence Řádu Ark poznat v jakémkoli davu!) vykročil na náměstí
a zastavil se v jeho středu u sloupu trčícího ze země. Na tento sloup pořadatelé jarmarků vyvěšovali cedulky oznamující všem lidem – tedy
alespoň těm, kteří uměli číst – kdo a kdy navštíví slavné město Chvalin.
Tomuto zvyku Fess nikdy nerozuměl, a byť se snažil sebevíc, nedopátral
se, odkud se vzal, kdo ho potřebuje a proč vlastně stále existuje, když
obstojně číst umí jen zhruba jeden člověk z patnácti. Říkávalo se, že tato
tradice byla zavedena na přání jednoho z mágů. Kdoví? Ať už tomu
bylo jakkoli, kůň nějakou dobu stál a upřeně zíral na jednu z cedulek.
Zdržel se u ní asi minutu a pak zamířil zpátky.
Poté, co ho doprovodil až do Říšského lva, vrátil se Fess zpět na jarmareční prostranství. Už se téměř setmělo a ulice byly přehrazovány zátarasy; noční hlídky zaujímaly svá stanoviště. Před sloupem s cedulkami musel špeh rozsvítit tajnou lucerničku nazývanou „drobeček“. Teprve pak si
přečetl napínaje zrak: „Poslední představení před Lijáky! Kočovný cirkus
pánů Onfima a Onfima. Neobyčejná podívaná! Pospěšte si!“
Vše bylo napsáno na malém kousku pergamenu se stopami špatně
smyté barvy; bylo zřejmé, že rozhodně není použitý poprvé. Komu prospěje? Kolik lidí si ho asi přečte?
Fess si nad tím přestal lámat hlavu a vrátil se do hostince. Když proklouzl na půdu a s pomocí speciálního naslouchadla se přesvědčil, že
mág doopravdy spí, ponořil se i on do ostražitého spánku – jako lovecký pes.
* * *
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Volní, kteří o sobě tvrdili, že jsou bratr a sestra – Kan-Torog a Kan-Mola
– za sebou zavřeli dveře ihned, jakmile překročili práh nuzného kamrlíku. Na nic lepšího Nelidé neměli nárok. Jakmile dostanete říšské občanství, jakmile se zřeknete své minulosti, pak prosím, buďte vítáni i v těch
nejlepších hostincích. Ale do té doby se musíte spokojit s tímto.
„Hora budiž pochválena,“ vydechla dívka. „Jsme ve Chvalinu.“ Mluvila celoříšským jazykem; všechny samohlásky vyslovovala zvučně
a zvonivě, jak bylo typické pro obyvatele hlavního města.
Mladík neodpověděl. Tiše se posadil na úzké lehátko, položil si ruce
na kolena a zamhouřil oči. Slov nebylo zapotřebí. Přišli sem pracovat.
Všechno už bylo dávno dohodnuto – ještě v trpaslických dolech. Nyní
nezbývalo než čekat na Sídriho, až přinese slíbené peníze. Pro práci jsou
nezbytné zbraně, byť by se bez nich Volní nejspíš dokázali obejít. Jestli
ten zpropadený trpaslík stačí dát všechno do pořádku (tedy uplatit
všechny, koho je třeba), už zítra se s Kan-Molou (ve skutečnosti se dívka
jmenovala úplně jinak) vydají na sever.
„Proč mlčíš?“ nedala si pokoj společnice mladého kapitána Volných.
„Tak řekni...“
„Neruš, člověče,“ odpověděl mladík tiše.
„Člověče?“ Dívka zrudla.
„A co jiného jsi, Tavi, když ne lidské dítě, osvojené a vychované mým
národem?“ pronesl nevzrušeně Kan-Torog. Ani ho nenapadlo, že by ji
jeho slova mohla urazit nebo se jí dotknout – vždyť copak pravda může
někoho urazit?
„Nemusíš mi to připomínat!“ vybuchla.
„Proč ne?“ podivil se lhostejně Kan-Torog.
„Jsem Volná!“ zasyčela dívka. Vypadalo to, že nechybí mnoho, aby se
na svého „bratra“ vrhla a nehty mu rozdrásala tvář. „Možná mi v žilách
nekoluje vaše krev, ale vašeho ducha nepochybně mám. Tak nač se zbytečně hrabat v minulosti?“
„Dokážeš chytit letící šíp, bude-li třeba?“ zeptal se mladý kapitán.
Tavi sklonila hlavu. Se zbraněmi uměla zacházet skvěle. Ze souboje
s téměř každým člověkem by vyšla vítězně – avšak zvláštní finty Volných jí zůstávaly nedostupnými. Vyžadovaly totiž něco víc než jen výchovu a píli. Vyžadovaly tu správnou krev.
„Tak tedy zmlkni,“ přikázal Kan-Torog se stále stejným lhostejným
výrazem a opět zavřel oči. Dívka několik okamžiků hněvivě hleděla na
společníka; chřípí se jí chvělo potlačovanou zuřivostí a prsty křečovitě
svíraly kostěnou střenku dýky.
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„Proč se vlastně zlobíš?“ ozval se opět mladík. „Musím se přiznat, že
tomuhle tvému zvyku jsem nikdy nerozuměl. Navíc, jaká by z tebe byla
Volná, Dręąrańń Śeodňí, když nedokážeš ovládnout své city ani poté, co
jsi dostala úkol přímo od Kruhu kapitánů?“
„Ano, máš pravdu, bratře.“ Dívka sklonila hlavu. „Máš pravdu. Odpusť mi to, odpusť...“
Kan-Torog na ni znovu upřel udivený pohled.
„A teď zase prosíš o odpuštění. Mne. Proč? Uspějeme-li, nikdo se o tvá
slova a myšlenky starat nebude. A jestliže selžeme, soudit nás bude tentýž
Kruh, který nás sem vyslal. To jeho členy budeš muset prosit o odpuštění,
ne mě. Ach, ten prapodivný lidský charakter. Hlavně se neurážej, Tavi. Vidíš, teď jsem sám začal mluvit skoro jako tvoji soukmenovci! Nejsi špatná
bojovnice. Dokonce bych řekl, že patříš k těm nejlepším, protože jinak by
tě se mnou Kruh nikdy neposlal. Navíc znáš lidská tajemství, ovládáš magii... Co chceš víc? Stát se skutečnou Volnou, nalít si do žil naši krev? To nemůže nikdo. Na světě neexistuje magie schopná změnit tvou krev v tu, která koluje v nás. Pochop to, Tavi. Asi moc mluvím, což je hříšné, ale než se
s tebou pustím do plnění úkolu, musím se ujistit, že neselžeš jen proto, že
se budeš v myšlenkách zaobírat něčím jiným... No, jistě mi rozumíš.“
„Ano. Ano... samozřejmě.“ Tavi, dívka s mnoha jmény, měkce dosedla na paty ve vzdáleném rohu ubohého pokojíku. Zavřela oči. Byla teď
vskutku k nerozeznání od kteréhokoli Volného. Avšak jaké kouzlo ji
z obyčejné lidské dívčiny změnilo v dokonalou kopii příslušnice tajemného nelidského plemene, zůstávalo záhadou.
Do kamrlíku se jako studený had vplížilo mlčení a zaplnilo všechno
kolem svými nespočetnými kličkami. Nesmlouvavě polykalo zvuk za
zvukem, šramot za šramotem, až obě postavy pohroužené do zamlklosti obklopil oblak naprostého, dokonalého a neproniknutelného ticha.
Kan-Torog pootevřel oči a vrhl rychlý pohled na svou společnici. Oči
měla stále zavřené, řasy se jí ani trochu nechvěly a hrudník se pomalu
zvedal a zase klesal, jako by klidně a tvrdě spala.
Ve skutečnosti tomu tak samozřejmě nebylo.
* * *
V sousední komůrce za sebou trpaslík jménem Sídri pečlivě zamkl podezřele tenké dveře. Chatrná závora by dokázala uklidnit pouze naprostého hlupáka. Šrouby, kterými byla připevněna, by povolily po
dvou nebo třech silnějších kopancích.

Perumov

2017/1 - zlom

1.9.1956 23:33

Stránka 54

54 / Nikolaj Danilovič Perumov
Zpod volné, nesčetněkrát zašívané a záplatované cestovní bundy
vylovil Sídri ošoupaný kožený váček; jeho šňůrky byly pevně spojeny
olověnou pečetí Kamenného stolce s vyraženou runou Srdce hlubin.
Trpaslík, mumlaje si pod nos jakási slůvka v tajném jazyce Podhorského
lidu, pečeť ohnul a začal rozvazovat provázky. Když váček konečně
otevřel, sáhl dovnitř a vytáhl předmět o velikosti dětské pěstičky, zabalený do šedého hadříku. Vypadalo to, že Sídri na okamžik zatajil dech.
Odložil pečeť a pomalu začal rozbalovat svůj poklad.
Louč v kovovém držáku, osvětlující pokojík, se náhle rozkomíhala
a zablikala. Žlutý plamínek se změnil v čadivé namodralé jazýčky; psi,
kteří se právě rvali na velké hromadě odpadků pod oknem, svorně zavyli.
„Ŕaaßaař Dřőbdt!“ zanadával Sídri šeptem. A měl proč – ukázalo se,
že je hostinec očarovaný. Každičký kámen v jeho základech, každičké
prkno prožrané červotoči, každičká vratká židle a každičký stůl se zaplivanou deskou, každičká postel hemžící se štěnicemi i každičká pomrkávající louč – všechny tyto věci bez přestání žádostivě pátraly po cizích čarách, bažily po nich a netrpělivě čekaly, až se objeví; Sídri si
uvědomil, že jakmile si povšimnou magie, ihned spustí poplach.
Trpaslík sevřel šedý balíček v silné pěsti. Levou rukou strhl z opasku
jednu z nesčetných taštiček – šňůrky povolily téměř bez odporu – a na
desce stolu se objevil prastarý nažloutlý zub jakési neznámé příšery, pak
matný bronzový prsten, do něhož byl místo drahokamu zasazen krvavě
rudý kousíček dřeva, a nakonec drobounké nevzhledné pírko, na první
pohled podobné vrabčímu. Trpaslík téměř neslyšně pronášel formulku
zaklínadla, přitom navlékal prsten na zažloutlý zub. Ten pak položil
špičkou ke skomírající louči a na něj položil pírko.
Louč ihned přestala pomrkávat a trpaslík s úlevou vydechl. Ano, ano,
jistěže se o tom okamžitě dozvědí stoupenci Duhy; ve Chvalinu jich je
plno, neboť město, rozkládající se na pomezí panství Rudého Arku, Bezbarvého Nergu a Fialového Kutulu, se odjakživa hemžilo špiony a donašeči, špicly a udavači všech Řádů bez výjimky. O Chvalin se živě zajímala také Šedá liga – bájné společenství válečníků a vyzvědačů;
chodívali sem i trpaslíci, obzvláště ti mladší, kteří se navzdory všemu
ještě nevzdali naděje, že se Drahokamový stolec Horského pána jednoho dne vrátí na své původní místo pod Carskou horou...
* * *
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Louč přestala poblikávat a Tavi vyčerpaně uvolnila ramena, stažená
v bolestné křeči. Neměla již sílu udržovat kouzlo, ani o chviličku déle.
Duha určitě nepojme žádné podezření... A Sídri o tom přece nemusí
vědět.
* * *
Sídri přerývaně oddechoval a co chvíli pošilhával po nažloutlém zubu,
jenž zkrotil mihotání louče, a pokračoval v čarování. Teď už se mu povedlo rozbalit hadřík; na zaneřáděné desce stolu se pronikavě zablýskl
krystal nepravidelného tvaru, naprosto bezbarvý a průzračný; světlo se
vrtošivě odráželo od stovek jeho faset.
Potichu odříkávaje slova zaklínadla se trpaslík maličko skrčil, aby se
jeho oči ocitly v jedné rovině s deskou stolu. Přimhouřil levé oko a se zatajeným dechem se zahleděl do nitra třpytivého krystalu.
Louč znovu varovně zamrkala. Pod prkny na podlaze kdosi ztěžka
zaúpěl; z komínového průduchu se ozvalo přidušené zavytí. V trpaslíkově tváři to zacukalo, ale do hlubin krystalu se dívat nepřestal. Vzduch
v komůrce začal popraskávat a pod stropem se roztančily roje modravých světlušek. Na Sídriho čele se objevily velké krůpěje potu – odkudsi zdola zazněly drsné hlasy nočních stráží. Majitel hostince už zřejmě
stačil vyvolat poplach. Sídri však kouzlo nepřerušil.
Nad krystalem pozvolna houstl modravý obláček – neproniknutelný
jako ranní mlha plazící se krajinou. Záhy se na něm vytvořil podivný
trychtýř; modré nitky čarodějného přeludu se začaly svíjet, jedna za druhou se zapojovaly do mystického tance; dnem trychtýře na okamžik
vykoukla Temnota... vykoukla a ihned zmizela, aby byla nahrazena bezednou hvězdnou oblohou. Ještě okamžik – a všechna souhvězdí se odklidila do ústraní; objevila se klikatá černá čára, obrysy vzdáleného horského hřebene. Zdálo se, že jedna z hor má na kamenné hlavě nasazenou
korunu – čtyři ostré bodce, čtyři hroty kopí, s mlčenlivou výhrůžností namířené do prázdnoty nebeské klenby. Korunovaný kolos se rychle blížil,
rostl a svou hmotou zaplňoval všechno vůkol; trpaslík strnul, neměl dost
sil odvrátit zrak. Teď už by působení zaklínadla nedokázal přerušit, ani
kdyby na tom záviselo jeho přežití.
A vtom se na úbočí velikána objevilo něco ještě tmavšího než kámen,
černé maso hor – zející otvor jeskyně, lačná tlama, chřtán věčně dychtící
po kořisti. Sídri sebou škubl, zašoupal nohama po podlaze, jako by se
chtěl odplazit, otočit, skrýt se před pronikavým a hladovým pohledem,
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který se na něho znenadání upřel ze tmy, a přehlušit tichý zlověstný
hlas, jenž se mu rozlehl v hlavě:
„Přišel jsi sem dobrovolně – jsi můj!“
* * *
„Magie!“ Stačil jediný plavný bleskurychlý pohyb a Kan-Torog stál na
nohou. „Tavi!“
„Jen klid,“ ozvala se dívka, aniž se pohnula, dokonce aniž rozevřela
zuby. I její oči zůstaly zavřené. „Je to nezbytné, bratře. Sídri musí najít
Cestu. A to právě a jedině tady ve Chvalinu – samozřejmě, pokud jsi
ještě nezapomněl, na čích kostech spočívají základy zdejší citadely
a chrámu Mrtvých.“
Mladík kvapně a úsečně přikývl. Pak z podlouhlého cestovního zavazadla vytáhl pár celkem obyčejných tyček a vrhl se do chodby. Dole
po schodišti již dupaly těžké holínky městských strážníků.
Tavi zamířila doprostřed válečníkových zad a prudce vymrštila ruku; malíček, prsteník a prostředník měla pokrčené, ukazováček natažený a palec
vytrčený do strany – jednalo se o znamení zakletí Ýkkű. V tentýž okamžik
pod strážníkem běžícím vpředu praskl schod; muž sprostě zaklel a zřítil se
dolů. Přispěchavší Kan-Torog ho jen tak tak stačil chytit za zápěstí.
„Drž se!“
Úzké schodiště ucpala tlačenice. Hloupý hostinský pod ním skladoval množství jakýchsi železných úlomků, které strážníkovi, držícímu se
zuby nehty a s tváří zalitou studeným potem, připadaly jako schválně
vztyčená kopí.
Než jeho druhové schovali meče a pomohli vytáhnout svého smolařského velitele, uplynula dosti dlouhá doba.
„Hele, co se tady vlastně stalo?“ zeptal se Volný tím nejmírnějším tónem, jakého byl schopen, zatímco strážným zdvořile uvolňoval cestu.
Právě zachráněný strážmistr na něho vrhl zachmuřený pohled. Volný
v říšském městě mohl znamenat jen jediné: žádost o občanství. Volní
byli nesmírně schopní a cenění válečníci, takže nemělo smysl se s jedním
z nich zbytečně hádat, ale... Zdalipak to nebyl právě on, kdo zde praktikoval zakázané čáry? Ale na druhou stranu – nepatří kouzlení náhodou
mezi jeho privilegia, o nichž toho strážmistr sice hodně slyšel, avšak
s určitostí samozřejmě nevěděl vůbec nic?
„Musíme tu něco prověřit,“ zabručel posupně strážník. „Rozumíš mi,
nebo mi nerozumíš, mládenče?“
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„Ano, jistě,“ usmál se mladík přívětivě. „Mám vám pomoci, sataare?“
Strážmistr, který velel pouhé desítce mužů, byl pochopitelně skutečnému sataaru, příslušníku jízdní gardy Starých císařů, vzdálený asi jako
země Božskému kruhu nebes, ale lichotka – i ta nejprimitivnější – stále
zůstává lichotkou.
„Díky,“ pousmál se strážmistr. „Zvládneme to sami.“
Zbytek strážných opatrně obešel prasklý schod; vzápětí se oddíl
s hřmotným dupáním rozběhl chodbou za svým velitelem.
Kan-Torog jim zdvořile ustoupil z cesty. Na rtech se mu objevil záludný, opovržlivý úsměv – ty prosťáčky ani nenapadlo, že by Volný, jenž
se „náhodou“ v pravý čas ocitl poblíž, mohl pouze získávat čas pro svého
společníka, aby mu dal šanci zahladit stopy. Co se dá dělat, omezenci
jsou prostě Božské nedorozumění, omyl Velké matky, nenapravený Jejím blahosklonným a lhostejným Synem...
Ale ještěže jsou. Občas se hodí.
* * *
Když rámusící houfec vtrhl do Sídriho kamrlíku, veškeré stopy po čarodějství už dávno zmizely. Plamínek louče hořel zpříma a matně – právě
nastaly poslední okamžiky jeho kratičkého života.
K trpaslíkovi se strážmistr choval úplně jinak než před chvílí k Volnému, jenž sem přicestoval, aby získal říšské občanství.
„Co jsi zač?“ štěkl velitel. Ostřím krátkého meče se širokou čepelí,
jímž se dobře bojuje v bitevní tlačenici, mířil podsaditému Sídrimu na
hruď. Trpaslíkům, dwarfům, zwergům a všem jejich příbuzným na území
Říše zákon nedovoloval nosit zbraně. Ty, kteří tohoto nařízení neuposlechli, čekaly strašlivé Nevruovy doly, v nichž ani ti nejsilnější z obyvatel podzemí nežili déle než půl roku.
„Sídri Dromarong z klanu Dromarongů, syn Sturleho. Kupec,“ představil se trpaslík, načež se spěšně a hluboce uklonil. Za strážmistrovými
zády se zvedlo několik kuší – před jejich šipkami by kupce nezachránila ani kroužková košile, schovaná pod bundou; mimochodem, i její nošení zakazoval císařský výnos.
„Jaký čáry jsi to tady provozoval?“ zaryčel strážmistr, aniž sklonil
meč. „Odpověz, ty podzemní prase!“
Sídri zafuněl; tváře mu okamžitě zrudly a podobaly se jeskynní houbě-žroutíku v čase květu. Nazvat trpaslíka podzemním prasetem bylo
neodčinitelnou urážkou. Takovou nelze smýt ani tím, když se z provi-
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nilce bude pomaloučku vypouštět krev – úplně všechna, pěkně kapku
po kapce...
„Prosím nejudatnějšího o prominutí, ale nedělal jsem tu nic odsouzeníhodného.“ Trpaslík se opět uklonil a ještě jednou donutil svá rovná,
něčemu podobnému neuvyklá záda, aby se ohnula. „Jak je udatnému
nepochybně známo, jsem Sídri, spořádaný kupec, dbalý říšských zákonů.“ Trpaslík ze sebe tuto naučenou tirádu vychrlil jedním dechem,
s očima samou horlivostí vytřeštěnýma. Rychle pokračoval: „Do slavného města Chvalinu, jež prosperuje pod vládou všemocné císařské koruny – nechť síly země i nebes prodlouží život tomu, kdo ji nosí – jsem dorazil s nákladem zboží; toto zboží bylo náležitě překontrolováno
městskou celnicí, což potvrzuje odpovídající záznam v mém obchodním
deníku, opatřený přesně dle císařského výnosu nesmyvatelnou erbovní
pečetí...“ Trpaslík mluvil a mluvil, zahlcoval strážmistra slovy; hovořil
monotónně a téměř bez odmlk. Velitel se na několik okamžiků zarazil,
ale ukázalo se, že ani on není žádným nováčkem, který by se nechal tak
snadno opít rohlíkem.
„Přestaň mi strkat pod nos ty svý prašivý knížečky! Otoč se tlamou ke
zdi, pracky si dej za hlavu a žádný pitomosti! Chlapi, všechno to tady
prohledejte! Už jste poslali pro strážního čaroděje?“
„Ano, Machare,“ ozvalo se ode dveří. „Jejich kouzelnický blahorodí
slíbilo, že sem dorazí co nejdřív. Samotnej Ondulast...“
„Ondulast?“ Na strážmistrových rtech se objevil zlomyslný škleb,
který nevěstil vůbec nic dobrého. „Ondulast, trpajzlíku, není žádnej kejklíř, kterýho by sis mohl otočit kolem prstu, ty vychytralej ksichte. Ten
z tebe při výslechu pěkně pomaloučku vytahá všecka střeva... a to přímo
tady v týhle díře.“
Soudě podle toho, jak rychle Sídriho tvář pobledla, to vypadalo, že
strážmistr nelhal, a dokonce ani nepřeháněl.
„Takže radši všecko vyklop dobrovolně.“ Strážníkův hlas teď zněl sice
nabručeně, ale téměř důvěrně. „A pak dělej, co ti bude říkat... Nezapomeň
se uklonit... A možná, že bys nakonec ani nemusel skončit v dolech.“
Řekl to více než srozumitelně. Ctihodnému kupci bylo nabídnuto,
aby se jaksepatří praštil přes kapsu a tím se zbavil dotěrných strážců zákona. A až dorazí mág, bude mu náležitě vysvětleno, že k žádnému zakázanému čarování vůbec nedošlo a všechen povyk vznikl jenom proto,
že se hostinského ošklivá dceruška pokoušela přičarovat si na noc nějakého ucházejícího chlapa, ale nějak si popletla slova, pročež to dopadlo,
jak to dopadlo... Strážní čarodějové jsou taky jenom lidé, a to poslední,
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po čem touží, je přehrabovat se v trpaslickém harampádí a hledat stopy
nepovoleného používání magie. Tihle kouzelníci mají beztak svých starostí až nad hlavu. Třeba jak se zbavit nadřízeného a nastoupit na jeho
místo, ale přitom se nedat předběhnout nějakým ambiciózním mladíčkem... A to je celá věda!
Sídri tomu samozřejmě rozuměl moc dobře. Jeho ruka pochopitelně
ihned zmizela v záňadří, aby nahmatala vytouženou peněženku. Oči
strážníků okamžitě zaplály chamtivým ohněm a všechno by dopadlo ke
všeobecné spokojenosti, kdyby idylku hned v dalším okamžiku nenarušil příchod zmíněného Ondulasta.
Kdosi si povšiml čaroděje stoupajícího po schodišti a v ten okamžik
se hukot hlasů propadl do naprostého ticha. A do toho zazněl studený
hlas překypující opovržením:
„Tak co se tady vlastně stalo?“
„U Rökena Rozparovače!“ zaklel polohlasně strážmistr. Vzápětí ho
ovládla nevídaná činorodost, a tak na své podřízené ryčel rozkaz za rozkazem: „Dělejte! Na místa, na svý místa! Jak se to píše ve stanovách?
