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Aegonovo dobytie

Majstri zCitadely, zapisovateliadejínZápadnej zeme, používajú
Aegonovo dobytie ako medzník už tristo rokov. Narodenia, úmrtia, bitky

a iné udalosti datujú buď po D. (po Dobytí), alebo pred D. (pred Dobytím).

Skutoční vzdelanci vedia, že takéto datovanie nie je ani zďaleka presné.

Aegon Targaryen nedobyl Sedem kráľovstiev za jediný deň. Medzi jeho vy-

lodením a korunováciou v Starommeste uplynuli vyše dva roky, a ani vte-

dy ešte dobytie nebolo celkom zavŕšené, keďže si nepodmanil Dorn. Spo-

radické pokusy o začlenenie Dornských do ríše pokračovali počas celej

Aegonovej vlády a vlády jeho synov, aj preto nie je možné určiť presný dá-

tum ukončenia dobyvačných vojen.

Ba i dátum ich začiatku je predmetom istého nedorozumenia. Mnohí sa

domnievajú, že vláda kráľa Aegona I. Targaryena sa začala v deň, keď sa vy-

lodil v ústí Čiernej vody pod tromi pahorkami, kde bude jedného dňa stáť

mesto Kráľov prístav. Ale nie. Kráľ a jeho potomkovia síce oslavovali Deň

vylodenia, ale Dobyvateľ datoval začiatok svojej vlády odo dňa, keď ho ko-

runovali v Hviezdnom septe a pomazal ho najvyšší septon Viery. K tejto

korunovácii došlo dva roky po Aegonovom vylodení, dávno po tom, čo boli

bitky dobyvačných vojen vybojované a vyhraté. Vidíme teda, že Aegonovo

dobývanie sa vlastne odohralo v rokoch 2 až 1 pred Dobytím.

Targaryenovci boli čistej valýrskej krvi, dračí páni z prastarého rodu. Dva-

násť rokov pred Skazou Valýrie (114 pred D.) predal Aenar Targaryen svoje

zeme v dŕžave i v Krajine dlhého leta a presťahoval sa s manželkami, majet-

kom, otrokmi, drakmi, súrodencami, príbuznými a deťmi do Dračieho ka-

meňa, pochmúrnej ostrovnej pevnosti pod dymiacou horou v úzkommori.



Vo svojom vrcholnom období bola Valýria najvýznamnejším mestom

známeho sveta, strediskom civilizácie. Za jej žiarivými hradbami bojovalo

zo štyridsať rodov omoc a slávu na dvore a v rade, povstávali a padali v ne-

konečnom boji omoc, občas nenápadnom, no často krutom. Targaryenovci

veru nepatrili k najmocnejším dračím pánom, a keď odleteli do Dračieho

kameňa, vnímali to ich súperi ako kapituláciu či zbabelosť. No dcéra lorda

Aenara Daenys, ktorú dnes poznáme ako Vešticu Daenys, videla, že Valý-

riu zničí oheň. A keď o dvanásť rokov vypukla Skaza, Targaryenovci boli

jediní dračí páni, ktorí ju prežili.

Dračí kameň bol dve storočia najzápadnejšou vysunutou základňou va-

lýrskej moci. Jeho poloha pri Gágore dávala Targaryenovcom a ich blízkym

spojencom Velaryonovcom z Námelu (nižšiemu rodu valýrskeho pôvodu)

úplnú kontrolu nad Čiernovodnou zátokou a tamojší čulý obchod im plnil

truhlice. Lode Velaryonovcov a ďalšieho spriazneného valýrskeho rodu,

Celtigarovcov z Klepietka, ovládali vody úzkeho mora, zatiaľ čo Targarye-

novci na drakoch vládli oblohe.

No skoro celé storočie po Skaze Valýrie (ktoré sa právom nazýva Krva-

vým storočím) hľadeli Targaryenovci na východ, nie na západ, a pramálo

ich zaujímali osudy Západnej zeme. Gaemon Targaryen, brat a manžel Veš-

tice Daenys, nastúpil po Aenarovi Vyhnanom ako pán Dračieho kameňa

a zapísal sa do dejín ako Gaemon Veľkolepý. Po jeho smrti vládol jeho

syn Aegon a dcéra Elaena. Po nich vládol ich syn Maegon, jeho brat Aerys

a Aerysovi synovia Aelyx, Baelon a Daemion. Daemion bol z troch bratov

najmladší a jeho syn Aerion sa po ňom stal vládcom Dračieho kameňa.