Hm... s meči, sekyrami či jinými zbraněmi tasenými... po obou stranách
vchodu... další dva uvnitř... A tři s podezřelým z čarodějnictví, držíce ho
za ruce i jiné údy, nedovolujíce mu další škodu natropiti...“
A nutno říci, že strážníci plnili rozkazy svého nadřízeného přímo
s neuvěřitelnou horlivostí.
„Hele, chlapče, hele, zmiz odsud!“ křikl rozohněný strážmistr na zevlujícího Volného, který se jeho lidem pletl pod nohama. Copak ta jeho
privilegia – jedině Röken ví, jaká a zda vůbec nějaká má! Ovšem jestli se
Ondulast na něj, na strážmistra, naštve...
Volný se samozřejmě ihned rozvzteklil – jako pes připravený o kost,
kterou měl přímo před čenichem.
„To jsi říkal mně, slavný válečníku?“ zavrčel, sevřel levou ruku v pěst
a začal ji mnout pravou dlaní. „Mně, který tě před chvílí nenechal spadnout dolů přímo na támhlety rezavé rožně?“
Strážmistr užuž otvíral ústa, aby tomu hrdému pitomečkovi vysvětlil,
že s Ondulastem se nežertuje a že dnešní noc může pro Volného a celou
jeho partu snadno skončit v mučírně, když vtom...
Ze sousední místnosti neslyšně vyšla pohledná dívčina – soudě podle
vzhledu rovněž patřila k Volným.
„Co se tu stalo?“ Protáhla se jako mladý rys a zívla, přičemž si dlaní
koketně zakryla ústa. „Co je to za hluk? Pověz mi, ó, nejudatnější, proč
ten poprask?“
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A přitom na něho svýma obrovskýma očima hleděla tak, až z toho šla
hlava kolem. Ztělesněná nemravnost – nic jiného.
Strážmistr pocítil, jak mu po zádech začíná stékat pot. Bezděčně polkl
a jen sám Röken ví, jak by tato výměna pohledů dopadla, kdyby se na chodbě konečně neobjevil ctihodný Ondulast, stoupenec Řádu Kutul, magistr
druhého stupně, který měl kdysi na dosah vysněný třetí stupeň a jednobarevný fialový plášť, ale naneštěstí zhřešil – dle šuškandy svedl nezletilou
učednici ze svého Řádu. Proto, ač mu byl ponechán vysoký titul, byl až do
konce života odsouzen k službě v řadách chvalinských strážních čarodějů.
Takové ponížení z něho udělalo neslýchaně krutého muže, který stále nedokázal uvěřit v neštěstí, jež ho potkalo, a proto se ze všech sil snažil jakkoli zahladit svou vinu a vrátit se na místo, ze kterého byl s hanbou vypuzen.
„Ptal jsem se, co se tu stalo, pane strážmistře...“ řekl magistr ledovým
hlasem a upřeně si všechny přítomné změřil bezbarvýma očima zpod
přimhouřených víček.
„Přispěchali jsme sem na základě hlášení, pane!“ jal se pohotově raportovat strážník, jakmile se postavil do pozoru. „Hlášení o nedovoleném praktikování magie! Přímo tady, v této místnosti.“
„A ten... to... hm... tvor – kde se v tu chvíli nacházel?“
„Ve zmíněné místnosti, magistře Ondulaste, Vaše Kouzelnická Jasnosti!“ zahlásil strážmistr, který svého nadřízeného doslova hltal očima.
„Aha... hm... jistě.“ Čaroděj vstoupil dovnitř a štítivě se vyhnul nejbližšímu strážníkovi; ten, byť si dlaní pečlivě zacpával ústa, přece jen nedokázal ukrýt v hrsti mocný česnekový odér.
Magistr Ondulast tedy překročil práh a zastavil se půldruhého sáhu
od Sídriho, který se neskrývaně klepal strachy. Mág byl středního věku,
pomenší, hubený a trochu schýlený; nezdravě bledou tvář měl zbrázděnu vráskami. Úzký nos s malým hrbolkem a hluboké rýhy táhnoucí se
až ke koutkům úst dodávaly Ondulastovi podezíravého vzhledu dravce. Vypadal, že neustále čenichá, že po čemsi bedlivě pátrá – buď po zradě, anebo po kořisti. Zlí jazykové o něm samozřejmě tvrdili leccos,
ovšem starší čarodějové, kapitáni, komtuři, magistři a mistři nemuseli
Ondulasta ještě ani jednou obvinit z nedodržování nebo zištného porušování řádového kodexu. I když k tomu měl jako strážní čaroděj pochopitelně spoustu příležitostí.
„Táák,“ protáhl čaroděj neurčitě. „Dejme se do toho. Už se zločinec
přiznal?“ Otočil se ke strážmistrovi.
„Nikoli, magistře, Vaše Kouzelnická Jasnosti, nepřiznal,“ odpověděl
strážník žalostivě.
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„Pracujete špatně.“ Ondulast se kousl do rtu. „Moc špatně. Samozřejmě se o tom nezapomenu zmínit na patřičných místech.“
„Omlouvám se, magistře... neničte mě, prosím... mám doma ženu,
malá děcka... slitujte se... nepřipravujte mě o živobytí...“ Vypadalo to, že
strážmistr, chlap jako hora, nemá daleko k tomu, aby se rozeštkal.
„Uvidíme,“ procedil mág. „A co na místě činu dělají nepovolané osoby?
Proč je ještě nikdo neodehnal? Ne, v takovém prostředí je zhola nemožné pracovat!“
Nepovolanými osobami měl zjevně na mysli Volné.
„Pokorně prosím veleváženého magistra o odpuštění,“ zapěla sladkým hláskem Tavi. „Ale já a můj bratr jsme přicestovali do Chvalinu
s karavanou pana Sídriho, takže...“
„Jistě už máte potvrzení o říšském občanství stejně jako soupis stanovených výsad a privilegií, že ano,“ pronesl suše Ondulast, aniž dívce věnoval jediný pohled, a pak se neznámo proč ještě víc zahalil do pláště.
„Víte, vážený magistře, právě jsme dorazili do města, takže...“
„Takže jste v danou chvíli živlem podléhajícím dozoru, jenž nemá
právo zasahovat do občanských ani vojenských záležitostí Říše,“ odrecitoval čaroděj. „Strážmistře! Postarejte se...“
„Ó, vždyť my už jdeme, jdeme,“ oznámila Tavi stále stejným hláskem. Sídri na ni vrhl pohled plný zoufalství, ale to už se dívka k němu
obrátila zády.
Kouzelník počkal, až se za Volnými zavřou dveře, pohrdlivě se zašklebil a pak znovu oslovil strážmistra: „Věci tohohle... kde jsou?“
Na podlaze před čarodějem se v mžiku ocitla tři Sídriho zavazadla.
„Všechno vyházet!“ štěkl Ondulast. „A jeho prohledat. Cokoli najdete, položte na stůl a pak padejte ven. Spolu s ním.“
Trpaslík stál zcela nehybně; spíš mrtvý nežli živý. Netroufal si dokonce ani setřít pot, jenž mu v hojné míře vyrašil na čele. Ondulast špičkou
černé holínky s odporem rozhrábl Sídriho věci, navršené na velkou hromadu; dokonce se ani nenamáhal s čarováním.
„Tohle ihned ukliďte. Nic v tom není,“ poručil. „A teď se podíváme
na tohle...“
V tu chvíli již na špinavé desce stolu, pokryté podezřelými tmavými skvrnami, ležely: výnosem povolený zavírací nůž se střenkou ze dřeva růžového
jeskynního stromu; kožený lisovaný pytlík na tabák s vyšitým runovým monogramem; křesadlo a ocílka; nepříliš čistý hadřík, který zjevně sloužil jako
kapesník; stříbrný řetízek s erbem rodu Dromarongů; veliký svazek klíčů
z tepaného černého kovu; stařičká višňová dýmka s bronzovým kroužkem
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na troubeli; druhá dýmka, o dost novější – zjevně náhradní; rulička pevné
kůže; dřevěná vyřezávaná krabička se sadou brků a lahvičkami s různobarevným inkoustem; půltucet svitků a tucet nepopsaných pergamenů; cestovní deník v umaštěných deskách; osm parádních přívěsků s beryly, jejichž
nošení říšský zákon umožňoval, a nakonec krátká jasanová hůlka, pečlivě
uhlazená a naleštěná, avšak zcela nezdobená a nevyřezávaná.
Ondulastovi stačil ke zhodnocení všech těchto věcí jediný pohled.
„Táák...“ Zašklebil se ještě víc – jako by se mu do úst dostalo něco nesnesitelně hořkého. „Svažte tomu tlapy... a počkejte na chodbě. A nezapomeňte za sebou zavřít dveře, strážmistře.“
Ondulast ještě nikdy nemusel svůj rozkaz opakovat dvakrát.
* * *
„Co to dělá?“ zeptal se Kan-Torog neslyšně.
„Tiše! Tiše! Ondulast není žádný hlupák ani slaboch.“ Taviiny prsty se jen
míhaly. „Mysli tišeji! Skrývej své myšlenky! Není v mé moci tě úplně skrýt...
Tak... Ptáš se, co to dělá? Teď už mu je samozřejmě všechno jasné. Stačilo, aby
se jednou jedinkrát podíval do tváře našemu nebohému trpaslíkovi. Magistr ale
stejně bude hledat stopy... pro něj totiž není důležitý jen samotný fakt viny.
Chce pochopit, co tady Sídri doopravdy prováděl, protože ví, že trpaslíci se raději nechají umučit k smrti, než by vyzradili tajemství. A pak by mu už nepomohla ani všechna proslavená nekromancie Fialového Řádu. Náš magistr se
tedy bude muset drobátko zapotit.“
„Ale vždyť...“
„No jistě, žádné ingredience tam už dávno nejsou. Pro zkušeného mága ale
sledování stopy přesto nebude nijak zvlášť obtížné. Kouzelnické nedouky, řádové stoupence těch nejnižších úrovní, bych snad dokázala oklamat, ale čaroděj
druhého stupně je nad mé síly, Kane.“
„Rozumím. Meč...“
„Jen zbytečně zahubíš Sídriho, nic tím nezískáš. I kdybychom se snad vypořádali s Ondulastem – a ujišťuji tě, že skolit magistra by nebylo nic lehkého ani
pro tak zdatného válečníka, jako jsi ty – bylo by pro nás vše, co trpaslík viděl,
stejně ztraceno. A bez toho by už pak nic nemělo smysl. Nezapomínej, že toto
zakletí ovládají pouze příslušníci Podhorského lidu.“
„Co tedy?“
„Běž otravovat strážmistra. Stěžuj si na to, že trpaslíka už za chvíli odvedou,
a on přitom má naše zavazadla a všechno ostatní. Ondulasta přenech mně.
A pamatuj si – žádné zbraně. Zatím. Až jedině v krajním případě.“
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* * *
V Sídriho komůrce se mezitím magistr Ondulast beze spěchu připravoval na seslání kouzla. Nedovolené čáry ucítil, už když stoupal po schodišti. Trpaslík praktikoval magii – o tom čaroděj ani v nejmenším nepochyboval. Ale proč to dělal? Že by si chtěl pojistit štěstí při obchodování?
To se však od Sídriho stejně nikdy neodvracelo; tedy pokud se ve vztahu k trpaslíkům vůbec dalo použít slovo „štěstí“. Ne, pes musí být zakopaný někde jinde...
Ondulast nebyl hlupák ani zbabělec. Mohl se pochlubit skvělou pamětí a úžasnou představivostí; obojí ho svého času dostalo hodně, hodně vysoko... a následně se stalo příčinou jeho pádu. Stačilo, aby se jen na
okamžik zamyslel, a už si vzpomněl na všechny obchody, které Sídri
uzavřel během posledního půl roku. Ano, trpaslík pokaždé opouštěl
Chvalin s nemalými zisky. Teď – jako vždycky před Vražednými lijáky –
byla poptávka po stavebních materiálech Podhorského lidu nadmíru
vysoká. Proč by tedy měl riskovat a praktikovat zakázané čáry? A ještě
k tomu takové podivné? Je dobře známo, že trpaslíci dokážou používat
jen a pouze předmětnou magii – magii provozovanou s pomocí amuletů a talismanů. Šlo o čarodějství, k němuž byly zapotřebí určité magické
předměty, jako například dračí zuby, gorgulí tesáky a tak dále. Pokud
Sídri skutečně kouzlil, kam je asi stačil ukrýt? Hodil je snad z okna? Magistr asi minutu nehybně stál a vnitřním zrakem pátral v hromadě odpadků dole na ulici. Ne... ne... tady také ne... Nikde ani stopa. Pro jistotu přidal ještě zaklínadlo Vyhledání; nedbal na to, že několik hodin po
jeho seslání jej stihne to nejpříšernější pálení v ústech a ta nejstrašnější
bolest hlavy. Měl pocit, že zaklínadlo narazilo na jakýsi odpor; jako kdyby mu bránil někdo, kdo se nacházel daleko předaleko, snad až na opačném konci města. Kouzelník se soustředil, připraven zlomit cizí vůli, ale
odpor okamžitě zmizel a již se neobnovil. A samotný magistr nyní neměl ani stín pochybnosti, že Sídriho čarovné amulety komůrku rozhodně neopustily oknem. Nejspíš je někdo vzal a vynesl ven běžnou cestou.
Ale ne, to by bylo příliš komplikované. Bájný spolupachatel... Magistr svraštil čelo. Ne, nedá se nic dělat; chce-li někdo něco vyřešit, musí to
zkrátka vzít pěkně od podlahy. A Ondulast se s hekáním a vzdycháním
donutil zapomenout na bolest, která ho očekávala. Pro začátek se bude
zaobírat stopou trpaslíkova kouzla ve Velkém éteru a teprve pak se podívá na amulety a pomůcky.
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* * *
Nic se mi nedaří. Je příliš silný. Zatraceně, jaký Ŕaßßaař Dřőbdt mi poslal do
cesty tohohle Ondulasta?! Tavi horečnatě sestavovala zaklínací řetězec.
Samé nepříjemnosti. Nejprve nezafungovalo mé ochranné zaklínadlo, které mělo
zcela skrýt Sídriho čáry, a teď ještě Ondulast! Jistě, Kan se dokáže vypořádat se
strážníky a ona si možná poradí se samotným strážním čarodějem, ale co
z toho? Ondulasta může jedině zabít; či přesněji ne zabít, ale jen dočasně omráčit. Ale potom se už o její existenci dozví celá Duha i Bezbarvý Nerg. Ne. Je třeba to udělat jemněji... jemněji... ještě jemněji...
Ondulast budoval své zaklínadlo sice přímočaře, ale zatraceně pevně
a důkladně. Žádná prasklinka, žádný pochybný pletenec, za uši přitažená
asociace či špatně zvolený vrchní tón. O nepřesném znění Jmen ani nemluvě. Mág druhého stupně nepoužíval grafiku ani materiální instrumentář.
Magistrovou jedinou zbraní zůstával jeho vlastní rozum, ale přemoci ho,
aniž by pak v celé Říši nastalo boží dopuštění, bylo prakticky nemožné.
Taviino umění postačovalo, aby, aniž by vyvolalo podezření, sledovala
každičkou kličku jeho zaklínadla; překazit ho však nebylo v jejích silách.
Ondulast ihned určil, že v místnůstce nejsou žádné magické předměty,
a zároveň že je Sídri nestačil vyhodit; pak se začal zaobírat samotnou
podstatou. Stopa kouzla! Stopa kouzla! To je to nejdůležitější. Tavi si
dobře uvědomovala, že jestli okamžitě něco nepodnikne...
V zoufalství si přitiskla pravou dlaň na srdce. Poslední rezerva každého čaroděje. Nabrat něco vlastní krve a potom...
Co se stane potom, již nestačila domyslet. Vnitřním sluchem zachytila
něco jako srdceryvný triumfální výkřik.
Ondulast pochopitelně nemohl minout tak zjevnou a čerstvou stopu
magie; navíc magie naprosto cizí čarám používaným v řádových věžích.
Je nejvyšší čas!
Za okamžik dá znamení a...
Kan-Torog zarazí tři couly ocelové čepele, jež se náhle zjeví zdánlivě
odnikud, do hrdla nejbližšímu strážníkovi, dalšímu prstem vypíchne
oko a třetího odkopne nohou – to všechno dříve, než si kdokoli stačí
všimnout, že se něco děje.
Ondulast se začne otáčet ke dveřím – mág okamžitě ucítí pach smrti
– ale je to jen člověk a jeho rozum je pomalejší než tělo; Tavi by mohla
stihnout...
„Ať tě to ani nenapadne, ty huso! Tak jako tak se později dozvíš všechno, co
je třeba! Poví ti to mrtvola!“
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Syčivý hlas až z nejtemnějších hlubin vědomí. Temnota? Tavi se čas
od času stávalo, že Ji zaslechla; tu, která, jak věřili Volní, dlela kdesi hluboko pod trpaslickými sídlišti.
Hlasitý sten, plný hrůzy a bolesti, jenž se znenadání ozval za dveřmi,
donutil všechny se zachvět. Tavi se zakousla do dlaně, aby potlačila
zrádné zaúpění. Éterem se jako dunivé vyzvánění nezměrného zvonu,
slyšitelné pouze pro Ondulasta a pro ni samotnou, přehnal odvetný magický úder. Vybroušený a natolik komplikovaný, že i kdyby se tu sešli
všichni mágové z Kutulu, nedokázali by vystopovat toho, kdo jej použil.
Dívka na okamžik pocítila palčivé bodnutí závisti – toto zaklínadlo bylo
tak dovedně upletené, tak umně zamaskované! A navíc fungovalo podle
zcela neznámých zákonitostí...
Dveře komůrky se otevřely. Na prahu se objevil Ondulast. Tavi nevěděla, co očekávat; před pouhou vteřinou vůbec nepochybovala, že proti
takovému náporu strážní čaroděj nemůže nikdy obstát a že na podlaze
pokojíku už leží jeho bezduché tělo.
„Který hlupák vyvolal tenhle poplach?“ procedil čaroděj přes zuby.
„Postarejte se o jeho potrestání, strážmistře. Ať hostinský zaplatí pokutu... A ať udělá všechno, co v takových případech velí zákon.“
S čaroději se nelze přít. Strážmistr se zašklebil a dloubl Sídriho do zad.
„Seš volnej, trpajzlíku. A ber to tak, žes měl pořádnou kliku.“
Strážmistr si na rozloučenou odplivl a v čele svých podřízených vyrazil
po schodech dolů, aby si to vyřídil s nešťastným hostinským. Nemohlo
být pochyb, že tuto noc udatní válečníci stráví celkem příjemně, že nebudou mít nouzi o pivo, selata rožněná na nejlepším šamrijském koření ani
o spintaly máčené ve slaném kamenném octu, které si obvykle mohou dovolit jedině boháči z nejvyšší kupecké gildy. A ani pěkné služtičky se dnes
jistě nebudou upejpat a odmítat chrabré ochránce zákona.
Jakmile čaroděj i strážní odešli, Sídri tlumeně zaskuhral a na místě se
zhroutil. Trpaslík měl mnoho nadání – patřila mezi ně chytrost, obratnost i vlohy pro ovládání magie; odvaha mu však naneštěstí scházela.
Kan-Torog se ještě předtím, než šel Sídrimu na pomoc, přesvědčil, že
je schodiště skutečně prázdné a že je nikdo neodposlouchává ani nepozoruje. Poté Volný trpaslíka zvedl a odnesl do pokojíku, který sdílel
s Tavi.
„Polož ho sem, k ohni,“ nařídila dívka.
„S těmihle kamennými kebulemi jsou v jednom kuse nějaké nepříjemnosti,“ zavrčel mladík nepříliš vlídně. „Přísahám při Nebeském rádlu, že
nebýt rozkazu Kruhu...“
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„A právě proto s tebou Kruh poslal mě,“ opáčila Tavi se špetkou ironie.
„O čem to mluvíš?“ zeptal se Kan a pak začal hltavě lokat vodu – rovnou z popraskaného hliněného džbánu. Dívka na něj pohlédla s náhlou
a očividnou nepřízní; jako na úplného zabedněnce, jemuž nehodlá znovu vysvětlovat věci, které by snad pochopilo i malé děcko.
„Nerozumíš? No nic, to je vlastně fuk.“
„Přestaň.“ Válečník postavil džbán zpátky na místo. „Radši mi pověz
– byla jsi to ty, kdo oklamal Ondulasta? Upřímně řečeno, už jsem měl
pocit, že mi nezbude nic jiného než všem těm hloupým beranům podříznout krky...“
Vždycky když na chviličku zapomene na ony proslulé „způsoby Volných“,
začíná být vážně docela sympatický... jako muž.
„Ano, já,“ přitakala lakonicky a s potěšením si povšimla, že v pohledu Volného značně přibylo úcty. Koneckonců, proč by měl vědět, jak to
bylo doopravdy?
„Hm... Jsi šikovná.“ Věnoval jí mírně rozpačitý úsměv.
„A kdože to tady ještě před chvílí zpochybňoval moudrost rozhodnutí Kruhu kapitánů?“ popíchla mladíka Tavi.
„Já, ale...“
„Žádná ale. Pojď, probereme Sídriho a pořádně se ho na všechno vyptáme!“
Kdo to jen mohl být? Kdo to udělal? Kdo mi pomohl? Kdo? Kdo? KDO?!
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Diktování je mou poslední sladkou nectností. V takových chvílích mám pocit, že minulost ožívá, věčná mlha se rozptyluje, nesouvislé útržky cizího blábolení v neznámých jazycích se mění ve smysluplné názvy kontinentů, říší
a měst a já si znovu vzpomínám na vznešenost utonulou ve vodách velké
Řeky času, vybavuji si přátele (nebo nepřátele?) a myslím na slavné skutky,
které si rozhodně zasluhují, aby nikdy nebyly zapomenuty a aby se o nich
zpívalo v mnoha písních. Kam se to všechno podělo? O tom raději nepřemýšlet. Na mé nynější cele je cosi nepostižitelně správného; na jejích ubohých začouzených zdech, na povýšenosti omezeného opata, který dosud nedokázal pochopit, komu vlastně poskytl útočiště v podzemí Chrámu,
svěřeného do jeho péče. Ano, ano, to všechno je vzato kolem a kolem správné. Přesně tak. Ten, kdo mě tu uvěznil, byl zlý, sveřepý a silný, ale navíc ještě
spravedlivý. Vím, že si tento trest – tedy pokud to je trest – zasloužím.
Nejsem přikován řetězy a v cestě na povrch mi nebrání žádná mocná
zakletí. Bylo od Něho moudré, že to provedl právě takto. Nejpřísnějším
a nejbdělejším strážcem každého vězně je jeho vlastní svědomí – když si
je jistý, že osud, který ho stihl, je spravedlivý. A já si tím jistý jsem. A vím,
co by pro Melyn znamenalo, kdybych uprchl.
Vy, kteří čtete tyto řádky – neunavuje vás už náhodou mé mnohomluvné stařecké brebentění? Ano, samozřejmě, máte pravdu; je to má
nectnost. Kniha, kterou píši, rozhodně není lakonická ani nezaujatá. Ale
co se dá dělat. On se s tím bude muset smířit... nebo mi uloží ještě přísnější pokání.
Pokračuji. Kochám se intrikou, která se odehrává tady ve Chvalinu;
vychutnávám si její peripetie jako starý opilec láhev výtečného archivního vína. Ano, zaklínadlo Vševědoucnosti je mi samozřejmě kdykoli
k službám, ale v tom případě by zmizel veškerý půvab, všechno okouzlení a já, starý zajatec prastarého chrámu (který je navzdory vší své starobylosti pořád mladší než já!), starý šílený čaroděj, jenž zde byl údajně
uvězněn díky úsilí Duhy, jsem se navíc už dávno vzdal touhy být soudcem a vykonavatelem spravedlnosti. Ačkoli... není to snad jen pouhá
maska, jež mi přirostla k obličeji?
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O dnešním dni budou napsány zajímavé stránky. Stále však musím
bojovat s pokušením utáhnout uzel této intriky jen o trochu, o trošičku
pevněji!
* * *
Zběsilá jízda ulicemi spící metropole poněkud zchladila císařovo rozohněné srdce. Mlčenliví Volní, ti nejvěrnější z věrných, seděli v sedlech
strnule jako sochy a čekali na jeho další rozkaz. Žádný z nich se na svého vladaře nedíval. Až bude chtít, sám se na ně obrátí.
Hluboká noc. Tady, na jihu Říše, je zatím vláda Temnoty neomezená.
Zato na jejím východním okraji, poblíž Selinova valu na hranicích se
Semandrou, právě začíná nový den plný práce. Řemeslníci již rozdmýchávají ohně v tavicích pecích, tkalcovské stroje ožívají a mágové se
pouštějí do spřádání kouzel, pro která je zapotřebí denního světla.
Mágové všemocné Duhy...
Císařova eskorta, nehybná a mlčenlivá, obklopila svého panovníka.
Zastavili se přímo na kraji Hradní skály, vysoko nad velkoměstem, vysoko nad všemi zármutky a radostmi lidnaté metropole, jež nyní dřímala
hluboko pod kopyty jejich koní.
Císař viděl potmě stejně dobře jako kočka; ani nemusel použít magii.
Jeho pohled zvolna klouzal od nových pětiúhelníkových bašt vnější
hradby k polokruhovým rondelům starobylého vnitřního opevnění;
mezi nimi, skoupě přeškrtané svítícími náhrdelníky pouličních luceren,
se rozkládalo Černé město – útočiště řemeslníků, žebravých mnichů, potulných proroků a polozapomenutých chrámů polozapomenutých božstev, končina chudých krčem a levných zájezdních hostinců (tři měďáky
za noc na dřevěné lavici), zkrátka domov onoho prostého lidu, který
poctivě dodával těžkooděnce a štítonoše říšské pěchotě, opoře všech
opor a základu všech základů – bez ohledu na to, nakolik jí pohrdali
urození šlechticové, jež se honosili výsadním právem sloužit v rytířské
jízdě. Právě odtud, z Černého města, a nejen z tohoto, ale i z mnoha dalších podobných sídlišť rozlehlé Říše, se v případě potřeby jako zaklínadlem přivolaní duchové objevovaly nové manipuly, kohorty a legie, aby
nahradily padlé oddíly; právě odtud pocházeli ti nejodvážnější, nejschopnější a nejoddanější důstojníci, kteří stavěli společný prospěch nad
svůj osobní, neváhali jíst ze stejného kotle se svými vojáky a umírali po
jejich boku. Umírali pro něj, pro císaře, vládce nad životem a smrtí nespočetných poddaných, roztroušených po nezměrných dálavách sever-
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ního pobřeží Vnitřních moří. Umírali pro toho, kdo se dosud otevřeně
neopovážil ani v nejmenším odporovat mágům všemocné Duhy.
A jako krutá připomínka věčné, stálé a všeobecné přítomnosti této
moci se nad tmavým mořem střech Černého města vypínal víc než půltucet štíhlých elegantních věží – jako rapíry či stilety zabodnuté v těle
nepřítele.
Císař samozřejmě znal přesný počet těchto věží – celkem jich bylo čtrnáct. Každý z Řádů Duhy měl v metropoli po dvou nedobytných baštách. Císař dostával hlášení od osobních strážců z řad Volných, kteří se
nebáli smrti, hanby a už vůbec ne čarodějů, že se tu a tam objevili odvážlivci, kteří do oken těchto věží házeli kameny, nechávali hromady
smrdutého hnoje tažných tarimů před jejich bohatě zdobenými vchody,
psali nadávky na jejich vyleštěné zdi a tak dále. Obyvatelé Černého města mágy nenáviděli, ale zároveň se jich báli. Jejich zášť však nad strachem zcela nezakrytě převažovala.
Ve tmě se rýsovaly i zvonice a kupole kostelů. Chrámů Spasitele bylo
v Černém městě rovněž dost a dost – Melyn slul svou zbožností. Copak
to nebylo právě tady, kde Pán a Blahodárce zjevil svému lidu svou Božskou tvář, načež ze země pro potěchu srdcí Jeho dětí vytryskly prameny
sladkého vína? Stalo se to prý záhy poté, co lidské meče ovládly nejdůležitější nepřátelskou pevnost a ukončily První válku s Danu a jejich
spojenci...
Víra v Pána zde rozhodně nebyla jen předstíraná.
Mimochodem, duchovní ve svých kázáních nikdy nevyzdvihují Duhu a nepřesvědčují lid, aby ji začal milovat, napadlo náhle císaře. Jako kdyby si snad
ani nevšímali zdí umazaných hnojem. Vždyť i tohle je nejspíš hra. Církev je
tady, rovnou pod nosem, a bez přestání se věnuje svým ovečkám, zatímco mágové jsou kdesi daleko a pramálo se zajímají o prosté smrtelníky, usilující o spásu svých duší.
Tím spíše, že vzpomínky na Hrůzu Exodu jsou stále živé.
Nikdo už dnes neví, co vlastně Exodus způsobilo. Ale na Hrůzu, na
tu prastarou prvotní Hrůzu zapomenout nelze.
Za starou vnitřní hradbou se táhly bloky Bílého města – sídla kupeckých zbohatlíků, proslulých řemeslníků, vážených duchovních, vědem
s patenty vystavenými Duhou, členů cechů, praktikujících lékařů (zdaleka ne všichni byli ochotni nechat se léčit vědmami, o mázích Duhy ani
nemluvě), kurtizán, majitelů solidních hostinců, taveren a podobných
podniků, šlechticů sloužících v armádě, penzionovaných centurionů
a mladších legátů – zkrátka té nejčistší veřejnosti. Chrámů a kostelů zde

Perumov

2017/1 - zlom

1.9.1956 23:33

Stránka 70

70 / Nikolaj Danilovič Perumov
bylo bezmála tolik jako v celém Černém městě. Věřící z Bílého města
rozhodně nešetřili dary pro Všemohoucí síly.
Rovněž se zde nacházela melynská ústředí všech Řádů Duhy – záměrně stranou od císařského paláce. Bylo známo, že mágové každý rok
znovu vypočítávali patřičnou vzdálenost ve snaze docílit, aby se všechny věže nacházely na coul stejně daleko od sídelního paláce; to aby se
žádný z Řádů nemohl chlubit tím, že je vladaři „bližší“ než ostatní.
Bílé město bylo nesrovnatelně lépe osvětlené než Černé. Jeho ulicemi
mašírovaly pozorné noční hlídky, a i kdyby nějakou nevinnou šestnáctiletou pannu napadlo, že si po půlnoci vyjde na procházku, vůbec nic by
jí zde nehrozilo. Po setmění byly brány Bílého města zavírány a pečlivě
zamykány, jako by se okolo rozprostíralo nepřátelské ležení.
Čtvrti Bílého města končily tam, kde jim v dalším rozšiřování bránil
starý, přestarý val s vnějším kamenným obložením – to nejranější opevnění, postavené novými pány Maądu.
V kruhu tohoto starobylého valu dnes zůstávala pouze městská sídla
nejurozenějších aristokratů, pár nejctěnějších chrámů a kasárna císařské
gardy. Bylo zde také několik pečlivě upravených a bedlivě střežených
parků – aby se jimi urození šlechticové mohli procházet – a několik fajnových hostinců a luxusních nevěstinců. Pravda, poslední dobou se
mezi zlatou mládeží z hlavního města objevila móda bavit se v ubohých,
zaplivaných pajzlech Černého města...
A přímo k hradbám císařského paláce se skromně tulilo sedm řádových vyslanectví. Právě tam sídlili Sežes, Gachlan, Révaz a jim podobní.
Mágové, jež měli v Říšské radě právo Slova a Činu. Vládli silám, vedle
kterých jsou všechny císařské armády k smíchu. Skuteční vládcové nad
životem a smrtí. Majitelé nespočetných otroků... Mezi nimi je i on sám,
údajný pán poloviny světa.
Císař se na okamžik přestal ovládat a zaryčel. Lhostejní Volní se ani
nepohnuli, avšak jejich koně poplašeně zaržáli a zastříhali ušima. Přesně tak totiž ryčí divoký agrann bažící po krvi, když dohání uštvanou
laň.
Ovšem na téhle lani by si každý agrann vylámal zuby. I kdyby jich
bylo deset nebo třeba sto. Ale možná... Možná by si s takovou kořistí dokázaly poradit desítky tisíc agrannů.
Ano, to by vážně stálo za pokus. Začnu v Černém městě; spojím se s ukrývajícími se odpadlíky z řad čarodějů, najmu si další Volné, přislíbím práva a výsady trpaslíkům... A pak jako skutečný Rąńńákieňň Tbazd z trpaslických bájí utopím věže v krvi a ukážu všem, že já, jen já a nikdo jiný, jsem pánem Říše!
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Nedovolím... Nepřipustím... Nenechám ty žalostné slabochy, z nichž maximálně jeden z deseti dokáže zacházet s mečem, a to ještě mizerně, nenechám je vládnout mé Říši! A je úplně jedno, zda je něco pravdy na pochmurných fámách
o lidských obětech, oficiálně přísně zakázaných, jež jsou tajně prováděny v katakombách pod věžemi. A je úplně jedno, kolik novorozenců naposledy vydechuje
na oltářích potemnělých zaschlou krví. Já, císař, nejsem žádný hrdinný rytíř na
bílém koni. Nedovolím už však, aby armáda za armádou, legie za legií umíraly
v nesmyslných válkách, které Duha neznámo proč pokládá za důležité. Ó ano,
do poslední kapičky vypustím krev z žil těch uhlazených potomků starobylých
rodů, zdegenerovaných po staletích ustavičných krvesmilstev, k nimž nedochází z nutnosti, nýbrž jen v zájmu porušení církevních zákazů! Donutím je všechny, aby se chvěli hrůzou, stanu se jejich každonočním zlým snem, peklem na
zemi; vypálím ten hnisající vřed na těle země žhavým železem a bez lítosti odseknu nakažené maso, aby... aby...
To už ale ve skutečnosti není podstatné.
Vládce Říše popohnal koně. Mlčenliví Volní se rozjeli za ním.
Zajímalo by mě, kolik špiclů dnes běží v mých stopách. Kolik očí se upírá do
magických krystalů, kolik brků vrže po pečlivě vydělaných kůžích a zaznamenává podrobnosti o každičkém mém kroku. A ještě víc by mě zajímalo, jaký
z toho všeho budou mít Řády prospěch? Co z toho vyvodí? Kdo skončí na skřipci a kdo naopak bude povýšen? Kdybych se tak naučil využívat nespokojenců
v jejich řadách... Jsem si jist, že se takoví najdou...
A přitom je řešení zdánlivě přímo na dosah. Šedá liga. Řád založený prapředky ještě za vlády prvních císařů – tajný řád špionů a zabijáků. Později, za
časů Prvních nepokojů, se Liga postavila na stranu vzbouřenců... Mírová charta vynucená na Ptarovi Prvním (tehdy ještě císařům zůstávala jejich původní
jména) jednou provždy vymanila noční válečníky zpod svrchovanosti císařské
koruny; ze Šedé ligy se stal žoldnéřský řád, sloužící tomu, kdo zaplatí víc. Jejích
služeb pak využívali nejvyšší šlechticové, bohaté kupecké gildy, vládcové Říše,
a dokonce i velitelé rolnických armád za Druhých nepokojů, kdy epidemie černé
smrti spolu s hladomorem a neustálými útoky Danu přivedly zemi na pokraj záhuby; byly to časy, kdy aristokraté buď schovávali chleba, nebo zbaběle prchali
na Jižní břeh. Šedí jsou na straně všech – a nikoho. Heslem Ligy je: „Služ tomu,
kdo tě najal; dokud ti platí.“ Říšské archivy neobsahovaly žádné záznamy o tom,
že by Šedí zrazovali nebo obchodovali s tajnými informacemi, ale přece jen, přece jen... Máš-li co do činění s Duhou, musíš zapomenout na vše, co považuješ
za normální. Šedá liga nedokázala nic vyzvědět o Nergu, dokonce vrátila zálohu; a přitom právě ona varovala před vpádem pirátů i před nájezdem T’Brina
zpoza Horkých písků a v samém zárodku překazila rebelii východních baronů
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a hrabat, když zlikvidovala hlavní podněcovatele spiknutí během jejich tajného
zasedání. Vypadá to ale, že proti mágům jsou i Šedí bezmocní. I když... těžko
říci. Patriarcha Cheon přísahal, že vyslal svého nejlepšího muže, ale byla to
pravda? Každopádně nemá smysl snažit se proniknout do hlavních řádových
bašt – jsou příliš dobře střežené. Ovšem v provinciích, na druhou stranu...
Proto nezapomínej na Šedé, ale nepřestávej pátrat po dalších možnostech.
Protože jinak...
Jinak nikdy nebudeš skutečným císařem.
* * *
Malou karavanu pana Onfima rychle doháněla noc. Její tmavá křídla zastřela dokonce i černý příkrov Vražedných lijáků. Nad vozy viselo tíživé
ticho. Cesta Onfima a Gagáty do lesa je připravila o několik drahocenných hodin; navíc dešťová mračna snad musel popohánět samotný Pán
větrů. Tmavý lem na obzoru se zvedal stále výš a výš – nesrovnatelně
rychleji než včera nebo předevčírem.
Jako první se začal ohlížet Nodlik; každou chvíli uštvaně otáčel hlavu.
Při pohledu na něj zbledla i Evelína – žonglérka dobře věděla, jaké to je
unikat z dosahu Lijáku a prodávat vlastní tělo za bezpečné útočiště... Také
Kicumova tvář se zakabonila. Jen Tróša s Gagátou zachovávali ledový
klid; mladík jednoduše proto, že nechápal, co se děje (pan Onfim přece
řekl, že to stihneme, a to znamená, že to stihneme, a není třeba se ničeho
obávat. A že starší mají strach? Aťsi! Co je on zač, aby se tomu divil?), zatímco Gagáta po všem, co zažila v Drungu, naprosto zlhostejněla.
Když se vrátila do vozu, cosi odpovídala na oplzlé vtípky Evelíny
a Nodlika; odpovídala, aniž rozuměla vlastním slovům a aniž je vůbec
vnímala. Upřímně řečeno podivovala se, jak je možné, že se dosud nesvalila pod kopyta či pod kola – danuská dívka totiž neviděla nic, vůbec
nic kromě nápisu ohnivě planoucího v černotě, jež ji obklopovala: Ímměĺstöřůńń. Ímměĺstöřůńń v Onfimových rukou. Ne, nikoli v rukou
principála kočovného cirkusu, ale v rukou úskočného, vychytralého
a moc a moc nebezpečného chlapíka; buďto pochlebovače Rudého Arku,
nebo jeho otroka.
Strom stromů v sobě Ímměĺstöřůńń pěstoval celých sto let. Sto let se
připravoval předat tuto zázračnou věc Danu. A nakonec ji vskutku odevzdal – jenomže ocejchované otrokyni, zbavené svobodné vůle, která
dokonce ani neměla dost sil, aby po všem, co se stalo, zemřela žalem. Lijáky? Výborně, jen ať si Lijáky přijdou. Až skončí, zůstanou po lidech,
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koních i po samotných vozech leda kostry. Ne nadarmo jsou všechny
střechy v Severním kraji na Cestě lijáků pokryty nikoli slámou, došky,
taškami či šindeli, ale kameny. A (neuvěřitelná to věc!) – Vražedné lijáky
ponechávají stromy v lesích netknuté. Veškeré dřevěné stavby hned po
prvním Lijáku téměř úplně zmizely, avšak obyčejné borovice, javory
a duby si dál stály, jako by se nechumelilo. O Lhadäńń Naástońń ani nemluvě. Ty nedokázala přemoci ani lidská magie...
Toho večera se nezastavili. Ze zadního vozu se ozýval srdceryvný
Jeremejův jekot; zaklínač hadů popoháněl koně jak bičem, tak těmi nejsprostšími nadávkami. Čas od času se k němu připojovali bratři akrobati a Smrtící panna, ale všechen ten zmatek se míjel účinkem – vyčerpaná
a zbičovaná zvířata tvrdohlavě odmítala zrychlit.
„Je to zlé, kočko.“ Kicum se připravoval vystřídat na kozlíku Tróšu
a gestem vybídl Gagátu, aby se k němu připojila. „Zatraceně zlé, ušounku. Mraky jsou jako utržené ze řetězu. Po téhle silnici jsem jezdíval už
mockrát, ale něco takovýho jsem ještě neviděl. Takhle nás dostanou nejpozději za tři dny... Do Chvalinu to nestihneme.“
Žádný cizinec, dokonce ani kočovný cirkusák, nenalezne útočiště před
Vražednými lijáky nikde mimo města. Zdaleka ne všichni lidé na vesnicích
mají kamenné domy; převažují mezi nimi chuďasové obývající dočasné
chatrče, kteří se – jakmile nastane podzim – za určitý poplatek nastěhují
k bohatším sousedům. Všechna volná místa jsou spočítána a předem domluvena; i kdybys bušil do dveří a úpěnlivě prosil, nikdo ti neotevře.
Pan Onfim si to očividně velmi dobře uvědomoval. A proto hnal karavanu kupředu, nešetřil koně ani lidi. Dokonce ani magie Arku (ať už
jeho vlastní nebo vypůjčená) by mu teď nejspíš nedokázala pomoci.
Danuská dívka pokorně uposlechla Kicuma a hned se za ním vynořila zpod vozové plachty. Les svíral úzkou silnici z obou stran; odpadní stromy za svou bývalou vládkyní dál mumlaly nevybíravé nadávky.
Ďaďřřöűňt’gót skončil a byl vystřídán obyčejným hunnuským lesem.
Někde za krajnicí teskně vyl hladový vlkodlak – nejspíš jedna z bestií,
které unikly ze zvěřinců Arku. Vpředu nad silnicí tančily rychlé černé
stíny avlarů – upířích netopýrů. Gagáta slyšela, že jejich chov byl doménou Kutulu.
Předvečer Vražedných lijáků byl dobou, kdy se Nečisté síly znovu
a znovu pokoušely najít cestičku k lidským obydlím. Z hlubokých doupat,
z tajných úkrytů vylézali na povrch poslední netvoři, kteří kdysi dávno
vládli tomuto kraji – strašně dávno, ještě před elfy a trpaslíky, dokonce
i před Danu. Vylézali ti, které podle slov představitelů Řádů stateční má-
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gové Duhy převážně vyhubili už před stoletím. Bradatci, nohocasové,
holouši, krvemilky, noční můrovci, hlavořezové. Přeživší orkové, trolové a koboldi, kteří zcela zdivočeli a připodobnili se dravým zvířatům;
dříve se jim člověčina hnusila, ale nyní nebyli o mnoho lepší než zmínění bradatci či krvemilky.
Bradatci, holouši i hlavořezové – ti všichni byli rozumní a nepostrádali dar řeči. Jednalo se o bestie z masa a krve; pravda, se svou vlastní
magií. Byly však i jiné příšery – chodící mrtvoly, které z hrobů zvedly
čáry neznámých kouzelníků a které se nyní toulají po světě a útočí na
vše živé; incubové a succubové – různého vzezření, avšak stejně nebezpeční, když se s nimi člověk setká po západu slunce; šílení sylváni; nemilosrdní mlčenliví ubrakové, lovci hlav; křivonohý a zakrslý Lesní lid
– duchové nespravedlivě pokácených starých stromů, kteří na sebe vzali hmotnou podobu a přísahali věčnou pomstu; a mnoho, opravdu mnoho dalších. Po většinu roku je magie Duhy nutila, aby se drželi v bezpečné vzdálenosti od hlavních silnic, měst a velkých vesnic, a pouze
před Vražednými lijáky nebo i během nich, kdy magie sedmi Řádů slábla, mohli všichni vyrazit na velký lov, pořádně si nacpat panděra a připravit se na dlouhou, předlouhou zimu.
Na podzim karavany obvykle jezdily nejen s ozbrojenými strážci, ale
také v doprovodu jednoho či dvou najatých kouzelníků. Pan Onfim –
všeobecně známý, ba dokonce proslulý svou lakotou – se však v Ostragu rozhodl, že se bez služeb čarodějů klidně obejde. Jenom zabručel, že
to nějak zvládnou i bez nich, ale že pokud se najde nějaký rozumbrada,
který má peněz na rozdávání, klidně si nějakého toho kouzelníka může
zaplatit; on, pan Onfim První, mu v tom rozhodně bránit nebude. Toto
prohlášení majitele cirkusu rychle umlčelo všechny nespokojence.
Ovšem v zájmu objektivity je nutné poznamenat, že ani Řády Duhy
nespaly a nezahálely. Vyjící vlkodlak sice možná uprchl ze zvěřince, ale
stejně pravděpodobné bylo i to, že ho na svobodu pustili schválně.
Okřídlení vampýři Kutulu pak byli nad chvalinskou silnici zcela zjevně
vysláni, aby zde lovili. A vše by bylo v nejlepším pořádku, pokud by
s sebou pan Onfim měl magickou Propustku – zaklínadlo zahánějící
obludy Duhy. Takto však oba pestře pomalované cirkusové vozy zůstávaly jak pro vlkodlaka, tak pro avlary zákonnou kořistí, která se ničím
nelišila například od bradatce nebo ubraka.
Kicum květnatě zaláteřil a bezděčně si sáhl do široké holínky, v níž,
jak všichni věděli, schovával plochou lahvičku prvotřídního trpajedu –
pro případ největší nouze.
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„Je to zlé, Danu. Vlkodlaka se nebojím, zato tyhle létající myšky...
Něco mi říká, že přijdeme o koně,“ dokončil naprosto klidně, třebaže
všichni dobře věděli, že přijde-li člověk před Lijáky na silnici o koně,
může si rovnou začít kopat hrob.
„Proč pořád mlčíš... Aecktań?“
Neodpověděla.
„Aecktań?“ zopakoval Kicum o něco naléhavěji.
Gagáta tupě zírala před sebe.
Aecktań. V jazyce Danu to znamenalo malá veverka, veveruška. Touto legrační familiární přezdívkou oslovovala Gagátu maminka, protože
děvče si – za pomoci jednoduchého dětského zaklínadla – k smrti rádo
nechávalo narůst neuvěřitelně dlouhé vlasy a pak si je zaplétalo do něčeho hodně podobného veverčímu ocásku.
Dívčiny oči zaplály. Jednoduché slůvko v rodném jazyce kolem ní
znenadání protrhlo neproniknutelnou clonu hoře a rozptýlilo mlhu, zastírající zrak. Jak, jak, JAK ho může ten žalostný opilec Kicum znát?
Nebo to je jen shoda náhod? Jediné vlídné slůvko v její rodné řeči, které
se starý klaun kdy naučil?
„Aepac fýůarcký koi, Khoeteými?“ Slova klouzala střelhbitě a téměř
nehlučně, jako vlaštovky poletující vysoko nad zemí za horkého letního
dne. Jestliže odpoví...
„Ghozýl shóacký koi, Seamni, hóřřshóarcký týorrdnock,“ opáčil
klaun rychlým šeptem, prostým jakéhokoli přízvuku. „Koi, Seamni, Koi,
Seamni Oěctacańń, boewarrý! Ol koi fúůarcký...“
Věděl všechno, dokonce znal i její celé rodné jméno.