Aegon, ktorý sa do dejín zapísal ako Aegon Dobyvateľ a Aegon Drak, sa

narodil v Dračom kameni v roku 27 pred Dobytím. Bol jediným synom

a druhým dieťaťomAeriona, pána Dračieho kameňa, a lady Valaeny z rodu

Velaryonovcov, ktorá bola po matke targaryenovského rodu. Aegon mal

dve sestry: staršiu Visenyu a mladšiu Rhaenys. U dračích pánov z Valýrie

bolo oddávna zvykom uzatvárať manželstvomedzi bratom a sestrou, aby sa

zachovala čistá rodová línia, no Aegon si zobral obe sestry. Podľa tradície

sa mal oženiť iba so staršou Visenyou; to, že sa rozhodol vziať si aj Rhaenys,

bolo nezvyčajné, hoci nie bezprecedentné. Niektorí tvrdili, že Visenyu si

zobral z povinnosti, Rhaenys z vášne.

Všetci traja sa preukázali ako dračí jazdci ešte skôr, než vstúpili do man-

želstva. Z piatich drakov, s ktorými odletel Aenar Vyhnaný z Valýrie, pre-

žil do Aegonových dní iba jeden: obrovský drak Balerion, Čierny des. Dra-

ky Vhagar a Meraxes boli mladšie, vyliahli sa už na Dračom kameni.

Podľa povery, ktorá dodnes koluje medzi nevzdelancami, vraj pred Do-

bytím nevstúpila noha Aegona Targaryena na pôdu Západnej zeme, to však
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nie je pravda. Niekoľko rokov pred vylodením dal Aegon zhotoviť Maľova-

ný stôl: masívnu drevenú tabuľu, dlhú azda päťdesiat stôp, vyrezanú do tva-

ru Západnej zeme a na nej boli namaľované lesy, rieky, mestá a hrady Sied-

mich kráľovstiev. Aegon teda prejavoval záujem o Západnú zem dávno

predtým, ako sa vrhol do vojny. Navyše jestvujú hodnoverné správy o tom,

že so sestrou Visenyou v mladosti navštívili Citadelu v Starommeste a boli

na love so sokolmi na Arbore ako hostia lorda Redwyna. Aegon azda na-

vštívil aj Lanniský prístav, no tu sa záznamy rozchádzajú.

Západná zem bola v časoch Aegonovej mladosti rozdelená na sedem roz-

hádaných kráľovstiev a sotva by sa našlo obdobie, keď neboli aspoň dve či

tri z nich vo vojne. Na rozľahlom, chladnom a kamenistom severe vládli

Starkovci zo Zimovresu. Na púšti Dornu zasa Martellovci. Na západe so

zlatými baňami panovali Lannisterovci z Casterlyho skaly, na úrodnej Ro-

vine Gardenerovci z Vyšesadu. Údolie, Prsty a Mesačné vrchy patrili Arry-

novcom. Ale najbojovnejší králi za Aegonových čias boli Harren Čierny

a Argilac Povýšenecký, ktorých kráľovstvá ležali najbližšie k Dračiemu ka-

meňu.

Východnej časti Západnej zeme kedysi vládli búrkoví králi Durrando-

novci zo svojej veľkolepej pevnosti Búrkový koniec, ich kráľovstvo siahalo

od Mysu hnevu po Krabí záliv, no už po stáročia ich moc slabla. Králi Ro-

viny im odštipovali z panstva zo západu, Dornskí na nich dorážali z juhu,

Harren Čierny a jeho železní ich vytlačili od Trojzubca a z oblastí severne

od Čiernej vody. Kráľ Argilac, posledný z rodu Durrandonovcov, na istý

čas tento úpadok zastavil, keď ešte ako chlapec odrazil dornskú inváziu,

preplavil sa cez úzke more a pridal sa k veľkému spojenectvu proti impe-

rialistickým „tigrom“ z Volantisu, a dvadsať rokov nato zabil Garsa VII.

Gardenera, kráľa Roviny, v bitke na Letných lánoch. No Argilac zostarol,

slávna čierna hriva mu zošedivela a bojová zdatnosť ochabla.

V riečnom kraji na sever od Čiernej vody vládol krvavou rukou Harren

Čierny z rodu Hoarovcov, kráľ ostrovov a riek. Harrenov starý otec zo že-

lezného národa Harwyn Tvrdá ruka zobral Trojzubec Argilacovmu staré-

mu otcovi Arrecovi, ktorého predkovia zvrhli posledných riečnych kráľov

niekoľko storočí predtým. Harrenov otec rozšíril svoje panstvo na východ

po Súmračnú dolinu a Rosbyov. Harren zasvätil väčšinu svojej dlhej, temer

štyridsaťročnej vlády budovaniu gigantického hradu na brehu Božieho oka,

ale len čo by bola Harrenova tvrdza takmer hotová, mohol sa slobodne vy-

dať opäť dobýjať.