Neměli však možnost pokračovat v rozhovoru. Z kozlíku zadního
vozu totiž zaječel zaklínač hadů Jeremej – nadskakoval a mával rukama.
Pan Onfim První se prý ptá, proč, zatraceně, se první vůz tak strašně
loudá? A ještě by prý pan Onfim velmi rád věděl, zda si Kicum s Nodlikem všimli netopýrů před sebou, a pokud ano, proč u všech ďasů ještě
pořád nic nepodnikají?
Pobledlý Nodlik se ihned objevil na kozlíku a Evelína jej následovala. Za nimi hlučně funěl Tróša, vlekoucí všechno potřebné – krátké
luky se šípy a pár velkých pevných čabrak na přikrytí koňských boků
a zad.
Pan Onfim nedovolil karavaně, aby se zastavila. Tróša a Gagáta museli přehazovat čabraky přes koně přímo v běhu a pak ještě zakrývat
hlavy a krky zvířat spěšně srolovanými kusy koberců – štědrost pana
Onfima v tu chvíli vskutku neznala mezí.
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Slunce zapadalo přímo před nimi. Zdálo se, že úzký průsek silnice,
obklopený černými hradbami lesa, vede přímo doprostřed obrovského
purpurového disku. Vlkodlak unyle a odevzdaně vyl – nejspíš věděl,
že jeho život potrvá nejdéle do začátku Lijáku. A na pozadí již neoslňujícího slunce tančily černé skvrnky – avlaři. Nemohlo být pochyb, že
ucítili karavanu a čekali na magickou Propustku. Propustku, kterou
cirkus neměl.
Gagáta plnila rozkazy bez přemýšlení, jako neživá panenka. Kicum
na ni promluvil v jejím rodném jazyce! Hunnus ovládal tajnou řeč, jež,
jak se domnívala, nikdy neopouštěla hranice osad Danu! A odhalil to
před ní! Dívka si uvědomovala, že to rozhodně nemůže být jenom tak...
Ještě před několika lety by Gagátě její bohatá fantazie nabídla lákavou
představu – že se tu objevil někdo z danuských čarodějů, Pánů slova
nebo Vidoucích, aby ji zachránil. Avšak čas její naivitu nenávratně odvál.
Nyní spíš věřila, že klaun Kicum je ve skutečnosti zdatným špehounem
jednoho ze sedmi Řádů. Jedině mezi jejich stoupenci se ještě mohli vyskytovat znalci danuského jazyka. V takovém případě bylo před Kicumem potřeba uprchnout, a to co možná nejdříve; ve věžích Duhy totiž mohl danuskou dívku stihnout osud horší než sama smrt – horší než
poslední, konečná smrt, po níž nezůstává duše, naděje ani paměť a dýchající bytost se propadá do bezedné černé studny věčné noci, bez jakékoli naděje na vzkříšení.
„Hotovo, Danu?“ prohodil Kicum; jeho tvář zůstávala zcela bezvýrazná. „Tak si vezmi luk. Tvůj lid kdysi slul přesností.“
„Copak ti přeskočilo, ty starý kozle?“ vztekle zasyčela Evelína.
„Chceš, aby se první šíp zabodl do hrdla mně, druhý Nodlikovi a třetí
tobě, vychlastaný mozku?“
„Jo, jo, má pravdu,“ podpořil ji okamžitě Nodlik. „Hej, Danu, hajdy
ke koním! A dávej pozor, aby se jim nezakousli do čumáků.“
„Posíláš ji na jistou smrt, Nodliku?“ zachmuřil se starý klaun.
„Copak? Tobě je snad tý děvky líto?!“ vybuchla Evelína.
„Mně ani ne, ale co by na to asi řekl pan Onfim? Koneckonců, ta holka je jeho majetek!“
Tato poznámka jim přece jen zchladila horké hlavy.
„Hej, vy tam! Vpředu! Jste připraveni?!“ zařval Jeremej.
„Připraveni!“ odpověděl klaun.
„Tak škubni za opratě a vpřed! Pan Onfim říká, že nás hejno nebude
pronásledovat moc dlouho!“
„Podávej mi šípy, Gagáto,“ vyzval Kicum dívku naprosto klidně.
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Avlaři se snesli na karavanu jako pronikavě vřeštící mračno. Vzduch
naplnil odporný smrad; Evelína se naklonila přes bočnici, zatímco bledý
Nodlik se chytil za břicho a Tróša za hrdlo. Jedině Kicum zůstal klidný.
Vložil šíp na tětivu, napnul luk a vystřelil – pod koňská kopyta dopadla
první okřídlená mrtvolka.
Avlaři nejdříve napadli zvířata. Čabraky zapraskaly pod náporem desítek černých drápků, sice nevelkých, zato velmi ostrých; koně zoufale
zařičeli a divoce vyrazili kupředu – opratí už teď vůbec nebylo zapotřebí. Nodlik, který se vzpamatoval jako první, se připojil ke Kicumovi a jal
se do hejna létajících bestií posílat šíp za šípem. Tróša se musel starat
o zpola bezvědomou Evelínu – avlaří zápach byl natolik nesnesitelný, že
žena pouze bolestně dávila a nebyla schopna pomáhat při obraně.
Dva luky proti stovce bestií poletujících jako motýli – to je opravdu
málo. Avlaři se osmělili. Většina z nich si netroufala útočit na nechráněné koňské nohy, a tak se zarputile vrhla do útoku na lidi.
Gagáta jakousi náhodou nahmatala porcovací nůž a poslepu se jím
ohnala po ohyzdné černé mordě, po rozevřené tlamě plné drobných ostrých zoubků... Bestie se zalkla vlastní krví; zmítající se kožnatý vak se zřítil na slinici, kde ho, jak dívka doufala, vzápětí přejelo kolo vozu. Danu
obvykle opovrhovali lovem a život jakéhokoli tvora považovali za posvátný; teď však Gagáta před sebou neměla opravdové zvíře, které by dokázala silou vůle ovládnout, ale mrzký výtvor hunnuské magie, zrozený v podzemních laboratořích Kutulu. Dívka ho proto ani v nejmenším nelitovala.
Nakonec byli nuceni pustit opratě. Koně se hnali silnicí bez pobízení –
jejich boky a záda se změnily v jeden vlnící se černý koberec. Kicum, Nodlik a Tróša ho bez váhání ostřelovali lehkými šípy; pro netopýry byly smrtonosné, avšak silné prošívané čabraky prorazit nemohly. Gagáta a Evelína, která se konečně trochu probrala, mávaly noži a odháněly avlary od
lučištníků. Ukázalo se, že žena svou nouzovou zbraň ovládá pozoruhodně obratně – podstatně lépe než ta nejzkušenější žonglérka.
Okřídlených vampýrů se sem však slétlo příliš mnoho.
„Au!“ Tróša se chytil za zkrvavené rameno. Kicum rázně máchl dlaní
po křídlaté bestii – jako by jí vrážel facku. Vytryskla inkoustově černá
krev a netvor se začal v křečích zmítat na podlaze vozu. Gagáta se zachvěla odporem, ale vzápětí mu podrážkou své vysoké boty rozdrtila
hlavu.
Cirkusáci chroptěli, nadávali a vykřikovali po každém dalším kousnutí – přesto se dál zarputile bránili. Vtom jeden z koní zařičel a vzepjal
se; postraňky, byť vskutku kvalitní, nevydržely a praskly. Zvíře tryskem
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vyrazilo do lesa, pronásledováno černou smečkou. Nebohý kůň zřejmě
doufal, že se mu podaří uniknout do bezpečí.
Dříve než definitivně vyklouzl ze sevření hejna, přišel jejich vůz ještě
o jednoho tahouna. Teprve poté se zbylí avlaři odhodlali k odletu. Líně
mávali černými křídly, vědomi si toho, že pro dnešek už mají postaráno
o bohatou hostinu.
Zbylý pár zvířat, zraněných a k smrti vyčerpaných, táhl vůz ještě asi
míli a pak se vysíleně zastavil.
Pan Onfim byl velmi nespokojený. Několikrát zamračeně obešel vůz
kolem dokola; pak sešklebil tvář a přepočítal truhly s majetkem cirkusu.
Kicum, Nodlik, Evelína a Tróša – o Gagátě ani nemluvě – celou dobu téměř ani nedýchali.
„Budu ho tady muset nechat,“ prohlásil konečně pan Onfim První.
„Nechat ho tady, vy lajdáčtí a nejapní tupci! Kvůli vám jsem téměř na
mizině! Přijít o takový vůz! A přísahám, že bych tady měl nechat i vás
všechny, abyste zdechli pod Lijákem. Kumštýře, jako jste vy, snadno najdu na jakémkoli jarmarku, ale kde vezmu další tak krásný vůz?!“
Nikoho pochopitelně ani nenapadlo připomínat panu Onfimovi, že
nebýt jeho skouposti, měla by karavana magickou Propustku, díky níž by
avlary minula bez jakýchkoli problémů. Zajímavé... Nač se asi majitel cirkusu spoléhal? Že bude mít štěstí a na lovecké hejno Kutulu nenarazí?
Ztěžka oddechující obránci předního vozu stáli před Onfimem se
sklopenými hlavami. Žádný z nich nevyvázl bez kousanců a škrábanců; Nodlik si tiskl dlaň k narychlo ovázanému uchu – z boltce mu nezbývala více než polovina. Pana Onfima všichni znali až příliš dobře.
Věděli, že by se nerozpakoval ponechat lidi napospas jisté záhubě; dokonce více než jisté, protože les před Lijákem ani trochu nechránil –
přinejmenším ne je.
Pan Onfim ještě jednou obešel vůz, a přitom přece jen několikrát
nejistě zašilhal směrem východu, kde se hradba mračen zvedala stále
výš a výš. Paprsky zapadajícího slunce bezmocně narážely do blížící se
hráze – asi jako mořský příboj tříštící se o skaliska – za níž naplno vládla Smrt. Liják již pohltil Ostrag a nyní se jako o závod hnal Sobolí pustinou. O tom, co se právě odehrávalo na východě, bylo lepší nepřemýšlet.
„Pane Onfime...“ Evelína měla žalostně zkřivená ústa a v očích se jí
leskly slzy. „Pane Onfime... prosím... nezabíjejte nás...“
„Nezabíjejte! Ha!“ opáčil mrzutě principál. „Když se nad vámi slituju,
nejspíš pak sám skončím pod Lijákem... Ale fajn, dneska mám dobrou
náladu. Vypřáhněte koně. Truhly a všechno ostatní tady nechte. Vezmě-
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te si jen to nejnutnější, bez čeho se cestou neobejdete. Můžete si za to
sami. Měli jste líp mířit.“
Gagáta zaslechla, jak starý klaun vedle ní zaskřípal zuby.
„Zdálo se mi to, nebo jsi skutečně chtěl něco říci, vážený Kicume?“
otočil se k němu majitel cirkusu s vražednou zdvořilostí. „Pokud ano,
pak se nestyď – směle do toho.“
„Ne, ne, nechtěl,“ zamumlal Kicum a pokorně sklonil hlavu.
„Když nechtěl, tak nechtěl.“ Onfim pokrčil rameny a vyrazil zpátky
ke svému vozu. „A hoďte sebou, lenoši; nehodlám na vás čekat.“
Balení bylo nejsnazší pro Gagátu. Kromě malého uzlíku s několika
kusy šatstva totiž nevlastnila vůbec nic. Tróša zde musel zanechat své
železné koule. „Můžeš cvičit se šutry,“ poradil mu pan Onfim. Zato
mezi Nodlikem a Evelínou se odehrávala opravdová tragédie.
„Mé šaty! V čem budu vystupovat?!“
„Nech si jedny!“ ryčel Nodlik. „Zbytek naházej do křoví a rychleji,
hlavně rychleji, slyšíš mě?!“
Konečně vyrazili. Ve velkém pánově vozu bylo najednou hrozně
těsno. Pravda, samotný pan Onfim se nemusel uskrovňovat ani v nejmenším – stěhování proběhlo především na úkor Jeremeje a bratrů
akrobatů. Tukk a Tokk sice chvíli vrčeli a snažili se protestovat, ale
Kicum, když se nikdo nedíval, velmi rychle a obratně vrazil jednomu
z hubeňourů pěst do žeber. Klení pak ustalo jako mávnutím kouzelného proutku.
Cirkusáci zapřáhli dva koně, kteří přežili, a vůz, ač přetížený, se rozjel – snad ještě rychleji než předtím – přímo k místu, kde se unavené
slunce právě nořilo pod obzor.
Gagátu okamžitě poslali cídit kotle; navíc si na ní vybil zlost pan Tokk
– za ránu, kterou dostal od Kicuma. Otírajíc si krev, která jí crčela z rozbitého nosu, pustila se danuská dívka do své obvyklé práce.
Vůz kvapem doháněla noc. Doháněla, dostihla a nakonec pohltila.
Jeremej, sedící na kozlíku, rozsvítil pár luceren. Jakmile si Gagáta poradila s kotli, pustila se do přípravy pozdní večeře.
Blízkost Ímměĺstöřůńńu ji přiváděla k šílenství. Zázrak Danu ležel
blízko, docela blizoučko; Gagáta téměř necítila stěny truhlic ani ocelové
řetězy s očarovanými zámky, jež chránily Onfimovu drahocennou kořist. Ímměĺstöřůńń je blízko! Tak blízko! A copak ona, dcera lidu Danu,
nenajde způsob, jak se k němu dostat a zmocnit se ho?
Ostatně, kdysi se úplně stejně domnívala, že dokáže uniknout ze zajetí hunnusů...
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Jeremeje na kozlíku vystřídal Tróša. O Nodlikovo rozervané ucho
bylo jakžtakž postaráno. Pan Onfim se chystal ke spánku – samozřejmě
ve společnosti Taňši, Smrtící panny. Na Gagátu zbyl ten nejšpinavější
a nejstudenější kout, ale dívka už na to byla zvyklá.
Noc se snesla na osamocený vůz jako výr na svou kořist.
* * *
A daleko na jihu, v Melynu, již tma panovala zcela neomezeně. Začala
krátká doba jejího každodenního triumfu. Černí hadi temnoty se svíjeli
v ulicích spící metropole a arogantně opomíjeli ubohé světlo luceren. Tu
a tam se ozývaly podezřelé šramoty, šelesty, chtivé dravčí vzdechy, chrapot a steny. Obrovské město žilo zvláštním, nočním životem; po kamenné dlažbě si vykračovaly po zuby ozbrojené hlídky.
Navzdory vychloubání mágů Duhy, že ve městě prakticky vyhladili
Nečisté síly, které teď živoří už snad jen v těch nejvzdálenějších zákoutích, věděl každý obyvatel Melynu – od posledního popeláře až po říšského kancléře, formálně druhého nejvýše postaveného člověka v zemi
– že v katakombách pod ulicemi, ve starých sklepeních a skladištích žijí
Páni noci, jež je lepší nikdy nepotkat tváří v tvář; ledaže by dotyčnému
kryl záda dobrý tucet těžkooděnců a jeden či dva strážní čarodějové.
Věděli o nich mágové Duhy? Ale jistě, samozřejmě že věděli. Císař
o tom vůbec nepochyboval. Ne nadarmo čas od času pořádali štvanice,
které leckdy slavily značné úspěchy. Po každém takovém honu se u Popelavé brány vršily obrovské hromady hnědých, černých i strakatých
těl; vůbec se nedalo poznat, zda jsou lidská nebo zvířecí. Na to, aby se
k příšerné mohyle nikdo nepřibližoval, dohlížel hustý řetěz mladších
stoupenců, kteří k němu nepouštěli dokonce ani říšské úředníky. Oficiální
zprávy tvrdily, že Nečisté síly pronikaly do hlavního města postupně,
a vždy, když se jich shromáždil dostatek, pouštěli se kouzelníci ze všech
sedmi Řádů do jejich vyvražďování.
Císař nemohl nepřiznat, že něco pravdy na tom bylo. Ale právě že jen
něco. Nečisté síly do Melynu vůbec nemusely pronikat. Žily zde odjakživa, hned od prvních dní existence města. Císař ani na okamžik nezapomínal, na čích základech stojí paláce a vily Bílého města i krčmy, noclehárny
a brlohy Černého. Tunely, podzemní skladiště, vodovody a odpadní stoky
– to všechno bylo v Melynu již v okamžiku, kdy byl položen první základní kámen pevnosti. Katakomby, opuštěné jejich skutečnými pány, se staly útočištěm pro nejrůznější Nečisté síly, jež se rozmnožily a novému
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prostředí se přizpůsobily natolik, že dnes již nebylo moci, která by je odtud dokázala vypudit.
Celé okolí města bylo doslova provrtáno tunely tarlingů, těch věrných
psů mrzkých Danu. Také oni byli smrtelnými nepřáteli Duhy. Téměř
pod všemi jižními městy Říše prokopali tarlingové složitou síť chodeb,
a dokonce se tvrdilo, že se dostali až ke Chvalinu. Vzrůstem byli ještě
menší než trpaslíci a podobali se jakýmsi podzemním kentaurům – jen
s hadím trupem místo koňského; byli tupí, leč nesmírně početní a živili
se naprosto vším, od dřevěných pilin až po lidské maso. Duha musela
vynakládat nemalé úsilí, aby těmto tvorům zabránila v přemnožení.
Pravda, tarlingové nikdy neútočili jako první. A kamenného octa se báli
více než nejničivějších zakletí. Ale navzdory této jejich slabině se je ani
v okolí Melynu nikdy nepodařilo zcela vyhubit.
Sežes docela nedávno zdvořile, ale rozhodně odmítla pomoc, kterou
jí císař nabídl. Je zvláštní, poznamenal tehdy vladař, že se vám chce plýtvat silami na štvanice a potyčky a riskovat životy svých stoupenců,
když můžete s pomocí magie vyhledat všechny východy z katakomb
a zazdít je; potom by se s Nečistými silami skoncovalo jednou provždy.
Kouzelnice dlouho váhala s odpovědí; pouze se přísně dívala na svého
někdejšího svěřence (nutno říci, že se od těch dob ani trochu nezměnila).
„Jak je pánovi světa zajisté dobře známo, Nečisté síly se v melynském
podzemí nemnoží. Je tomu tak výhradně díky neustávajícímu snažení
čarodějů Duhy. A stejně tak je pánovi světa nepochybně známo, že Nečisté síly do města pouze pronikají. Ze všech sil, které máme, jim čelíme
a chráníme klidný spánek občanů. Žádné jiné kroky, než jaké se podnikají dnes, rozhodně nejsou zapotřebí.“
A konec. Se Sežes se nelze přít...
„Za mnou,“ zavelel císař tiše své eskortě.
Vyrazili dolů. Do Černého města.
V celé metropoli není člověk, kterému bych mohl zcela a bezvýhradně důvěřovat. Mezi městskou spodinou nemám žádné „své“ lidi. A nemám je ani mezi
bohatšími kupci. Ani mezi zbrojíři. Ani mezi obyčejnými vojáky. Ani mezi duchovními, kněžími a mnichy. Nikde nemám nikoho. K službám mi je pouze Šedá
liga – Duhou z neznámého důvodu neomezovaná... Ovšem nejspíš jen proto, že
je jediná. Jediná tajná organizace v celé Říši – nemluvě samozřejmě o nespočetných baronských „řádech“, ubohých to napodobeninách všemocné Duhy. Ale ty
snad ani nemá smysl brát v úvahu... Počkat. Prvním znamením špatné vlády je,
když panovník odvrhuje to, co mu subjektivně připadá nanicovaté a zbytečné.
Ne, ne, nebudu nic odvrhovat. Dokonce ani Spasitelovu církev, třebaže ta se
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Duze nevyrovná ani náhodou. Počkám a uvidím. Kdoví, možná že právě tohle
bude mým prvním úkolem pro Šedou ligu – najít ty, kteří tajnůstkaří, kteří si
hrají na spiknutí a tak dále... Jen ať se o tom Duha klidně dozví. Jen ať si myslí,
že mě ze všeho nejvíce znepokojuje nebezpečí palácového převratu. A hlavně...
Nebeští bohové, já potřebuji, tolik potřebuji SVÉ LIDI!
Kavalkáda projela Bílým městem. Vojáci střežící jeho bránu, v noci
zamčenou, podle předpisů pozvedli své dokonale naleštěné zbraně panovníkovi na pozdrav.
Kam dál? Do hloubi Černého města k tajné skrýši Ligy? Anebo do některé
z tamních krčem – podívat se na slavné veterány, oporu trůnu a páteř armády,
jak se oddávají nevinným radovánkám? K některému z kněží? Či ke Spasitelovým duchovním? Ti občas umějí dobře polemizovat – tedy pokud lze neplodné
mrhání slovy považovat za smysluplně strávený čas. Nebo... Nebo snad nakouknout dolů?
Při této představě mu po zádech přeběhl mráz. Císař věděl, co je
strach. A nestyděl se přiznat si to. Bál se Duhy. Mágové si s ním mohli
dělat, co se jim zamanulo; upřímně řečeno stále nechápal, proč ještě vůbec trpí jeho vládu. Meče jsou k ničemu, střetnou-li se s magií, a jeho
vlastní čáry jsou ve srovnání se strašlivými kouzly Duhy jako dětská
hra. Nekromancie je z toho, čím se Řády zaobírají, to nejnevinnější. Na
vše ostatní se dokonce i on, císař, raději snaží nemyslet. Je to příliš děsivé a odporné. Co těm chlapíkům v jednobarevných pláštích vlastně ještě schází?
Císař se přetvařoval. Moc dobře věděl, co Duze schází. Jsou to dvě
věci – moc a nesmrtelnost. Nesmrtelnost a moc.
Možná bych měl vážně nahlédnout dolů... Ano, ano, právě tam, do katakomb,
kde bych v boji na život a na smrt mohl přijít na jiné myšlenky. Hodit všechno
za hlavu, nestarat se, jak střetnutí skončí a zda Říše přijde či nepřijde o svého
vládce... A nebylo by to druhé možná lepší než takhle dál trpět?
Ano, znáš strach, císaři. Znáš bolest. Jsi kamenné srdce Říše, ale tvé tělo rozhodně kamenné není. Nyní potlačuješ černé myšlenky tím, že cváláš černou
nocí, ale nastane okamžik, kdy už je nedokáže potlačit nic.
Vládce Říše neváhal dlouho; rozkázal vojákům, aby mu otevřeli bránu. A vzápětí se oddíl rozjel do nitra Černého města.
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K nešťastnému Chvalinu se od východu blížil Vražedný liják; nepotrvá dlouho a život ve městě zcela ustrne. Obyvatelé, nakoupivší všechno potřebné, se poschovávají, kam se dá. Naopak mágové ze všech sedmi Řádů vyjdou z očarovaných věží a dají se do spřádání mocných
zaklínadel, aby od města odvrátili zkázu. Úplně ji samozřejmě nezaženou – ale Liják v kruhu hradeb je přece jen docela jiný než v širém
poli. A právě proto se každý podzim ve městech Lijákového pásu tísní tolik lidí.
Ti, kteří chtěli, opustili severní kraje už dávno – především urození
aristokraté. Mnohem více lidí se však rozhodlo zůstat. Po Vražedných lijácích bývá úroda přímo pohádková a jen málokterý majitel pozemků si
dovolí nechat výnosnou zemědělskou živnost bez dozoru. A tak sever
navzdory podzimní pohromě, během níž umírala spousta měšťanů
i venkovanů, nezpustl a nevylidnil se. Obyvatelé si zvykli. Přizpůsobili
se. No a co, že tu z nebes jeden měsíc v roce stéká Smrt? Jsou přece i horší věci...
* * *
„Musíme si pospíšit,“ zasípal přidušeně Sídri, který se stále ještě nedokázal úplně vzpamatovat. „Liják tu bude už za sedmici – jen tak tak stihneme projít bažinami. Potom, s kamennou střechou nad hlavou, už to
přece jen bude snazší. Zato bažiny...“
„Co máš pořád s těmi bažinami?“ Kan-Torog okázale pokrčil rameny.