Žiadny západozemský kráľ nevzbudzoval takú hrôzu ako Čierny Harren,

ktorého krutosť bola povestná po celých Siedmich kráľovstvách. A žiadny

západozemský kráľ sa necítil taký ohrozený ako búrkový kráľ Argilac,
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posledný z rodu Durrandonovcov, starnúci bojovník, ktorého jediným

následníkom bola jeho nevydatá dcéra. A tak sa obrátil na Targaryenov-

cov v Dračom kameni a ponúkol im svoju dcéru na vydaj, pričom jej

venom by boli všetky zeme na východ od Božieho oka, od Trojzubca

po Čiernu vodu.

Aegon Targaryen odmietol ponuku búrkového kráľa. Veď už mal dve

manželky, tretiu nepotreboval. A zeme, ktoré kráľ núkal ako veno, predsa už

viac než jedno pokolenie patrili Harrenovej tvrdzi. Argilac ich nemal čo roz-

dávať. Skrátka, starnúci búrkový kráľ chcel pozdĺž Čiernej vody usadiť Tar-

garyenovcov ako štít medzi vlastným územím a ríšou Harrena Čierneho.

Pán Dračieho kameňa mu odpovedal vlastnou ponukou. Zoberie si po-

núkané zeme, ak mu Argilac postúpi aj Masseyho hák a lesy a pláne južne

od Čiernej vody po rieku Kľukaticu a pramene Bludárky. Zmluva by sa po-

tvrdila svadbou Argilacovej dcéry s Orysom Baratheonom, Aegonovým zá-

stancom a priateľom z detstva.

Argilac Povýšenecký tieto podmienky nahnevane odmietol. Šepkalo sa,

že Orys Baratheon je Aegonov neurodzený nevlastný brat, a búrkový kráľ

predsa nepotupí svoju dcéru tým, že by dal jej ruku panghartovi. Už len tá

myšlienka ho rozzúrila. Argilac dal Aegonovmu vyslancovi odťať ruky a po-

slal mu ich v truhličke. „Toto sú jediné ruky, ktoré váš bastard odomňa do-

stane,“ pripísal.

Aegonmu neodpísal. Namiesto odpovede zvolal priateľov, banderiálnych

pánov a hlavných spojencov na Dračí kameň. Nebolo ich veľa. Velaryonovci

z Námelu, ako aj Celtigarovci z Klepietka boli vazalmi Targaryenovcov.

Z Masseyho háka prišli lord Bar Emmon z Hrotu a lord Massey zo Skalo-

pádu, obaja vazali Búrkového konca, ale s užšími väzbami k Dračiemu ka-

meňu. Aegon a jeho sestry sa s nimi poradili a zašli aj do hradného septu

pomodliť sa k Siedmim bohom Západnej zeme, hoci Aegona dovtedy ne-

pokladali za zbožného človeka.

Na siedmy deň sa rozletelo z veží Dračieho kameňamračno krkavcov, aby

rozniesli správu lorda Aegona do Siedmich kráľovstiev Západnej zeme.Mie-

rili k siedmim kráľom, do Citadely v Starom meste, k veľkým i menším pá-

nom.Všetky niesli rovnaký odkaz: oddnes bude v Západnej zemi jediný kráľ.

Kto pokľakne pred Aegonom z rodu Targaryenovcov, ponechá si svoje zeme

i tituly. Kto proti nemu pozdvihne zbraň, bude zvrhnutý, pokorený, zničený.

Správy o tom, koľko bojovníkov vyplávalo z Dračieho kameňa s Aego-

nom a jeho sestrami, sa líšia. Podľa niektorých tri tisícky, podľa iných sa rá-

tali iba na stovky. Toto skromné targaryenovské vojsko prirazilo k sever-

nému brehu v ústí Čiernej vody, kde sa nad malou rybárskou osadou týčili

tri zalesnené vrchy.
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V časoch Stých kráľovstiev si mnohí menší králi robili nárok na vládu

nad ústím rieky, medzi nimi aj darklynovskí králi zo Súmračnej doliny,

Masseyovci zo Skalopádu a starí riečni králi ako Muddovci, Fisherovci,

Brackenovci, Blackwoodovci alebo Hookovci. Na troch kopcoch vyrástli

rôzne veže a pevnosti, len aby boli v tej či onej vojne zničené. Targarye-

novcov vítali iba rozbité kamene a zarastené ruiny. Hoci si ústie nárokoval

Búrkový koniec aj Harrenova tvrdza, bolo nechránené; najbližšie hrady

patrili menším pánom, ktorí nemali veľkú moc ani vojsko, a navyše žiadny

dôvod milovať svojho zvrchovaného pána Harrena Čierneho.

Aegon Targaryen dal okolo najvyššieho kopca narýchlo postaviť dreve-

nú hradbu a vyslal sestry, aby si podmanili najbližšie hrady. Rosbyov sa

vzdal Rhaenys a zlatookej Meraxes bez boja. V Stokeworthovskom hrade

vystrelilo na Visenyu zopár kušostrelcov, no vzápätí Vhagar podpálila stre-

chy pevnosti. Aj tento hrad sa podrobil.