„Bojíš se bestií, co v nich žijí? Maličkost, o ty se postaráme. Koneckonců,
právě proto jsi nás najal, není-liž pravda?“
Sídri se najednou celý schoulil a pouze neohrabaně trhl hlavou – snad
to mělo znamenat souhlas.
„Tak žádný strach. Vůbec si nedělej starosti – dorazíme v naprostém
pořádku. Radši pověz, co nás čeká přímo v hoře?“
„Jeskyně.“ Trpaslík mluvil tak potichu, že ho téměř nebylo slyšet.
„Jeskyně, ze které to páchne Kamennou smrtí.“
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„Kamennou smrtí?“ Tavi se bezstarostně rozesmála. „Jestli je to, co
jsem o ní slyšela, pravda, tak dovnitř akorát šplíchneme co nejvíc trpajedu a počkáme, než všechno shoří.“
Sídri zkřivil tvář. „Ne... Svôtő...“
„Mluv obecnou!“ sykla Tavi zuřivě. „Nebo se toužíš zase potkat s Ondulastem?“
Sídri polkl naprázdno.
„Ne, ne, chtěl jsem říci, že to by nevyšlo. Kamenná smrt je něco docela jiného, než o čem ti vyprávěli. Ona... se objevuje tam, odkud odešla
nebo kde byla potlačena Síla trpaslíků, Svůůräz Ýpúď; a čím bohatší
a majestátnější byl v minulosti stolec této Síly, tím strašlivější tvář nám
nyní ukazuje její stín. Vaše práce nezačne v bažinách. Tamní děsy jsou
pro Volné pouhou rozcvičkou. To hlavní bude až tam – za prahem Ćkzür
Třdráńg. Tím jsem si jistý.“
„Ćkzür Třdráńg...“ opakovala Tavi zamyšleně. „Pokladnice blyštivého bohatství...“
„Ano, nejdůležitější z pokladnic Ŕaßsigďäŕ Ôôrůńń, Podhorského
lidu,“ suše přitakal trpaslík. „Kdysi byly její hlavní sály otevřené pro
všechny. Pro všechny bez výjimky. Dokonce i pro ty – hhuřrućć! – orky!
Ani oni se tam neodvažovali tropit výtržnosti, protože ctili krásu posvátného místa...“ Sídri sklopil hlavu. „Naneštěstí jsou tyto časy už dávno pryč. Z Kamenného stolce byl stržen jeho drahocenný háv a carské
opasky zmizely v císařské pokladně... Aby trpaslíci dál netrýznili svá
srdce, opustili sály Ćkzür Třdráńg a založili nová carství, vyhloubili nové
chodby... Ale jejich staré metropole se staly útočištěm Nečistých sil – mnohem strašnějších než všichni orkové, goblini a koboldi dohromady...“
„Chceš nám tedy říct, že tam na nás budou čekat právě tyhle bezejmenné Nečisté síly?“ otázal se naprosto klidně Kan-Torog.
„Ano. Pro vás ale bezejmennými nezůstanou. Hodně statečných trpaslických válečníků zaplatilo životem za to, aby pravda o těchto příšerách vyšla najevo. Téměř všechny umějí tak či onak používat magii,
procházet zdmi, létat, zahlazovat po sobě stopy...“
„A ještě?“ Tavi se pohrdavě ušklíbla. „Co ještě je za prahem – tedy
kromě tvého drahocenného...“
„Psst!“ přerušili ji sborově Sídri i Kan.
„Ne, jen ať to řekne!“ Dívka se nazlobeně ošila.
„Může tam být ještě leccos,“ vymáčkl ze sebe trpaslík, zatímco se zarytě díval do země. „Od chleddů – divokých upírů – až po nejrůznější
Nečisté síly, které dole hledají úkryt před Lijákem...“
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„Radši tihle.“ Volný pohrdavě mávl rukou. „Radši tihle všichni než
mágové.“
„Kde by se tam vzali?“ podivil se Sídri.
„V okolí Kamenné kostry se potulují bandy dobrodruhů,“ varovala
Tavi. „Najdou se mezi nimi i silní čarodějové. A navíc ani samotná Duha
se dosud nevzdala plánů na obnovu těžby drahokamů. Poblíž hlavního
vstupu má stálý tábor.“
„Ale my přece nejdeme k hlavnímu vstupu!“ Trpaslík spráskl ruce.
„Už dlouho mám sto chutí nakouknout do toho jejich tábora!“ zatvářila se Tavi krvelačně. Kan posměšně povytáhl obočí.
„Na to bys potřebovala celou armádu. Přinejmenším stovku mých
jezdců. A tvoje magie by ti byla k ničemu.“
„Na Ondulasta stačila,“ odsekla dívka, ale hned se zarazila, když si
vzpomněla na pomoc, které se jí dostalo neznámo odkud.
„Tamní čarodějové jsou úplně jiná liga než ti z městské stráže.“ Volný
se zamračil.
„Tak proč nevyhladí dobrodruhy?“ nevzdávala se Tavi.
„Proč? Dobrodruhové jsou strašákem pro všechny. Každé dítě ví, že
ke starému trpaslickému paláci v Kamenné kostře je lepší se nepřibližovat. A nějaké ty drahocenné kamínky se dají najít i v nejvyšších patrech. Níž se dobrodruhové ani zlatokopové neodvažují; pořád rejdí
blízko východů.“
„A co my?“ zeptala se dívka a upřeně na něho pohlédla.
„My půjdeme za hranice všech hranic a do hloubi všech hlubin,“
odvětil slavnostně Sídri. „Cena vašich mečů je vysoká, ó Volní, ale Kamenný stolec věří, že uspějete.“
„Náš úspěch by byl ještě jistější, kdyby mě doprovázel alespoň tucet
mých lidí,“ připomenul letmo Kan. „Na tohle už ale vážení trpaslíci dost
zlata neměli...“
„Zlata máme tolik, že bychom si klidně mohli koupit celý Kruh kapitánů,“ naježil se ihned trpaslík. „Ale k čemu by tam byla celá armáda?“
„Tavi a já zvládneme půl sta obrů, půl tisíce goblinů a tolik bradatců
a upírů, že to snad ani nemá smysl počítat. Existují ale bestie, proti kterým by se podle Knihy bojovníků mělo vyrážet přinejmenším v šesti,“
odpověděl mladík bez rozpaků. „Kdo jsem, abych zpochybňoval moudrost předků? Když řekli, že šest, tak to znamená šest. Jistě, může nastat
situace, kdy nebude možné udělat nic jiného než se osamoceně postavit
třeba i nejvyššímu mágovi. Ale nač zbytečně riskovat? Volní dosud neprohráli žádnou válku...“
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„S výjimkou těch bratrovražedných,“ zavrčel trpaslík, ale mladík se
rozhodl jeho jízlivou poznámku ignorovat, a tak předstíral, že nic neslyšel.
„Neprohráli žádnou válku s jinou rasou, protože moc dobře věděli,
kde končí hrdinství a začíná hloupost. Tím, že si najal pouze mě s Tavi,
se Kamenný stolec nezachoval rozumně. Chápu, Sídri, že jsi jen vykonavatelem vůle svých vládců, ale přece jen...“
„Protože jsem jen vykonavatelem vůle svých vládců, jak říkáš, tím
spíš ti na to nemohu nic odpovědět,“ opáčil trpaslík. „Tak tedy, vážení,
máte ještě něco? Jestli ne, tak navrhuji, abychom šli na kutě. Zítra brzy
ráno vyrazíme. Zásoby už jsou na místě, zbývá je jenom vyzvednout.“
Trochu nervózně si prohrábl vous. „Zatraceně, s tím Ondulastem jsem si
ale užil strachu! Stejně je to divné – o tomhle hostinci se dřív říkalo, že je
čistý.“
„Možná byl. Ale už není,“ poznamenal chladnokrevně Kan-Torog.
„Tak tedy, když spát, tak spát.“
* * *
Čaroděj z Řádu Ark spal jako nevinné nemluvně. Závidět těm nešťastným hlupákům z Řádů by samozřejmě byla pitomost, avšak tuhle
schopnost Fess svému koni jednoduše nezávidět nemohl; nedokázal si
pomoci. Chlapík v černém a stříbrném už určitě zabil spoustu lidí, ale
přesto spal, jako když ho do vody hodí. Zato Fesse pronásledovaly noční
můry – lidé, které zabil, se mu s děsivou pravidelností zjevovali v šeru
a záhrobními hlasy proklínali toho, kdo je připravil o život jen proto, že
svědomitě plnili své povinnosti!
Byla to pravda. Když pracuješ pro Šedou ligu, nemůžeš počítat s tím,
že tvé ruce zůstanou čisté. Při plnění úkolu buď připraven zlikvidovat
každého, kdo ti bude překážet. Toto přikázání veteráni Ligy neustále
vtloukali do hlav všem nováčkům; on, Fess, se jím však dlouho řídit nemusel, až teprve...
Jeho posledním úkolem bylo proniknout do jistého zámku a ukrást
odtud jistou věc – jakou přesně, to nevěděl a ani to vědět neměl. Dlouho
šplhal po příkré zdi, až se dostal na otevřený ochoz, vplížil se dovnitř a...
narazil na dvě dívky, asi šestnáctileté, nejspíš patřily k zámeckému služebnictvu. Netušil, odkud se tam vzaly, proč mu je Podzemní bohové
postavili do cesty; měly však na sobě podle měřítek služebnictva parádní šatečky, takže odhadoval, že mířily někam na dostaveníčko.
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On, Fess, jenž byl v Lize považován za jednoho z největších odborníků na bezkrevné záležitosti, by nejspíš obě nešťastnice stačil omráčit
nebo omámit; koneckonců by se s nimi mohl domluvit po dobrém, říci
jim, že neokrádá je, ale jejich pány. Dívky se však ukázaly být přespříliš
oddanými a věrnými služebnicemi. Fessova ruka ještě letěla, aby propočítaným úderem omráčila bezděčnou svědkyni, a ta již otevírala ústa ke
křiku; druhá s nečekanou obratností uskočila se zjevným úmyslem dát
se na útěk – tam, odkud zpoza klenutého oblouku, za nímž se nacházela hodovní síň, doléhal šum mnoha mužských hlasů. Hostina byla právě v plném proudu.
Fess by jistě pronásledovatelům unikl, ale to by znamenalo selhat
a nesplnit úkol. A reakce jeho těla byla rychlejší než rozum.
Zabil tu, která se pokoušela uprchnout. Překročil tělo děvčete, zkrouceného v nepředstavitelných mukách – tajný úder, známý pouze válečníkům Ligy, člověka nadobro zbavuje hlasu a způsobuje nepředstavitelně trýznivou smrt. Překročil i druhou dívku, pouze omráčenou. Jako
had vklouzl do otevřeného chřtánu krbu...
Svou práci vykonal. Ovšem jeho noci se změnily v jedno velké utrpení. Ke své smůle si zapamatoval obličej zabité do nejmenších podrobností – až po drobounké mateřské znamínko na levé tváři. A nyní se mu
tento obličej zjevoval večer co večer.
Možná právě proto tolik nenáviděl noc? Právě proto raději usínal za
světla a ve tmě bděl? Ve dne se mu neznámo proč spalo lépe; stíny mrtvých nejspíš obtížně překonávaly bariéru slunečních paprsků. Nyní,
když sledoval stoupence Arku, se Fess chtě nechtě musel přizpůsobit
cizímu harmonogramu – a služebníci Věčného plamene se zřejmě domnívali, že úplného splynutí s Absolutnem lze dosáhnout pouze a jedině ve spánku, takže si ho s výjimkou mimořádných okolností rozhodně neodpírali.
Zhruba uprostřed noci se ostražitá dřímota, jež se unaveného Fesse
zpočátku zmocnila, nadobro rozplynula. Dole tiše pochrupoval čaroděj
z Arku. Fess znal jeho řádové jméno – Ilmet. Jeden z těch mladých, ctižádostivých a schopných. Komturův klient, komturem osobně vybraný,
chráněný a hýčkaný. Takové neženou až do Chvalinu jen proto, aby zašli na zdvořilostní návštěvu k dívkám z Řádu Soley. Můj milý Ilmete, tebe
muselo sem do města přivést něco důležitého... Něco velmi důležitého. Natolik
důležitého, že se to tví nadřízení neodvážili svěřit dokonce ani spolehlivým žoldákům z Šedé ligy. I když – kdo ví? Možná, že právě tohle riskli. Možná, že
moje mise spočívá jen v tom, abych... Ne, ne, o něčem takovém je lepší nepře-
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mýšlet. Rozkaz, který jsem dostal, je jasný a nedvojsmyslný – být po návratu
připraven informovat o každém Ilmetově kroku.
Informovat! Fess opovržlivě zkřivil ústa. Co mohou vědět, tihle vůdcové
Ligy, kteří bez přestání lavírují a intrikují, kteří se všem nabubřele snaží dokázat, že Duha doposud nepozřela Ligu jen díky jejich úpornému snažení! Co je to
za nesmysl?! Duha nechává Ligu na pokoji jen proto, že tihle kouzelníci, co se
navzájem pod stolem neustále vzájemně okopávají (a na rtech jim přitom hrají
ty nejpřátelštější úsměvy), potřebují právě takový nástroj, aby si mezi sebou
mohli škodit. Liga je nezaujatá, nepodplatitelná a nikdy se nestaví na ničí stranu. A přitom její pohlaváři moc dobře vědí, že jakmile by začali obchodovat se
vším, co vědí o Duze, Řády by je všechny zaplácly jako dotěrnou mouchu – jen
tak, téměř bez nápřahu, jakoby mimochodem.
Škoda. Vždyť kdyby Liga doopravdy chtěla, mohla by...
Jeho úvahy přerušil tichý šramot.
Fess se nepohnul. Ani jeden sval se mu nezachvěl. Když usínal, jeho
tělo samo od sebe zanechalo prsty tam, kde bylo potřeba – na tajných
tlačítkách a pružinách, které stačí jen stisknout, aby...
Šramot se ozval znovu. Ve vzdáleném rohu půdy se pomalu rozzářil
pár žhnoucích uhlíků – očí.
Fess oddechoval klidně, zhluboka a pravidelně. Řasy se mu nechvěly.
A i kdyby tato bytost vládla schopností číst auru (spící člověk ji má docela jinou než ten, kdo spánek pouze předstírá), nepoznala by, že jde jen
o úskok.
Ve falšování stínu vlastního vědomí se Fessovi nejspíš nikdo v Lize
nevyrovnal.
Bytost v rohu zaškrábala drápy o prkna podlahy, ale s přiblížením
zjevně nespěchala, což bylo divné – proč hlučí a šramotí, když by správně měla střelhbitě zaútočit? Zatraceně, tak na co čeká?
„Čekám, až konečně přestaneš předstírat, že spíš,“ zazněl z rohu nabručený hlas.
„Aha, tak to jsi ty!“ nevydržel to Fess. „Dlouho jsme se neviděli...“
„Mám pro tebe dopis,“ oznámila bytost bez okolků.
„Od tetičky Aglay?“
„Od koho jiného? Žádní další příbuzní ti už nezbyli.“ Znovu šramot.
Podivná bytost se konečně vynořila ze stínů na světlo – byla srstnatá, hrbatá, se čtyřmi silnými tlapami a tlamou plnou ostrých tesáků; trochu se
podobala vlkovi, ale byla o dost větší. Nebylo jasné, jak se sem dostala –
poklop uzavírající cestu dolů Fess vlastnoručně zamkl a jinudy se na půdu
proniknout nedalo. Vždyť i všechny malé světlíky byly zamřížované...
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„Nemohl sis počkat na vhodnější chvíli? Mám práci.“
„Ještě abych se za tebou honil,“ zavrčela bytost bez špetky úcty. „No
nic, však ona si tě tetička vezme do parády...“
„Na to se ještě podíváme, kdo si koho vezme do parády,“ odsekl Fess.
„Tak... že bys mi už dal ten dopis?“
V ruce se mu znenadání objevil čtvereček z pevné kůže.
„Tetička se nezapře. Dračí obálka!“ odfrkl si Fess. „Buď tak hodný,
vzkaž jí, že jestli hodlá takhle utrácet naše poslední peníze...“
„Určitě,“ slíbila bytost. „Ale bude lepší, když jí odpověď napíšeš sám.
Tetička by o to hrozně moc stála.“
„A kdy ji asi tak mám napsat, to by mě tedy zajímalo...“ bručel Fess
nazlobeně. „Snad ne hned teď?“
„Proč by ne? Tvůj kůň spí jako nemluvně v kolíbce.“
„Tak fajn, fajn, podívám se na to,“ zamručel Fess, strhl očarovanou
pečeť a pustil se do čtení.
Tetička ho málokdy obtěžovala dopisy. Její drápatý a chlupatý pošťák
totiž dokázal Fesse objevit jen tehdy, když to on sám chtěl. Nezřídka se
stávalo, že se smolařský posel musel toulat po Melynu měsíc či ještě
déle.
A co by mu také měla psát, když je její lehkomyslný synovec už dlouho zralý na to, aby nad ním s konečnou platností zlomila hůl? Ne a ne se
oženit, na rodinné řemeslo kašle, doma se ani neukáže – a dům, navzdory všemu tetiččinu snažení, přitom chátrá, sousedé si na něj s nelibostí ukazují prstem... Tetiččina nejlepší přítelkyně, Klára Hummelová,
přivedla na návštěvu další svou sestřenku z bůhvíkolikátého kolena, pochopitelně „výjimečnou, krásnou a něžnou dívku, která se o tebe tolik
zajímala“. Kdypak se už drahý synovec vrátí, zajde do kostela, učiní
před Spasitelem pokání, přijme od otce Venta Ponaučení a Požehnání
spolu s Odpuštěním hříchů a konečně se vydá na tu správnou cestu?
Tetička nepatřila k uctívačům Starých bohů. Tam, kde žila, kde stál
Fessův rodný dům, rovněž znali Spasitele. A ostatně i řadu dalších podobných entit.
To podstatné se jako vždy objevilo až na konci dopisu – na pouhých
dvou či třech řádcích. Velevážený Arcimág Ignácius Copper se uctivě
ptá, kdy už se liknavý potomek rodu jeho dávných přátel ráčí navrátit
ke studiu na Akademii Údolí mágů, hodnému jeho schopností a potenciálu, a přestane ztrácet čas v té... jazyk se to přímo vzpírá vyslovit... v té
Šedé lize, v ubohém provinčním světečku jménem Melyn?
„Nezapomeň na odpověď,“ připomněl posel nevrle.
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Fess mlčel. Seděl teď zcela nehybně; dopis mu vyklouzl z rukou
a řádky, napsané magickými runami, poslušně pohasly.
„Mám tady všechno potřebné, abys mohl odepsat,“ oznámila bytost.
„Žádná odpověď nebude!“ opáčil Fess zprudka.
„Jak jako nebude?“ zarazil se pošťák.
„No... Nebude v tom smyslu, s jakým počítá má drahá tetička. Nevrátím se. Přinejmenším ne teď. A co se týče zdvořilostních frází... Tetička
přece ví, jak moc ji mám rád.“
„Tak či tak by od tebe bylo milé, kdybys své vážené tetičce napsal
alespoň několik vřelých slov,“ prohlásil posel nafoukaně.
„Fajn, fajn.“ Fess rozmrzele potřásl hlavou. „Radši mi pověz, jak ses
dostal na půdu... Doufám, že si tě nikdo nevšiml...“
„Co jsou pro posla Arcimágových přátel nějací stoupenci druhého
stupně z Řádu Ark?“ odpověděla bytost s okázalým opovržením.
„Dobře.“ Fess byl z pošťákových slov poněkud tumpachový. Doteď
měl o stoupencích Arku lepší mínění... a horší o umění veleváženého
Arcimága.
Vzápětí se dal do psaní – jeho prozíravá tetička mu poslala i husí brk.
Jsem živ a zdráv, což přeji i tobě... stýská se mi... copak se nenajde nikdo, koho
by sis mohla najmout na opravu domu? V těchhle věcech se šetřit nevyplácí...
Ze všech sestřenek Kláry Hummelové se mi, drahá tetičko, dělá zle – ať je k tobě
přestane tahat a otravovat tě se svými nekonečnými sňatkovými plány... no
a panu Arcimágovi řekni, že si nepřipadám ani trochu schopný, zatímco
o vlastním potenciálu silně pochybuji... Se svým osudem v Šedé lize jsem spokojený a po jiném netoužím. Konec. Tečka.
Na chviličku se zamyslel a podepsal se – Fess. A za jméno přidal ještě
své ligové heslo – Aęćtańń, Naslouchající-v-Noci, ve starém jazyce
Danu.
„Tady to máš,“ řekl a podal dopis čekající bytosti.
„Na tvém místě bych to dělal častěji,“ pronesl pošťák chladně. „Tvé
tetičce se po tobě moc a moc stýská... jsi poslední z rodiny, stále nejsi ženatý, děti pořád nemáš...“
„Hm, tak zrovna děti by se možná nějaké našly,“ zamručel Fess.
„Takové děti nás nezajímají,“ oznámil posel povýšenecky. „Jen normální, hezké a zdravé děti od...“
„Nejsem chovný býk.“ Fess si začal prohlížet nehty. Každý, kdo ho
znal z Ligy, věděl, že je nejvyšší čas urychleně se vzdálit; jakmile si Fess
začínal zkoumat konečky prstů, bylo to pro všechny v jeho okolí prachbídné znamení. Šlo sice už o okoukaný, ale pořád ještě účinný způsob,
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jak se zbavit nevítané společnosti. V opravdovém souboji si samozřejmě
nikdo žádné nehty neprohlíží. Tam člověk zasazuje smrtící ránu, zatímco se stále usmívá a pokračuje v mondénním rozhovoru o počasí.
„Chápu.“ Posel se ihned přikrčil. „Už jsi ten dopis dopsal? Tak sem
s ním. Co mám s tebou dělat? Dobrá, o tvých slovech se tetička nedozví.“
„Jsem rád, že si rozumíme.“ Fess se k pošťákovi otočil zády. Kouzelné
zvíře ještě chviličku stálo, pohupovalo se ze strany na stranu, jako by na
něco čekalo, a pak náhle, během jediného okamžiku... zmizelo.
* * *
Černé město. Hluboká noc dosud trvala, avšak úsvit již byl blízko. Koně,
znavení po dlouhém trysku, stáli se skloněnými hlavami. Lhostejní Volní gardisté mlčky strnuli v sedlech – nebyli ani trochu unavení. Zato
střelcům z kuší císař dovolil sesednout. Lidé jsou slabší než Volní a rychleji se vyčerpají. Samotného pána Říše však ani nenapadlo, aby se rozloučil se sedlem svého oře.
Výprava do katakomb byla za nimi. Smrduté hvízdavé oddechování
ve tmě... šipky z kuší zabodávající se s čvachtáním do nazelenalé kůže...
tváře mlčících Volných, zkroucené zuřivostí... meče urputně sekající do
neohrabané hory masa... a jeho vlastní meč zanořený do mozku bestie
poté, co pronikl šupinatou kůží i lebečními kostmi.
Bylo to krásné. Bylo to opojné. Má ale smysl mluvit o tom vážně, když
divoké střetnutí v podzemní kaverně nebylo ničím jiným než způsobem,
jak zapomenout? Skuteční vládcové si takto nepočínají. Chtějí-li zbavit
své poddané příšer, jež se plazí v jejich sklepích, jednají rozumněji. Nikoho neposlouchají a pečlivě ucpávají všechny východy z katakomb, načež
dovnitř pumpují jedovatý plyn, nebo jen čekají, až se uvězněné bestie sežerou navzájem. Rozhodně dovnitř nelezou s taseným mečem...
Ale přece jen – odkud se asi vzal ten zelený červ? S takovým netvorem se císař dosud nesetkal. Dokonce ani v Určovateli draků, nepředstavitelně tlustém svazku (v němž byly kromě draků popsány také
všechny mágům známé druhy Nelidí i Nečistých sil), nebyla o něčem takovém ani zmínka. Neměl by o tom povědět Duze? Aby si nad tím staří
mágové lámali olysalé hlavy? Ano, nejspíš to udělá. Svou noční výpravu před nimi stejně neutají, takže ať se o tom raději dozvědí přímo od
něj než od svých placených špiclů.
O kus dál nad ulicí, mimochodem příšerně zaneřáděnou a páchnoucí
(zdejší správce si to pěkně vypije!), se ve větru houpala poblikávající olejo-
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vá lampa, jež měla osvětlovat vstup do krčmy. Do jednoho z nespočetných
doupat Černého města, ve kterých se bavili zdejší obyvatelé a v poslední době i zlatá říšská mládež. Má nahlédnout dovnitř?
Císař stále ještě váhal, když se těžká křídla vysokých dveří znenadání
pootevřela. Na ulici se vypotácela skloněná postava, zahalená do tmavého pláště. Opilec vrávoravě vykročil směrem k císařově eskortě, přičemž se musel co chvíli opírat o zeď.
Císař opilce nesnášel. Sám nikdy nepoznal, a ani netoužil poznat, jaké
to je „zpít se pod obraz“ nebo se „ožrat jako prase“, a s o to větším opovržením pohlížel na ty, kteří holdovali alkoholickým nápojům.
Řada Volných se prudce a znenadání semkla. Střelci s kušemi se rychle
vzpamatovali a pozvedli zbraně. Z blížící se postavy se mohl vyklubat
naprosto kdokoli. Například nájemný vrah.
Ker-Tinor, kapitán stráže, pobídl svého koně. Šavli již měl pozvednutou, připravenou k seknutí.
„Co jsi zač?“ zeptal se válečník povýšeně.
Opilec se zastavil. Legračně zvedl hlavu a začal si usilovně prohlížet
jezdce, přičemž se neustále klátil ze strany na stranu. Chvíli na něho zíral
a pak, aniž cokoli řekl, pokračoval v cestě; jako by si snad ani nevšiml tasené zbraně v ruce kapitána císařské stráže.
„Stát,“ zavelel tiše Ker-Tinor.
Jeho klidný hlas obvykle stačil, aby se i ti nejnebojácnější a nejlehkovážnější rozklepali strachy a nadělali si do kalhot. Oči již dávno ne mladého válečníka, modré jako moře, byly očima samotné Smrti. Dodnes se
v Říši nenašel meč, který by se mu vyrovnal – a ostatně ani šavle, sponton, partyzána či halapartna...
Avšak opilec dokonce ani neotočil hlavu. Začal chraplavě vyřvávat jakýsi
neslušný hospodský popěvek... A kráčel přímo proti mlčenlivé řadě jezdců.
Císař obezřetně pobídl koně. Cosi tu bylo špatně... Cítil něco, jakousi
mlhavou, ale mocnou sílu, která se skrývala v potácející se postavě. Ještě aby se tak přihodilo nějaké neštěstí...
Ker-Tinor přiměl svého koně udělat další krok. Hrotem zbraně se dotkl
opilcova hrdla.
„Stát!“
Neznat Ker-Tinora prostě nebylo možné. Znala ho celá metropole,
celý slavný Melyn. Znali ho ve všech krčmách, špeluňkách i bordelech.
A kdo ho neviděl na vlastní oči, ten o něm alespoň slyšel vyprávět.
Všechny příběhy, které o něm kolovaly, se shodovaly v jednom – kapitán císařské stráže postrádá smysl pro humor.
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Opilec konečně vzal Ker-Tinora na vědomí. Zastavil se, kalné oči
upřel na jezdce a chviličku tupě civěl na zbraň dotýkající se jeho hrdla.
„Spěcháš um-umřít, co?“ uslyšeli zkoprnělí jezdci i císař.
A v příštím okamžiku muž skočil. Ne, ne na Ker-Tinora – skočil na
strnulý jízdní útvar Volných, na sevřené šiky, na lesknoucí se čepele šavlí, vstříc šipkám z kuší...
Měnit se začal ještě v letu. Plášť se stal hustou kožešinou; kápě splynula s hlavou; znenadání se zatřpytily hadí šupiny, v otevřené tlamě se
zablýskly jedovaté zuby, zahnuté jako kinžály, mihl se černý rozeklaný
jazyk...
Střelci z kuší to stihli. A Volní také... Ale proč se Ker-Tinor pomalu kácí?
Do ploché mordy proměněnce se zabodly šípy. Šavle dopadly na
ohyzdnou hlavu i na chlupaté boky. Skvěle vycvičení koně se ani nepohnuli... Zakřivené drápy na silných tlapách s lehkostí rozervaly hrdlo jednomu oři, potom druhému, hbité tělo vklouzlo do vzniklé mezery, a aniž věnovalo pozornost padajícím jezdcům, vrhlo se rovnou na
císaře.
Vše se odehrálo během okamžiku – rychleji, než trvá ten nejkratší lidský nádech.
Císař však byl připraven. Uvědomil si, že obyčejná ocel bestii v tuto
chvíli nezastaví. Zvedl ruku. Černý drahokam na prstenu ihned zaplál –
naprosto neválečnickým, neškodným perleťovým světlem.
„Arrghhh...“ rozlehlo se nad ztichlou ulicí. V tomto zvuku – buď
řevu, nebo chrapotu – již nezůstalo dočista nic lidského.
Po úderu neviditelné vlny perleťového ohně šupinatý pancíř na mordě
příšery vzplál. Oči praskly, explodovaly zevnitř; z důlků pomalu vytékala sražená krev. Maso se syčením hořelo a kosti uhelnatěly; a to přitom
stvůřin pancíř nedokázalo prorazit ani jedno seknutí šavle!
Císař s ledovým klidem přiměl svého koně o krok ustoupit a s odporem pohlédl na tělo, svíjející se v křečích.
„Rozestavte hlídky. A povolejte sem všechny vyslance Duhy. Ať se
pokochají.“ Císař ze všeho nejdříve myslel na budoucnost a teprve potom na ty, kteří zemřeli či utrpěli zranění, když v jeho službách konali
svou povinnost. „Podívejte se, co je s Ker-Tinorem.“ Až nyní se mohl
přiblížit k ležícímu kapitánovi, sesednout a naklonit se k němu – pro
zraněného bojovníka je tohle největší ctí a odměnou.
Dva Volní se sklonili nad svým velitelem. Sklonili se a hned se zase
napřímili.
„Je třeba zavolat mága, náš pane. Jinak se nedožije úsvitu.“
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Dvojité kroužkové brnění bylo na kapitánově břiše rozťaté jako po
seknutí magického meče. Rozervanou měl i krhappu, koženou vestu
pod zbrojí.
Císař sesedl. A naklonil se nad umírajícím.
Kapitánova zavřená víčka se zachvěla.
„Je... můj... pán... v pořádku?“ Vypadalo to, že už nikoho nepoznává.
„Jsem v pořádku, Kere.“ Císař položil Volnému na rameno ruku
v kovové rukavici. Ostatní válečníci si vyměnili pohledy – zdálo se, že
pochvalné.
Byť si to císař hrozně moc přál, právě teď pro svého věrného strážce
nemohl udělat vůbec nic. Černý drahokam v dědičném prstenu... sám
určoval, jak silný úder má zasadit. A nyní se vládce Říše cítil malátně,
jako by ztratil hodně krve. Prsten totiž skutečně pil krev, císařovu pravou krev – ať už tehdy, když bylo potřeba přemístit pergamen (v takovém případě stačilo jen chvilkové soustředění), nebo tehdy, když měl
jako nyní sežehnout nepřítele.
Drahokam však dosud nikdy nemusel vydat tolik síly.
Upřímně řečeno, teď by se sem správně měli seběhnout všichni mágové Duhy bez výjimky.
Mrtvého proměněnce pro jistotu přibodli k zemi kůly, které vytrhli
z nejbližšího plotu.
S Ker-Tinorem se nedalo nic dělat – dokonce ho ani nemohli přenést
někam pod střechu. Dva Volní již nasadili koním ostruhy a tryskem
vyrazili pro mága-léčitele; císař zase v duchu pozval Gachlana. Starý
čaroděj (jemuž vládce nikdy neodpustil nešťastné štěně!) byl prvotřídní ranhojič.
Gachlan odpověděl ihned – vypadalo to, jako by nedělal nic jiného,
než čekal, až jej panovník znenadání zavolá.
„Gachlane, potřebuji tvou pomoc. Ker-Tinor je raněn. Rychle, na otázky bude
dost času pak!“
„Rozumím, můj pane.“ V mágově nehlučném hlase kupodivu nezazněl
ani stín překvapení. „Už jsem vás lokalizoval... Okamžíček... Jen co popadnu
brašnu...“
Hučení. Suchý praskot, fontána modravých jisker tryskajících ze
země. Starý mág, oděn do jednobarevného oranžového pláště, vykročil
přímo z modrého plamenného oblaku. Při jednom prudším pohybu se
plášť rozhrnul a odhalil drahý župan se stopami po rtěnce i řádový medailon, houpající se na silném stříbrném řetězu – oranžové slunce, obklopené koronou z mnoha paprsků.
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Jedině tady v Melynu, ve vyslanectvích napěchovaných artefakty
a magickými pomůckami, se čarodějům dařilo úspěšně sesílat kouzla
okamžitého přemístění.
„Táák...“ Gachlan si dovolil jen jeden zběžný pohled na proměněnce.
„Tohle je práce pro Sežes... Nepochybuji, že tu naše krasavice brzy bude
jako na koni...“
Obešel zuhelnatělé tělo a přikročil ke zraněnému. Třebaže císař k smrti nenáviděl čaroděje, jejich umění v něm bezděky vzbuzovalo obdiv.
Gachlan si klekl a rázným pohybem odhalil zranění. Stačil okamžik –
a na tržnou ránu již z lahvičky z tmavého skla kanula jakási smrdutá odpornost. Ker-Tinor sebou škubl a zaúpěl.
„Kdo je schopen úpět, ten přežije,“ prohodil mág nevzrušeně. „Jejda, střevíčka máme potrhaná, potrhaná jsou naše střevíčka, kamaráde,
to není dobře, vůbec to není dobře, budeme je muset zašít, ta tvoje střevíčka...“
Zatímco si starý mág takto mumlal pod nos, vyléval do rány jeden za
druhým obsahy rozličných baněk. A pouze císař věděl, co se skrývá za
jeho úspornými, bleskurychlými pohyby.
O kapku elixíru více, o kapku elixíru méně – a smrt.
Každý Gachlanův pohyb byl dokonale propočítaný; starý mág si počínal s přesností, jež je obyčejným smrtelníkům nedostupná. Každou
kapku lektvaru doprovázelo odpovídající zaklínadlo, pomáhající tinkturám splnit svůj účel. Drahokam v císařově prstenu zteplal, dokonce se
citelně rozechvěl. Praktikovala se zde magie nejvyšší kategorie.
Císař zachmuřeně sledoval čarodějovy obratné ruce. Jak... jak je možné
vládnout takovým uměním, mít takové znalosti, a přesto nic nedělat? Jak jen je
možné nechávat se klidně obšťastňovat kráskami ze své školy, když v okolních
vesnicích každý den a každou noc umírají děti? Nejde o to, že jejich rodiče pro
ně příliš netruchlí – vždycky si přece mohou udělat nové potomky; pro caparty,
kteří se dusí a chroptí, kteří se zmítají v horečkách a marně volají mámu, je to
však mizerná útěcha. Ale Gachlanovi je to jedno – skotačí si jedna radost; kde se
v tom staříkovi bere tolik sil?
Přece jen jsi prohrála, Sežes, pomyslel si císař rozčileně. Tolik jsi mě chtěla zakalit, učinit mě necitlivým vůči lidskému utrpení... A částečně se ti to povedlo, to nepopírám. Ale dívat se, jak umírají děti, stejně nedokážu. Minulost se
vrátila. Ty dvě malé danuské holčičky... a chlapec z téhož lidu... a ta starší dívka... jsou pořád se mnou. Nejspíš se to stává každému, kdo zabíjí. Dokonce
i v záchvatu zuřivosti nebo ze strachu.
Je to trest shůry.
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Starý mág se začal pomalu zvedat. Okraje příšerné rány, táhnoucí se
napříč Ker-Tinorovým břichem, se samy od sebe zacelovaly.
„Ať si ještě chvíli poleží. Jakmile se rána zahojí, bude možné přenést
ho na nějaké pohodlnější místo.“ Gachlan hekl a napřímil se. „No a teď
se podíváme na ten zázrak, kterému za tohle vděčíme...“
V následujícím okamžiku se objevila Sežes. Kouzelnice nenutila zemi
dštít plameny a jiskry; z oblohy se prostě jen snesl nevelký okřídlený
drak – jeden z těch mladých, s odstraněným ohňetvorným voletem. Vyšlechtit skutečné bojové draky se mágům Duhy navzdory jejich četným
slibům nedařilo. V říšských legiích se nadále bili lidé, ne monstra vytvořená čaroději, třebaže právě Sežes nepřestávala ujišťovat mladého vladaře, že úspěch je velmi, velmi blízko.
„Co se stalo? Co je to, Gachlane?“
„Kde jsou Révaz a Mitara? Řekl bych dokonce, že spíš než tvoje je to
jejich specialita,“ zavrčel stařík a pustil spálenou tlapu obludy.
„Tohle je nevhodné místo na provádění identifikace!“ řekla kouzelnice zhurta. „Odneseme ho...“
„K nám do věže; naše laboratoře jsou přece jen lepší než vaše,“ zabručel Gachlan, který mrtvému proměněnci právě nahlížel do tlamy
a počítal zuby. Příšerné čelisti se znenáhla zachvěly, škubly sebou ve
snaze ukousnout drzému člověku prst, ale mág nehnul brvou.
„Nezlob!“ bafl jako na neposlušné děcko, ale čelisti ihned vylekaně
strnuly. Tak to už vůbec nechápu. Copak jsem tu bestii nezabil úplně?
„Když k vám, tak k vám.“ Sežes se očividně nemínila hádat. „Jenom
počkáme na ostatní... Dělejte svou práci, kolego Gachlane, a já si mezitím promluvím se svědky... pokud mi to můj pán dovolí, samozřejmě.“
Císař mlčky přikývl. Další ponížení – a navíc přímo před očima jeho
strážců. Všem muselo být jasné, že se ho na svolení zeptala čistě jen ze
slušnosti; otázka však byla položena takovým tónem, aby slušně nevyzněla ani náhodou.
Kouzelnice začala u Volných. Stáli vpředu a viděli toho dokonce víc
než sám císař. Výpovědi válečníků však nevynikaly rozmanitostí ani obsažností: jakýsi opilec vyšel z krčmy, namířil si to rovnou proti císařově
eskortě, kapitán Ker-Tinor mu vyjel vstříc – přesně dle obvyklého postupu – kryli ho střelci, proměněnec se nejprve zastavil a pak skočil; ani
nebylo jasné, kdy přesně stihl zranit kapitána...
Zatímco Sežes zpovídala Volné, stačilo se na místě útoku objevit i pět
zbývajících mágů, které Duha přidělila k císařskému dvoru; ve skromné
uličce Černého města začalo hotové boží dopuštění.
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„Co je to za bestii?! Ptám se vás, Sežes, co je tohle za bestii?!“
„Klid, Treore, vždyť já sama zatím ničemu pořádně nerozumím...“
„Vsadím se, že to jsou zase nějaké kejkle Kutulu! Copak jste zapomněli na výnos Kapituly, který na území hlavního města zakazuje
všechny podobné experimenty?“
„Kdo se to tu snaží osočovat Kutul?“ zlobil se tlustý Faldar, mág
z tohoto Řádu. „Všichni přece vědí, že v poslední době se proměněnci
zaobíral Nilim z Arku; raději se zeptejte jeho!“
„Nilim?“ rozhořčil se pro změnu Révaz, mág z Rudého Arku. „Nilim
je už dobré dva měsíce na východě! V souladu s výnosem Kapituly! Takže nám tu přestaň mlít nesmysly, Faldare, jinak bych ti musel připomenout, že jste si od nás vypůjčili čtyři baňky panenské rtuti a dodnes jste
je nevrátili! A raději se ani nezmiňuji o tom, co jste s tou rtutí provedli...“
„Rtuť!“ Tlusťoch zalomil rukama. „Abyste se kvůli troše rtuti nezbláznili! To snad všichni zapomněli, jak jste si u nás před rokem objednali tři tucty prvotřídních umrlců, a když jsme vám je dodali...“
Císař naslouchal s němým úžasem. Co má tohle znamenat? Mágové
všemocné Duhy se hádají jako kramářky na tržišti!
Mimoděk zašilhal pohledem po své eskortě – válečníci zůstávali zcela klidní. No dobrá, Volní, to je kapitola sama pro sebe; ti se tváří, že se
vůbec nic neděje, i když zrovna umírají. Ale proč mlčí střelci z kuší? To
se žádný z nich opravdu ani nepousměje?
Císař potřásl hlavou... A ihned pochopil, že jeho muži ve skutečnosti
slyší něco docela jiného.
„Neráčí-li vážený Révaz maličko poodstoupit? Převelice děkuji.“
„Za nic, vážená Sežes, vskutku za nic. Děláme přece stejnou práci.“
„Takový drzý pokus o atentát! Slyšeli jste někdy o něčem podobném, velevážení kolegové? Mám za to, že je nezbytné urychleně svolat Kapitulu...“
„To by bylo vskutku moudré, vážený Faldare.“
Císař znovu potřásl hlavou. Z černého drahokamu v prstenu sálalo
slabé teplo – magický artefakt cítil čáry působící v okolí.
Mezitím dorazila dvojice mladých noviců Oranžového Řádu a vlekla
malý vozík; Gachlan jim přikázal, aby na něj naložili zbytky proměněnce. Mágové kolem místa útoku nepřestávali cosi kutit – sesílali jakási
kouzla, tu a tam se rozhořívaly různobarevné ohně nebo začínal stoupat
hustý tmavý kouř. Tlustý Faldar pečlivě seškrabával z dlažby proměněncovu sraženou krev, zatímco Révaz se neznámo proč pokoušel odkrokovat vzdálenost mezi krčmou a místem střetnutí. Sežes mezitím přistoupila k císaři.
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„Byl to pokus o atentát, můj pane.“ Navenek se k němu chovala naprosto uctivě, ale... „Opravdový atentát. Moji velevážení bratři prozkoumají detaily a pochopitelně vám nahlásí, k jakým závěrům dospěli,
ale jedno je jasné už nyní – za útokem stojí někdo z řad kouzelníků.“
„Kouzelníků? Nemýlíš se náhodou, vážená Sežes? Kdo v celé Říši by
byl schopen něčeho takového – kromě čarodějů Duhy?“
„Čarodějové Duhy jsou do jednoho naprosto oddaní císaři a vlasti,“
suše a studeně odsekla kouzelnice. „Ne, viníka je třeba hledat jinde, ne
mezi nimi. Naneštěstí nejsme jediní, komu je dostupná magie. Někdo
ji použil, aby Říši uvrhl do chaosu. Odteď potřebujete neustálé čarodějné krytí, můj pane. Duha se postará, aby císaře doprovázela odpovídající eskorta. Ve dne v noci, ustavičně. Jinak by se mohlo stát nenapravitelné!“
S mrchou z Blankytného Livu se nemělo smysl přít. Císař ji znal už
příliš dlouho; a příliš silně ji nenáviděl. Jednoduše přikývl – krátce
a úsečně. Tak, a teď bude ještě navíc muset trpět mága přímo po svém
boku... A kéž by jen jednoho, protože by se klidně mohlo stát...
„Přinejmenším čtyři,“ řekla Sežes chladně – buďto si přečetla jeho
myšlenky, nebo se jen dovtípila, nač právě myslí. „A nyní se mi zdá, že
by se můj pán měl vrátit do svých komnat a odpočinout si. Já a Révaz
vás doprovodíme.“
Vládce Říše znovu jen mlčky přikývl. A dokonce v sobě našel dost sil,
aby si pomyslel: Ano, v tomhle má naprostou pravdu...
A vzápětí bleskovým úsilím vůle potlačil bezděčné zachvění, které se
ho zmocnilo při pohledu na Sežesin nezastřeně spokojený úsměv. Nepochybně mu četla myšlenky. Četla! Což, však je to také kouzelnice... moje
mentorka... koneckonců kdo by měl lépe než ona vědět, co je nejlepší pro mě
a pro Říši...
„Přece jen bych svému pánovi ráda položila jednu otázku... Proč zbytečně riskoval a rozhodl se navštívit katakomby? A vlastně by tu byla
ještě jedna věc, na kterou by se vás vaše skromná služebnice chtěla zeptat. Odkud se můj pán dozvěděl o tom vchodu?“ Sežes se na císaře
upřeně zadívala.
„Potřeboval jsem špetku rozptýlení,“ odvětil císař co možná nejbezstarostněji. „Díky vašemu snažení lze na opravdového protivníka narazit už jedině v katakombách. A navíc ten červ... Mimochodem, už jste někoho poslali, aby se na něj podíval? Nikdy předtím jsem o takové bestii
neslyšel. Kdoví, kolik mých poddaných, kteří poctivě odvádějí daně,
stačila tahle obluda sežrat...“
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„Ale proč jste se, můj pane, hned poté, co jste narazil na nepřítele, neobrátil na nás?“ Sežesiny oči se zle a studeně zaleskly. „Nebo snad mého
pána nenapadlo, kolik jeho poddaných, kteří poctivě odvádějí daně, by
mohlo zahynout, kdyby po smrti mého pána, o niž se dle mého soudu
usiluje, vypukla občanská válka? V kolika baronech a hrabatech koluje
císařská krev? S kolika družinami vytáhnou do pole a kolik vazalů je
bude následovat? Proč můj pán nevzal toto vše v potaz? Copak si já, Sežes z Blankytného Livu, mám začít myslet, že jsem byla svému pánovi
špatnou mentorkou, že jsem budoucímu císaři nedokázala vštípit ty nejzákladnější a nejjednodušší zásady, jichž se musí držet každý vládce?“
Císař pocítil, jak se mu po lících rozlévá zrádné teplo. A s potlačovaným vztekem se donutil přemýšlet. Ano, ano, správně, jak jsem jen mohl...
takhle bezstarostně... jako pitomec vlézt tam dolů... co kdybych vážně zahynul?
Co by se pak stalo s Říší?
A znovu si na Sežesiných rtech povšiml slabého spokojeného úsměvu.
Císař se přiměl nemyslet na nic jiného kromě lítosti a pak mávl na
svou eskortu:
„Vracíme se!“
„Moudré rozhodnutí,“ poznamenala Sežes. „Duha se postará, aby
atentátník neunikl trestu – o tom ať můj pán nepochybuje.“
„Duha už tuší?“
„Ó ne, ne! Duha nikdy netuší. Když už Duha něco tvrdí, znamená to,
že tomu tak je.“ Sežes roztáhla rty v nápodobě chladného úsměvu. „Můj
pán se může spolehnout, že ho už brzy seznámíme se všemi detaily
spiknutí.“
„Nejspíš si už zase nějaký baron začal dělat zálusk na korunu...“
utrousil císař letmo.
Sežes se pouze pousmála.
„Ne-ne, můj pane.“ Skromná služebnice Livu uzavřela svá ústa pečetí mlčenlivosti. „A co se týče magického štítu...“
„Mimochodem, proč byste pro mě nemohli vytvořit nějaký magický
amulet?“ zeptal se císař s předstíraným nezájmem.
„To by trvalo příliš dlouho, můj pane. Spiklenci mohou zasadit nový
úder třeba hned zítra. Navíc jsou stoupenci Řádů spolehlivější než jakýkoli štít.“
Zbytek cesty do paláce uběhl v naprostém tichu.
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Kapitola ‰está
Vůz pana Onfima se celou noc hnal neproniknutelnou tmou Chvalinské
silnice. Vyjící vlkodlak ho ještě nějakou dobu zpovzdálí sledoval v naději na kořist; chuděra však šlápl vedle a narazil na hordu avlarů, sice
prořídlou, avšak stále početnou. Gagáta zaslechla jeho táhlé předsmrtné
zakňučení, v němž se, jak se jí zdálo, dokonce dala rozpoznat jednotlivá
slova – bylo to zoufalé a marné volání o pomoc.
Všichni mlčeli. Bratři akrobati, vyhnaní ze svého obvyklého místa
a celí načepýření, posupně seděli bok po boku. Jeremej se celou dobu
nakláněl nad skleněnými nádobami, v nichž nehybně leželi jeho šupinatí chovanci – všichni hadi na tom teď, v předvečer Lijáku, byli hodně zle. Smrtící panna vylekaně mrkala velkýma, úplně prázdnýma očima. Pan Onfim tiše seděl na truhle-pokladně; jeho pochmurné mlčení
dělalo atmosféru ještě tíživější. V rukou držel Ímměĺstöřůńń, zabalený
do rohože.
Kicum občas vrhl na Gagátu zběžný pohled, avšak Danu předstírala,
že si toho nevšímá.
Tomu starému lišákovi došlo, že to s námi jde z kopce. Určitě vymýšlí, jak
pláchnout. Zjevně nevěří, že nás všechny zachrání koně pana Onfima. A oslovil
mě jménem... Proč? K čemu by mu byla danuská otrokyně? A právě teď, když
nás dohání Liják a nikdo neví, zda mu unikneme? Ostatně co na tom záleží,
když je Ímměĺstöřůńń pro Danu ztracený! Za sto let si už pro další nikdo nepřijde... takže vlastně možná bude lepší, když nás mračna doženou. Alespoň se
hunnusové nezmocní zbraně mého lidu. A když někdo po Lijáku zvedne ten nesmyslný kus dřeva... Ne, ne, vůbec ne nesmyslný! Vždyť já přece dobře vím, že
nesmyslný není! Každý, v jehož rukou se Ímměĺstöřůńń ocitne... To, co se pak
stane, je příliš děsivé, než abych na to myslela. Poteče spousta krve, celé řeky.
Ale co je mi po řekách hunnuské krve? Mně, dceři Danu? Jen ať se navzájem
podřezávají, ať si nabodávají svá nemluvňata na píky, ať si je topí třeba po stovkách, ať si jeden druhému spalují domy, vesnice i města! Čím dříve tato válka
vypukne a čím bude strašnější, tím dříve se my, Danu, budeme moci vrátit.
Tedy pokud tu hrůzu přežijeme... Ale my ji přežít musíme. A proto nechť mezi
našimi ostatky zůstane ležet Ímměĺstöřůńń, Dřevěný meč, Meč, který vyrostl
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na Stromě stromů v samém srdci Drungského lesa! Ať ho co nejdřív zvedne
ruka nějakého hunnuse! A ať ho co nejdřív použije!
Gagáta se začala třást. Pronikalo jí pronikavé a zlověstné mrazení. Na
sebe již nemyslela. Co by bylo nejlepší udělat, jak co nejjistěji zdržet
vůz? Tak, aby ho Liják nemohl nedostihnout? Ó, že se ale nasměje, až se
bude dívat, jak se Onfim nebo Evelína s tvářemi zkřivenými zoufalstvím
svíjejí v předsmrtných křečích! Kicuma a Tróši jí je, pravda, trochu líto...
Ale copak to nejsou hunnusové? Nikdo, nikdo z nich nesmí uniknout
svému osudu. Nikdo. A ani ona, Seamni Oěctacańń. Protože vražda
vždycky zůstane vraždou; ani když se jí někdo dopustí proto, aby zachránil svůj lid.
Má vyrvat náboj kola? Hloupost, na to nebude mít dost sil. Nebo některému koni přeřezat šlachy? Také hloupost; za celou dobu, kdy pobývala v Onfimově otroctví, se jí nůž dostal do rukou pouze jednou –
během nedávného souboje s avlary. A ten jí hned po něm sebrali... Co
má tedy dělat? Co? Co? Co?!
„Bude lepší, když mě poslechneš.“ Měla pocit, že se jí Kicumův šepot
řine přímo do ucha. Starému klaunovi se nějak dařilo mluvit, aniž by pohyboval rty, a zdálo se, že jeho slova slyší pouze Gagáta. „Ano, bude lepší,
když mě přece jen poslechneš, Seamni Oěctacańń. Mlč, vůbec nic neříkej.
Jenom mě poslouchej. Onfim ve vašem lese něco našel... mám pravdu?“
Gagáta sklonila hlavu. Ještě aby se tak Kicumovi svěřovala s tím, nač
před chvílí myslela!
„Rozumím,“ zašelestil klaun. „Nenávidíš nás, a jak se ti teď zdá, zcela spravedlivě. Nebudu tě unavovat vyprávěním o tom, před kým lidé
v dobách Prvního exodu prchali; o tom, jak danuské kmeny opovržlivě
odmítly všechny žalostné prosby o pomoc a jak málem nahnaly první
osadníky zpátky do moře... Jenomže lidé neměli kam ustoupit – za jejich
zády byla jen smrt, a dokonce ještě něco horšího, než je smrt. A tak přemohli Danu, porazili elfy a zapudili trpaslíky do kamenných hlubin.
Teď bys nejspíš moc a moc chtěla, abychom všichni zahynuli. Na sebe
přitom nemyslíš. Zákon Danu tě už beztak vyloučil z řad živých. Jsi
otrokyně hunnusů! Moc dobře vím, jak se s takovými zachází! Ale počkej, možná se všechno stále ještě dá napravit. Na to jsi nepomyslela, co,
Danu, chystající se zemřít?“
Gagáta ho poslouchala, a přitom cítila, jak jí tváře zaplavuje červeň.
Starý klaun měl pravdu. Kdysi poslové hunnusů na kolenou prosili
Danu, aby jim pomohli... Ale družiny lesních střelců se přes oceán nikdy
nepřeplavily. A tehdy začal První exodus.
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* * *
Lidé šli a šli přes čáru příboje. Pěna již dávno zrudla, mrtvoly se vršily ve velkých hromadách, jež zakrývaly písek skrznaskrz prosáklý krví.
Lidé zanechali své vory a další kocábky půl míle od břehu a belhali se,
kráčeli či běželi k nedalekému pobřeží. Ti, kteří už nedokázali jít, se mělčinou alespoň plazili.
Ženy nesly košíky s nemluvňaty. Starší děti se snažily jít samy. Mořskou
modř pohltil hnědý příliv lidských těl, polonahých, osmahlých jižním
sluncem... Klopýtnuvší byli bez milosti rozdupáváni těmi, co se brodili za
nimi. Jako první umíraly děti – vyčerpaná ručička se pouštěla mokrého
lemu matčiny sukně, zazněl zbědovaný výkřik, žblunknutí a vzápětí se už
nad tělíčkem zmizevším pod hladinou zavřela voda. Ženou, která přišla
o dítě, zmítaly vzlyky; nemohla se však ani zastavit, neboť potom by zemřeli všichni caparti, kteří se jí drželi. A nejednou se stalo, že soužení takové
nešťastnice ukončil šíp vystřelený ze břehu bystrozrakým lučištníkem.
Ano, z břehu létaly šípy. Dlouhé kvalitní šípy s bílým opeřením. Danu
nestačili postavit barikády ani úkryty; vytvořili však podél pobřeží řetěz, v němž stáli s vysoko zvednutými luky a stříleli, stříleli a málokdy
míjeli cíl. Mužům pomáhaly ženy, dívky, dokonce i děti a letití kmeti.
Hodil se každý, kdo byl schopen používat zbraň.
Danu stříleli mlčky – nepotřebovali rozkazy. Váleční náčelníci ve
skvostných zbrojích z pečlivě vybraných a očarovaných dřevěných destiček stáli mezi obyčejnými bojovníky. Na rozdíl od jiných si uvědomovali, že se tu dnes rozhoduje o jejich osudu. Hunnusové, které příliš
dlouho nikdo nebral vážně, konečně vycenili zuby – a ukázalo se, že jich
mají zatraceně hodně. Jestli se dokážou probít až k lesu...
Také lidé útočili mlčky. Bez válečných pokřiků, dokonce bez předsmrtného jekotu. Ti, co byli naskrz prošpikováni šípy, se téměř ihned
zalykali vodou, jež už přinejmenším z poloviny sestávala z krve jejich
soukmenovců. Na tak malou vzdálenost je před danuskými šípy nechránila ani primitivní kožená zbroj pošitá kostěnými destičkami, kterou nosili ti nejlepší z lidských válečníků.
Nad lidskými řadami nevlály žádné hrdé standarty. Nešťastníci, kteří
po pás ve vodě klopýtali mělčinou, neměli ani ponětí, co jsou to zástavy.
Nechápali, proč se nad hlavami jejich nepřátel třepetá množství barevných pomalovaných hadrů. K čemu asi jsou?
Lidé neměli čas ani potřebné znalosti, aby podnikli opravdový útok.
Oddíly válečníků se mísily s houfy dětí a žen; a osud si přál, aby to byla
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právě žena, kdo jako první dorazil k řadě Danu. Mladá, v mokrých hnědých cárech, jež jí lnuly k štíhlému a šlachovitému tělu. Nesla dítě zabalené do hadrů. Tvář měla rozseknutou šípem; vydatně jí z ní prýštila
krev, ale nevšímala si toho. Levou rukou k sobě tiskla nemluvně, zatímco v pravici svírala zbraň – kus jakžtakž nabroušeného mizerného železa, připevněného k dřevěné rukojeti. Těžko se to mohlo nazvat alespoň
tesákem nebo dýkou; něco takového by nenašlo využití snad ani v kuchyni.
Šíp jí zasvištěl přímo nad ramenem; danuský lučištník, horečnatě napínající tětivu nějakých deset kroků od ní, zřejmě považoval vousatého
obra s těžkým kyjem za vhodnější cíl.
Během těch několika okamžiků, kdy Danu vytahoval nový šíp a nasazoval ho na tětivu, žena s dítětem udělala pět velmi dlouhých kroků.
Danu jí pohlédl do očí. Byly světlemodré jako letní obloha; planuly jí
v opálené tváři jako jiskry. Divoška byla krásná... jako dravec v posledních chvilkách před skokem.
Střelcova ruka se nezachvěla. Bez mrknutí zamířil... A vtom mu mladice hodila dítě rovnou do tváře. Mihly se rozhozené ručičky a nožičky,
tvářička zkřivená pláčem... Šíp proklál tělíčko skrznaskrz – z rány vyčuhoval téměř celý zkrvavený dřík. A žena, probodnutá šípy dvou dalších
danuských válečníků, se s nelidským chraplavým řevem rozmáchla
a zarazila zubatý kus železa mezi žebra lesního střelce. Ačkoli umírala,
silou horského trola ještě dokázala muže srazit k zemi a zakousnout se
mu do hrdla...
Mihl se meč a hlava modrooké krásky odletěla; bylo však už pozdě.
S lučištníky se střetli další tři lidé. Srazily se meče, kopí a kyje.
Teď už vyl, ječel a řval celý břeh. Hunnusové se drali na břeh, kde jejich hnědá vlna přece jen narazila na šedozelený útes – a útes se zachvěl.
Danu byli zdatnými a uvážlivými válečníky. Dav divochů protrhl řetěz střelců, což znamenalo, že je zle – že je třeba ustoupit a šetřit silami.
Náčelníci pozvedli k ústům lesní rohy a zatroubili; avšak rychle se odpoutat od šílených pronásledovatelů se Danu nepodařilo. V pobřežních
hájcích docházelo k novým a novým střetům; rváči se kutáleli po zemi
a bojovali vším, úplně vším – zuby i nehty.
Navečer bitva utichla. Danu přišli o půl tisícovky válečníků, hunnusové ztratili dvacetkrát tolik. Celý břeh, celá mělčina teď byly poseté
mrtvolami. Nikdo se nenamáhal s jejich pohřbíváním. Vítězové si jen
v rychlosti ovázali rány a vyrazili dál. Potřebovali pitnou vodu a stavební dříví.
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Jednoho i druhého byl v okolí dostatek.
Své mrtvé nechali hnít.
Od toho dne se těmto místům začalo říkat Lebkové pobřeží.
* * *
Gagáta potřásla hlavou, aby zapudila vidění, jež se dostavilo tak nevhod. Lebkové pobřeží! Ano, přesně tak se to stalo. Předkové – pravda,
nijak zvlášť vzdálení, protože Danu žili podstatně déle než hunnusové –
předkové se tehdy neubránili. Nedá se ale říci, že by zcela prohráli; způsobili lidem nepředstavitelné ztráty, takže trvalo dlouhá léta, než se
vzpamatovali a...
„Ale přece jen jsme zvítězili,“ zašeptal Kicum. Copak jí četl myšlenky?!
„Není nevinných ani viníků, dcero Danu. Nežádám tě, abys to pochopila. Něco takového se nedá vysvětlit, o něčem takovém nelze nikoho přesvědčit. Počkej, až ti to napoví sama krev.“
„Co po mně chceš?“ Kicum, jak už se ukázalo, výtečně vládl jejím jazykem, ale to by tak ještě scházelo, aby řeč Danu zazněla právě tady a teď!
„Když mi povíš, co přesně Onfim vynesl z tvého lesa, možná dokážu
vymyslet způsob, jak bychom se mohli zachránit.“
„Gwor? Awápi?!“
„Přece jen ses neudržela,“ ušklíbl se Kicum. „No ano, ano, zachránit!
Ty a já. Společně. Jak vidíš, jsem starý dědek. Ze smrti strach nemám –
už jsem se jí bál dost a dost. Liják pro mě, abys věděla, není to nejdůležitější. Ale ta věc, ta, kterou má Onfim... Já si totiž myslím, že pan Onfim
se rozhodně nechystá umírat. Je to mazaný ničema, mnohem mazanější,
než si myslíš. My všichni můžeme zahynout, ale on přesto přežije. Kdoví?
Možná má v zásobě ještě něco lepšího než obyčejné zaklínadlo Okovů.
Víš, v Ostragu se v jednom kuse ochomýtal kolem mágů z Arku, takže
osobně bych se už ničemu nedivil. Copak tohle chceš? Chceš, aby se vypařil s tvým pokladem, s pokladem tvého lidu?“
Gagáta strnula. No jistě! Stařík jako obvykle udeřil hřebíček na hlavičku. Onfim! Pan Onfim vládnoucí podivným silám měl dost možná
v rukávu ještě nějaké eso, se kterým se hodlal vytasit až na poslední
chvíli – aby unikl zdánlivě nevyhnutelnému osudu.
A vzal si s sebou Ímměĺstöřůńń.
„Co můžeme udělat?“ zeptala se mladá Danu. Její rty se stěží pohnuly.
„Ze všeho nejdřív musím vědět, jak moc důležité je to, co si z lesa odnesl.“ Kicum zůstal neoblomným.
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„Moc důležité. Nejdůležitější ze všeho, na co se jenom dá pomyslet.“
„Ale přece ne... Přece ne samotný Ímměĺstöřůńń?“
Gagáta se zakuckala.
Tenhle Kicum toho věděl až nepřípustně mnoho na starého, věčně
opilého klauna, bavícího hunnusy ubohými trapnými vtípky.
„Rozumím,“ povzdechl si stařec. „Tušil jsem to. Správně... Je podzim
Roku dozrání. Ano, Ímměĺstöřůńń dozrál a hledal si majitele. Hledal
krev Danu. Ale teď se dostal do rukou Onfimovi... Eh-he. Není se proč
divit, že toužíš, aby nás dostihl Liják. Dobrá. Nevím, nač spoléhá samotný Onfim – mraky postupují rychle, nevídaně rychle... na něco ale
zjevně spoléhá. Dobrá, Seamni, omlouvám se, že jsem vyslovil tvé skutečné jméno, a ještě navíc hrubě po našem, po hunnusku; dovol mi,
abych o tom chvíli popřemýšlel. A ty se zatím vyspi. Síly se ti ještě budou hodit.“
V Kicumově hlase na okamžik zazněly velitelské tóny Síly. Oči, jež se
znenadání rozzářily vnitřním světlem, se upřeně zahleděly na Gagátu.
Dívka nedokázala vzdorovat té nezdolné vůli; náhle skutečně ucítila, že
se jí klíží zraky, že je příšerně vyčerpaná, a jestliže ihned neusne, v příštím okamžiku umře.
A tak se Gagáta poddala spánku.
* * *
Ráno se vplížilo do Chvalinu jako nekonečně dlouhý šedý had. Rozlézalo
se po městě, strčilo svou neforemnou kebuli do samotného jeho srdce, tisíci rozeklaných jazýčků prošmejdilo všechna okna, a když se trochu
uklidnilo, přitisklo se k hrbolaté a zaneřáděné dlažbě.
Pracující lidé vyrazili za svými záležitostmi. V hostinci Říšský lev se
ještě za tmy rozhořel oheň v kuchyňské peci. Fess nadobro setřásl zbytky ubohé napodobeniny spánku, jež jediná mu byla dopřána. Jeho kůň
chrněl, jako když ho do vody hodí. Ten se má, tenhle stoupenec Arku.
Stačí jedno jediné zaklínadlo, aby se dokonale odřízl od všech znepokojivých snů. Spí si a spí, jako by se nechumelilo. Budiž, tak ať si to užije.
Fess se chvíli vrtěl, aby zaujal co nejpohodlnější polohu, a pak znovu
vytáhl čtvereček tetiččina dopisu. Aglaa proslula jako žena s mimořádnými konexemi. Pravda, všechny její pokusy řídit život svéhlavého synovce dosud končily fiaskem. Ve finále umíněnec jednoduše upláchl
a stal se jedním z nejlepších lidí Šedé ligy. Takový život se mu líbil. Snadný, okořeněný palčivou příchutí nebezpečí; Fess nebyl ani velkým vá-
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lečníkem, ani mistrem magie, ani jedním z těch, co kráčejí bitevní vřavou a cestou hravě drtí desítky či stovky nepřátel. Jistě, byl dobrý, ale
rozhodně ne neporazitelný. To jej však pobízelo, aby na sobě pracoval
ještě usilovněji.
Teto, tetičko Aglao... muselo se stát něco hodně vážného, když ses rozhodla
vypravit za mnou takového posla. Varuješ mě snad, že se o mě začíná zajímat
Arcimág? Odjakživa jsi byla majetnická, tetičko. Vždycky jsi byla zvyklá
o všem rozhodovat sama; právě proto jsem od tebe odešel. Ale když si na tvůj –
byť jankovitý – majetek začne dělat nároky někdo jiný, dokáže ti to pořádně
hnout žlučí. A hněváš-li se, je lepší uhnout ti z cesty. A při tom všem se mě ještě s typicky ženskou nedůsledností pokoušíš oženit...
Dobrá, budu to tedy mít na zřeteli. Budu na tento dopis pohlížet právě jako
na varování. Něco jako: „Chlapče můj, mágové se rozhodli, že si tě konečně vezmou do parády. Buď opatrný... Nejlepší by bylo, kdyby ses přece jen vrátil;
dáme hlavy dohromady a společně snad něco vymyslíme.“ Ano, přesně toho se
budu držet. A chvála všem bohům, Starým, Novým, Pravým i všem ostatním,
pokud všechny mé domněnky nakonec zůstanou pouhými domněnkami.
Před čím mě tedy tetička varovala? Co to má být? Lov na mou osobu? Arcimág Ignácius Copper shromažďuje všechny a všechno? Ne, ne, nebudu klamat
sám sebe – nejsem žádný zázrak, nejsem Zřídlo Síly, po němž tolik pasou mágové všech Řádů Duhy bez výjimky. Jsem poměrně schopný čaroděj, ale nic víc.
Jistě, skutečnost, že jsem se narodil tam, kde jsem se narodil, mi sama o sobě
skýtá nemalou výhodu. Ale kdybych se střetl se zdejšími kouzelníky Duhy, musel bych se pořádně zapotit. Dokonce i mág jejich prvního stupně by pro mě byl
důstojným protivníkem, o komturech vůbec nemluvě. Tak co to potom má být?
Proč si na mě Ignácius vzpomněl? Stará věštba? Tajemství kolem mého narození? Nějaký talisman, jejž mi odkázali rodiče a na který si mám vzpomenout až
v přesně stanovený den?
Fess se šklebil. Během svého života si již stačil přečíst všechny knihy,
týkající se magie, které špičky Duhy pokládaly za naprosto tajné. Ze
všech nejmocnějších artefaktů minulosti zůstával nenalezeným pouze
jediný – takzvaný Thórův prsten; ten však už přestali hledat i ti největší
snílci. Vždyť snad jedině v pohádkách bývala tráva kdysi zelenější a zaklínadla mocnější. Ve skutečnosti je všechno samozřejmě docela jinak.
Dnešní mágové ze sedmi Řádů vyvíjejí podstatně lepší čáry než jejich
předchůdci. Při pohledu na amulety, talismany a artefakty dneška by i ti
největší z kouzelníků minulosti zezelenali závistí, zatímco mimořádně
citlivé povahy by se rovnou udávily vlastními jazyky. Kdepak. Divy
časů dávno minulých jsou vskutku jen divy časů dávno minulých – nic
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víc. Dnes se o ně zajímá snad jedině Bezbarvý Nerg; a i ten to dělá jen
kvůli své extravagantnosti.
Fess potřásl hlavou. Ne. Je to příliš složité. Tam, odkud pocházel,
mágové přímo zbožňovali komplikované kombinace... Ba co víc, zbožňovali důmyslné šprýmy. Fess byl spíše ochoten uvěřit, že se skutečně
jedná jen o žert, než o nějakou jeho „vyvolenost“. Jak to jen říkají mágové z Arku? Každý problém má jednoduché řešení – a není-li žádné takové k nalezení, je třeba hledat nějaké ještě jednodušší. Zrnko pravdy
v tom nepochybně je.
Ejhle, můj kůň se probudil!
A Fess byl rázem na nohou.
* * *
Toho dne se však nestalo naprosto nic mimořádného; nic, co by si žádalo, aby se ten samolibý čarodějíček nacházel pod neustálým dohledem.
Naprosto nechápal, proč by se o tento dohled měl starat právě on, Fess,
jeden z nejlepších válečníků Ligy. Buďto byli Patriarchové přehnaně
opatrní, anebo...
Fess odjakživa raději věřil v „anebo“. Chvalin ho omrzel hned prvního dne. Také jeho kůň se zde zjevně kousal nudou – toulal se po tržištích, kde se zachmuření kupci snažili co nejrychleji, ještě před Lijákem,
zbavit posledního zboží, a pozoroval, jak trpaslíci posupně tahají obrovské žoky plné jejich prostého artiklu. Pokrývačské kameny jim teď velkoobchodníci doslova rvali z rukou.
Nač čeká? Co chce? Tyto otázky nepřestávaly Fesse užírat. Komtuři
z Arku by sem přece stoupence druhého stupně nehnali jen proto, aby okouněl
na ryncích! Ne, to jim rozhodně není podobné. Což znamená...
Fess potřásl hlavou. Pokud ovšem to celé není důvtipně vymyšlený
manévr. Všichni přece vědí, že mladého mága, který tak rychle dosáhl
druhého stupně, nikdo pro nic za nic nikam nepošle – a tak si začnou lámat hlavy a vymýšlet tisíce důvodů, proč tady musí být, pro koho je to
asi výhodné, co z toho vyplývá... A přitom stoupenec ve skutečnosti
žádný zvláštní úkol nedostal; pouze hraje roli vějičky.
Ovšem je-li tomu tak, je to zlé. Protože to znamená, že se Liga zaprodala. Jenomže Liga nemá právo se zaprodávat. Protože jinak... protože
jinak už nebude Ligou.
* * *
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Upřímně řečeno, přes den se vyvolávání duchů většinou raději vyhýbám. Jsou to křehké a vrtošivé bytosti; sluneční světlo je pro mnohé
z nich smrtonosné, a někteří dokonce nesnášejí ani to měsíční. Mým časem je noc – ve dne je ve Chvalinu příliš rušno; příliš rušno je dokonce
i zde, ve sklepeních chrámu Chladného plamene.
Kniha leží přímo přede mnou, otevřená na nepopsané stránce. Možná
to zní trošičku nabubřele, ale poslední dokončená kapitola se jmenuje
Chvalinský uzel. A že to vskutku je Uzel! Ó, jaký to je požitek, pozorovat všechny jeho smyčky; vždyť každá z těchto smyček je živou a myslící bytostí. Mám před sebou šarádu, s jejímž rozluštěním by měli co dělat
i Nejvyšší mágové sedmi Řádů.
Nedokážu pochopit, co je svedlo dohromady. Nevím, a upřímně řečeno ani nechci vědět, kdo přikázal mladému válečníkovi Ligy, aby špehoval stoupence Arku. Zatím ani nevím, co sem přivedlo toho kouzelníka
s řetězem z panenské mědi a třemi plamennými jazýčky vytesanými
z avalionnu. Opájí mě samotná předtucha tajemství. To, co mě nutí svazovat všechny tyto lidi do jediného Uzlu. Cítím přízračná pouta, ovíjející každého z nich; pouta Předurčení. A daleko víc mě zajímá, kdo za tím
vším ve skutečnosti stojí, čí vůle – zda bohů, jiných nebešťanů nebo neuvěřitelných bytostí, pro které jsem dosud ani nebyl schopen vymyslet
pojmenování. Čísi mocná síla, která – musím se přiznat, že mě poněkud
zneklidňuje svou zlověstnou sebejistotou – začala splétat umný vzor.
A nebyl bych to já, kdybych se nepokusil dobrat konce nitě!
* * *
Když se Volní a trpaslík ráno setkali, byli už připraveni vyrazit. Seděli
na koních a zbraně skrývali ve vacích. Samozřejmě zapečetěných. Vytáhnou je později, až opustí město. Teď už jim zbývá jen jedno jediné –
opatřit si glejt potvrzující říšské občanství.
Jako každé město, které si trochu váží sebe sama, měl i Chvalin
ústřední náměstí; nehlučelo zde ovšem tržiště, ale tryskala tady úhledná fontána, zbudovaná městskými trpaslíky, a promenovali se tady vyšňoření lidé z vyšších vrstev. Dále zde stála katedrála, nalevo od ní sídlo místního biskupa, ještě dál radnice, kde se scházela volená rada,
chrám Chladného plamene, kněžská škola, trpěná Spasitelovým duchovenstvem pro léčitelské schopnosti jejích žáků, a kruh uzavírala výstavná rezidence císařského místodržícího, která se ke katedrále tiskla
zprava.
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Kan-Torog a Tavi se zastavili. Sídri, jenž se zhostil role sluhy, se poníženě uklonil a chopil se otěží. Volný opatrně udeřil klepadlem do dveří
místodržícího.
Vstoupili.
Trpaslík zůstal stát. Zimomřivě se otřásl – lepkavý podzimní chlad,
který před Lijáky ještě zesílil, mu zalézal pod silnou prošívanou bundu.
Kromě chladu však bylo cítit ještě něco... bylo to nepostižitelné, téměř
neznatelné... ale moc a moc děsivé. Skrývalo se to někde blízko, blizoučko, avšak pod zemí, a tak trpaslík, syn Podhorského lidu, jenž byl stejně
jako všichni jeho soukmenovci nositelem částečky Síly, Ýpúď, nikoli abstraktní magické moci, ale právě Ýpúď, Síly, která byla vlastní výhradně
trpaslíkům, až do morku kostí cítil přítomnost této bytosti, nadané pronikavou inteligencí a schovávající se pod kamennými základy města.
Byla prastará, podivná a strašná. A nyní napjatě a neodbytně myslela
právě na něho. A také na ty, které Kamenný stolec spolu s ním vyslal do
staré trpaslické pokladnice.
Moc vůle dlící pod zemí dusila, oslepovala a ohlušovala. Přes Sídriho
se přelévaly jedna za druhou vlny takové síly, že to trpaslík nevydržel,
sevřel si hlavu oběma rukama a zasténal. Co je zač? Co chce? A proč jsem
nic podobného neucítil už předtím, dokonce ani tehdy, když jsem čaroval?
Stůć réáć dívíďęmm Svůůräz!
Sídri začal přivolávat Sílu. Bylo mu jedno, že se nachází v samém
středu lidského města, že hned vedle je katedrála, chrám i kněžská škola, zatímco půl bloku odtud se tyčí věž Duhy, bašta Řádu Soley. A bylo
mu jedno, že se sem za chvíli seběhne celý dav mágů, duchovních, kněží i vojáků – věděl totiž, že nepostaví-li se jí na odpor, ta podzemní věc
mu sežehne mysl a pozře srdce.
A chladná vlna klidné Síly hor mu odpověděla. Vyslyšela jeho volání
– příliš slabá na to, aby během Trpaslických válek, jež skončily pádem
Kamenného stolce, dokázala vzdorovat mágům Duhy, ale nyní schopná
pomoci alespoň jednomu ze svých dítek.
Hned se mu udělalo lépe. Divoké píchání ve spáncích polevovalo, jak
se ta příšerná věc stahovala s ocasem mezi nohama. Rozechvělý Sídri si
olízl vyschlé rty; když ucítil slanou pachuť krve, otřel si ústa hřbetem
dlaně – zůstala na něm rudá šmouha.
Nyní mu už nezbývalo než čekat; čekat na nerovný boj, při němž ho
nezabijí (nepomohlo by mu, ani kdyby si vlastnoručně podřízl hrdlo),
ale zajmou a bez ohledu na to, zda bude živý či mrtvý, z něho kapku po
kapce vydolují všechno, co ví. A to bude znamenat naprostý konec.
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Sídri byl bezbranný, ale přesto nezpanikařil, nedal se na útěk, přestože odvaha nikdy nepatřila mezi jeho přednosti. Byl schopným kupcem,
ale nikoli válečníkem; cestovatelem a obchodníkem, ale ne bojovým mágem. Během plnění úkolu, který je čekal, se měli bít a umírat Volní. Kamenný stolec nešetřil zlatem, tak ať si je zaslouží...
„Sídri! Co se děje?!“ Z rezidence místodržícího se jako vichr vyřítila
Tavi; divže přitom nesrazila překvapeného dveřníka. Tvář měla zkřivenou, vlasy rozcuchané a velké oči jí planuly, jako by se v nich rozhořel
skutečný požár. S takovýma očima by nejspíš v noci ani nepotřebovala
lucernu...
„Odpusť...“ zachroptěl trpaslík. „Něco... na mě... zaútočilo... nejspíš
to... přišlo... odtud...“
Dalšího vysvětlování nebylo potřeba. Trpaslík dospěl k názoru, že ho
napadl některý z nových pánů trpaslické pokladnice.
Tavi se na okamžik kousla do rtu; hned však sebou trhla a studenými
prsty se dotkla Sídriho dosud rozbolavělých spánků.
„Neboj se. Ochráním tě. Můj bratr už přebírá všechno, co je potřeba.“
A na náměstí se mezitím začali objevovat všichni ti, kterým to nařizovalo jejich postavení.
Jako první pochopitelně přiběhli duchovní. Spasitelova katedrála se
tyčila hned vedle a lidí v bílých řízách v ní bylo vždycky dost a dost.
Církev nikdy neslula bojovými mágy, ale proslýchalo se, že její služebníci, zocelení mnoha roky modliteb a asketického života, dokáží mnohé,
opravdu mnohé.
Za duchovními přispěchali kněží. Na celém území Říše se ještě stále
daly najít chrámy Starých bohů – památka přinesená ze Zapomenutých
břehů. Staří bohové byli slabí; všichni již téměř usnuli, či přesněji zemřeli, neboť spánek je smrtí bohů. Přesto však byli na mnoha místech
dosud uctíváni a Duha na to pohlížela skrz prsty – jen ať se jim klanějí,
chtějí-li. Tím spíš, že se kněží Starých bohů silou zdaleka nevyrovnali
ani průměrným mágům Barevné sedmy.
Kněží Starých postupovali obezřetně v bojové formaci – v čele čtveřice sidrittů, starších žáků, kteří se již zjara vydají do svých farností, za
nimi čtyři děkani a jako poslední kráčel samotný rektor. Na trpaslíka se
vůbec nedívali. Na tom nebylo nic divného; věděli, že o narušitele zákona
se postarají strážní čarodějové. Jejich kněžskou povinností bylo zjistit,
jaký host se objevil ve chvalinském podzemí. Sidrittové nahmatávali
stopu, děkani je kryli, zatímco rektor měl udělat to nejdůležitější – dotknout se vetřelcovy mysli a promluvit s ním. Kněží Starých bohů totiž
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pevně věřili, že hovořit lze s jakoukoli bytostí, a to bez ohledu na to, zda
je rozumná nebo ne.
A vida, tamhle už se blíží mágové. Duha pracuje rychle. Všelijaké příšery – to je pochopitelná a běžná záležitost; tak ať se o ně nejprve postarají chrámoví služebníci. Moc Starých bohů je beztak v troskách, zbývají
z ní jen nicotné drobty. Světu vládne Spasitel a Čistá magie, takže kněží
si klidně mohou trochu zaskotačit. Všichni přece vědí, že pan rektor
bude muset stejně podat podrobné hlášení chvalinské Radě Duhy...
Na náměstí rázně vpochodovali tři muži v jednobarevných pláštích.
Modrý, Zelený a Žlutý. Soley, Flaviz a Ugus. Samí mágové třetího stupně, ne-li ještě vyššího.
Tavi se pomalu napřímila a věnovala čarodějům studený pohled. Ti
však měli oči jen pro Sídriho; nešťastný trpaslík se ihned rozklepal strachy.
Za mágy pospíchal celý zástup jejich nohsledů. Mladší stoupenci, tovaryšové a mágové prvního stupně, kteří dosud neměli právo nosit jednobarevné pláště. Přinejmenším dvacet lidí. Tihle na rozdíl od mistrů
nepohrdali obyčejnými zbraněmi.
Čaroděj v modrém plášti – vysoký a vychrtlý jako kostra vytažená
z hrobu a narychlo navlečená zpátky do lidské kůže – pomalu zvedl
ruku.
„Ty!“ zazněl jeho skřípavý hlas. „Trpaslíku řečený Sídri z pokolení
Dromarongů! Ty! Jsi vinen! Půjdeš s námi dobrovolně, nebo máme použít sílu?“
„Čím se můj sluha provinil?“ zeptala se dívka nebojácně. V ruce nedržela šavli, ale i ten nejposlednější říšský žebrák věděl, čeho všeho jsou
Volní schopní, a to i bez své smrtonosné oceli.
Mág z Řádu Soley uznal nelidskou dívku za hodnu krátkého, zpola
opovržlivého pohledu.
„Praktikoval zakázanou magii,“ utrousil, ale znělo to, jako by jí plivl
to tváře.
Ze dveří vyšel Kan-Torog. Aniž věnoval pozornost tomu, co se dělo
kolem něj, přistoupil k Tavi a podal jí zajímavě vypadající pergamen. Na
pletených šňůrkách se pohupovaly hned čtyři pečeti z různobarevného
vosku.
„Říšský zákon o Volných, paragraf čtyřicet čtyři o sluzích, odstavec
deset – za sluhovy činy nese odpovědnost pán,“ namítla dívka nevzrušeně.
Mágové si její pergamen změřili nevzrušenými pohledy. Všichni samozřejmě moc dobře věděli, co na něm stojí. Šlo o potvrzení říšského
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občanství. Záruku exteritoriality. Doklad, že odteď spadají výhradně
pod pravomoc soudu složeného ze samotných Volných, jemuž osobně
předsedá císař. Z čehož vyplývalo, že se tato záležitost mohla řešit jedině
v Melynu, a navíc teprve tehdy, až se páni říšští Volní uráčí shromáždit,
protože tento zločin nebyl spojený ani s krveprolitím, ani s jakoukoli
hmotnou škodou.
Duha uměla prohrávat.
Kouzelníci v jednobarevných pláštích neřekli ani slovo a otočili se
k Volným zády. Čaroděj ve žlutém plášti jako první oslovil rektora,
upřeně zírajícího do země: „Něco zajímavého, kolego?“
„Pojďme.“ Tavi nemínila čekat na knězovu odpověď.
Kan-Torog, stále zachovávající mlčení, sevřel otěže. Není vhodné sedat
na koně přímo na ústředním náměstí města, kde jsi právě přijal občanství
Říše a přísahal jí věrnost.
Mladý duchovní v bílé říze vrhl tázavý pohled na biskupa. Jeho Světlost sotva znatelně přikývl.
A duchovní ihned vyrazil za Volnými.
* * *
Co se to jen děje? Tak co, zatraceně?! Ať mě sežerou všichni bohové, staří i noví,
mladí i méně mladí – vůbec ničemu nerozumím!
Fess nechápavě potřásl hlavou, a to bylo pro válečníka Ligy něco naprosto nepřípustného. Dokonce málem zapomněl na svého koně. Ostatně ani čaroděj z Arku na tom v tu chvíli nebyl o nic lépe; chudák sebou
trhl, celý se schoulil a nakonec se musel opřít o zeď nejbližšího domu.
Oba to ucítili naráz.
Magický úder. Příšeru v katakombách pod Chvalinem. A zakázané
čarodějnictví bránícího se trpaslíka.
Co teď asi uděláš, mágu z Arku, Ilmete, stoupenče druhého stupně? Rozběhneš se... no ano, na hlavní náměstí? Nebo?
Kouzelník si zvolil právě ono „nebo“. Jakmile vlna nevolnosti
opadla, napřímil se, změřil si ledovým pohledem čumily, kteří se
ihned vyděšeně rozprchli na všechny strany (copak oni, ti přece nemohli cítit vůbec nic!), a vyrazil dál. Fess však zachytil bleskově vržené zaklínadlo – zachytil, ale nestačil se ho zmocnit a přečíst si ho. Měl
pocit, že bylo určeno některému z vyšších hierarchů Řádu Arku... nejspíš přímo komturovi, jeho učiteli, vychovateli a patronovi; komu jinému?
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Ech, v takových chvílích vážně lituji, že jsem kdysi praštil s učením, pomyslel si špeh.
Ale v tom případě bych se nikdy nestal Fessem. A už dávno by mi vládla jedna z nesčetných sestřenek Kláry Hummelové.
Poté, co poslal magickou zprávu, se Ilmet úplně vzpamatoval. A klidnou, sebejistou chůzí vyrazil dál.
O příšeře pod městem se Fess rozhodl nepřemýšlet. Od toho je tu přece Duha. A z něho by byl drakobijce. Jenom by zbytečně natáhl bačkory.
* * *
Volní a trpaslík neprodleně opustili město. Do začátku Lijáků už zbývalo strašně málo času. Každý den cesty do Dolů byl pečlivě propočítán.
Museli být přesní – nesměli dorazit ani o týden dříve a samozřejmě už
vůbec ne o týden později. Věděli totiž, že kolem starého vstupu do opuštěného trpaslického carství se potlouká zbytečně mnoho lidí. A že je
mezi nimi až moc mágů. Ani oni ale nemohou ignorovat Vražedný liják.
Kamenný stolec počítal s tím, že Sídri a Volní proklouznou do spásných
jeskyní těsně před začátkem dešťů, když už se všichni strážní kouzelníci poschovávají do svých věží. Ostatně kordon Duhy střežil pouze hlavní vchod. Sídri je však měl vést menšími tunely, které už dnes znalo ani
ne deset nejstarších podhorských obyvatel. Museli však spěchat. A nejen
kvůli Lijáku. Bylo jim jasné, že chvalinští mágové nejsou pitomci. Že je
žádný císařský výnos nezastaví. Trpaslík čarující ve městě musí být dopaden, vyslechnut a potom buď popraven, nebo poslán do dolů – podle
rozsahu jeho provinění. Tím bylo myšleno množství Síly, jež dostal do
vínku. Duha utrpěla během Trpaslických válek nemalé ztráty; Ŕaßsigďäŕ
Ôôrůńń vzdoroval dlouho a úporně. A mágové nikdy neopakují své
chyby. Trpaslíka, který použil Sílu na ústředním náměstí Chvalinu, nesmělo ani napadnout, že by snad mohl uniknout trestu.
Severní brána zůstala za nimi. Hlavní silnice vedla půlnočním směrem.
Rozkládaly se kolem ní bohaté kraje plné starých borů, v nichž se hojně těžilo dřevo – plné pil, dehtářských pecí i uhlířských milířů. Nedaleko se
nacházely i železnorudné doly, kterých se lidé zmocnili během poslední
války. Říše potřebovala ocel, hodně oceli, a žádný rozumný vládce by samozřejmě nenechal těžbu tak strategické suroviny v rukou trpaslíků.
Poutníci však ze silnice odbočili, ještě než dojeli do poloviny. Byla zde
křižovatka – hlavní silnice pokračovala dál přímo na sever, do divokých,
neproniknutelných hvozdů, za nimiž již začínaly lesotundry a tundry,
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lidmi milostivě ponechané kmenům orků, trolů a koboldů. Avšak stará,
téměř úplně opuštěná silnice odbočovala na severozápad, k trpaslickým
horám. A právě po ní se trojice vydala.
Tato silnice rozhodně pamatovala lepší časy. Nyní z ní byla cesta jen
o málo lepší než obyčejná stezka. Chodili po ní pouze dobrodruzi, odvážná cháska, která zkoumala opuštěná trpaslická sídla. Právě odtud
proudily – pravda, v nepříliš hojném množství – vysoce ceněné drahokamy, opora bohatství a rozkvětu slavného Chvalinu.
„Po silnici nepojedeme,“ oznámil úsečně Kan-Torog a postavil se ve
třmenech. „Cítíš je, Tavi?“
Dívka krátce přikývla. Mandlové oči měla zavřené.
„Jedou po našich stopách... a je jich hodně. A taky poslali zprávu...
Nedokázala jsem rozpoznat, kam přesně, ale myslím, že je to celkem nasnadě. Stráž Hlavní brány už musí být varována a v pohotovosti.“
„Na místě mágů bych jednal úplně stejně.“ Mladík klidně přikývl.
„Nemají zapotřebí chytat nás hned. Jsou si příliš jistí sami sebou a chtějí zjistit, na co se tady chystáme, co máme v úmyslu udělat...“
Tavi zavrtěla hlavou.
„Nezapomínej, že Kutul i Ugus praktikují nekromancii. Mohou tě zabít a pak jim tvoje mrtvola – než se z ní stane upír – sama všechno poví.
Vůbec nás nepotřebují sledovat. Jen nechtěli prolévat krev přímo ve
městě. Duha si dává zatracený pozor na to, aby jednala slušně,“ dopověděla s důrazem.
Kan-Torog pokrčil rameny a blahosklonně se podíval na vyděšeně se
třesoucího Sídriho.
„Kamenný stolec se bude muset pořádně praštit přes kapsu, vážený
Dromarongu. Když jsi nás najímal, neřekl jsi, že se budeme muset bít
s celou Duhou.“
Nešťastný Sídri neodpověděl.
„Musíme sebou hodit,“ ozvala se Tavi. Oči měla stále zavřené, ale její
hlas zněl nečekaně bezstarostně. „Dříve nebo později nás dostihnou.
A bude lepší, když se to stane v bažinách.“
Kan-Torog mlčky přikývl.
Jeli celý den, aniž narazili na živou duši. Většina dobrodruhů se už
stáhla do civilizovaných míst. Mágové naposledy kontrolovali střechy
a zaklínadla, zajišťující jejich nepropustnost. Hrůza pomyslet, co se stane, jestliže si Liják najde byť jen tu nejmenší škvírku... Podél staré silnice neležely žádné vesnice, o osamocených statcích ani nemluvě. Zemědělci měli strach usazovat se u cesty, kterou kdysi vyšlapali Nelidé.
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Kan-Torog se Tavi nevyptával, co budou dělat, až je mágové Duhy na
očarovaných, neúnavných koních nakonec doženou. Jeho společnice
měla na starosti magii. A on zase meč. Takový byl názor Kruhu kapitánů. Kan-Torog věděl, že dost možná zemře, ale věděl, že s sebou vezme
nemálo nepřátel. Což bude dobře, protože kouzelníků není zase až tolik
a moc hunnusů stojí především právě na mázích.
Sídri se posupně hrbil v sedle svého poníka, pohled upřený do země.
U Kamenného stolce, proč jenom musíme mít takovou smůlu? Odkud se ve
Chvalinu vzala ta bestie? Zatraceně, kdybych nepřivolal Sílu, bylo by po mně!
Ale co mám dělat teď? Tady, blíž k horám, bude moje moc vzrůstat... ale celou
armádu mágů stejně nezastavíme...
„Sídri...“ naklonila se dívka k trpaslíkovi. „Musíme odbočit. Vím, že
jsi nás chtěl vést úplně jinudy, ale... nemáme na vybranou. Takhle by nás
dostihli nejpozději o půlnoci.“
„Kamenný stolec s podobnou situací počítal,“ opáčil Sídri pomalu.
„Počítal s ní, když nám vybíral cestu. Je tu jedno rameno bažin, které vybíhá daleko na jih. Ale když tam odbočíme, těžko se do podzemí dostaneme před Lijákem.“
„Tak proč jsme nemohli vyrazit dřív?“ zajímal se Kan-Torog s nepochopitelným veselím v hlase. „Proč váš Stolec nevzal v úvahu, že budeme
muset unikat pronásledovatelům, nebo si dokonce probojovávat cestu?
Proč hned nezvolil bezpečnější trasu?“
Sídri odpověděl, aniž zvedl oči; jeho hlas však náhle zařinčel, jako
když kladivo dopadne na kovadlinu.
„Jakmile vstoupíme do bažin, rychle toho budeš litovat, Volný. Všechno má své meze a ani tvoje umění není výjimkou. Stolec zvolil nejbezpečnější cestu. Právě tou by bylo nejlepší se dát. Je kolem ní nejméně
zlých čar. A věř mi, Volný, že jsme museli vynaložit dost a dost Síly hor,
abychom jakžtakž zabezpečili alespoň ten malý úsek.“
Kan-Torog pouze pokrčil rameny a odvrátil se.
„Tak tedy – cesta do bažin znamená smrt,“ shrnula to Tavi klidným
hlasem. „A jet dál po silnici, jak jsme plánovali, znamená také smrt, ne-li
dokonce něco ještě horšího. Co tedy máme dělat, Sídri Dromarongu? Co
se vrátit do Chvalinu a přečkat tam Liják? Přísahám na Horu – na hlavním
náměstí, před radnicí a místodržícího rezidencí budeme v mnohem větším bezpečí! Tam se Duha neopováží porušovat své vlastní zákony.“
„Výborný nápad! Škoda jen, že ti nepřišel na mysl dřív,“ ušklíbl se
Kan-Torog. „Mágové Duhy naši stopu jenom tak neztratí. A jestli zjistí,
že jsi čarodějka...“