Prvej skutočnej skúške Dobyvateľa podrobili lord Darklyn zo Súmračnej

doliny a lord Mooton z Panninho jazierka, ktorí sa spojili a s troma tisícka-

mi mužov vytiahli na juh zahnať votrelcov späť do mora. Aegon vyslal Ory-

sa Baratheona, aby ich napadol na pochode, zatiaľ čo on na nich zaútočil

zhora na Čiernom dese. V jednostrannej bitke obaja lordi padli, následne sa

Darklynov syn a Mootonov brat aj s hradmi vzdali a prisahali vernosť Tar-

garyenovcom. V tých časoch bola Súmračná dolina ústredným západozem-

ským prístavom v úzkommori a vďaka obchodu, ktorý cez ňu prúdil, veľmi

zbohatla. Visenya Targaryenová nedovolila mesto vydrancovať, ale nezdrá-

hala sa prisvojiť si jeho bohatstvo a naplniť truhlice dobyvateľov.

Toto je azda vhodné miesto, aby sme prebrali rozdielne povahy Aegona

Targaryena a jeho dvoch sestier a kráľovien.

Visenya, najstaršia z troch súrodencov, bola rovnaká bojovníčka ako

Aegon, cítila sa pohodlne v krúžkovej zbroji i v hodvábe. Nosila valýrsky

dlhý meč, Temnú sestru, a vedela ho zručne používať, už od detstva sa cvi-

čila s bratom. Hoci mala valýrske strieborno-zlaté vlasy a fialové oči, jej

krása bola drsná, strohá. Aj tí, čo ju mali radi, ju považovali za prísnu, váž-

nu a nemilosrdnú, dokonca sa povrávalo, že sa zahráva s jedmi a temnými

čarami.

Rhaenys, najmladšia z troch Targaryenovcov, bola presný opak sestry:

hravá, zvedavá, prirodzená, zasnená. Nebola veľká bojovníčka, milovala

hudbu, tanec a poéziu, podporovala nejedného speváka, komedianta či báb-

kara. A predsa Rhaenys trávila na dračom chrbte viac času ako jej súro-

denci dokopy, pretože zo všetkého najväčšmi milovala lietanie. Raz vy-

hlásila, že skôr než zomrie, chce sa preletieť na Meraxes ponad More zapa-

dajúceho slnka, aby sa pozrela, čo leží za jeho západnými brehmi. A zatiaľ

15Oheň a krv



čo nikto nespochybňoval Visenyinu vernosť bratovi-manželovi, Rhaenys sa

obklopovala peknými mladými mužmi, a (aspoň tak sa šepkalo)

dokonca si ich zvala do spálne, keď bol Aegon v noci s jej staršou sestrou.

No aj napriek týmto klebetám si ľudia na dvore nemohli nevšimnúť, že kráľ

trávil s Rhaenys desaťkrát viac nocí než s Visenyou.

Aegon Targaryen bol pre svojich súčasníkov, napočudovanie, rovnakou

záhadou ako pre nás. So svojím mečom z valýrskej ocele, Čiernym plame-

ňom, patril medzi najväčších bojovníkov tých čias, no predsa ho netešilo

oháňať sa zbraňou a nikdy sa nezúčastnil turnaja ani melee. Jazdil na Bale-

rionovi Čiernom dese, ale lietal iba do boja, alebo keď sa potreboval rých-

lo prepraviť ponad zem či more. Ako veliteľ k sebe pritiahol veľa mužov, no

nemal blízkych priateľov okrem Orysa Baratheona, ktorý bol jeho spoloč-

níkom od detstva. Páčil sa ženám, ale zostal verný svojim sestrám. Ako kráľ

plne dôveroval svojej malej rade a sestrám – každodenný chod ríše nechá-

val na nich –, no nezdráhal sa ujať velenia, keď si to situácia vyžadovala.

S rebelmi a zradcami sa porátal tvrdo, k bývalým nepriateľom, ktorí pred

ním pokľakli, bol však veľkorysý.

Veľkorysosť prvýkrát preukázal v Aegonovej pevnosti, jednoduchom

hradisku z dreva a hliny, ktoré dal postaviť na vrchole kopca, od tých čias

nazývaného Aegonov vrch. Keď dobyl tucet hradov a zaistil si ústie Čiernej

vody na oboch brehoch, zvolal porazených lordov k sebe. Tam mu zložili

meče k nohám, Aegon im prikázal vstať a potvrdil im vlastníctvo zemí i ti-

tulov. Tým, čo ho podporovali najdlhšie, pridelil navyše nové úrady. Dae-

mon Velaryon, pán prílivu, sa stal admirálom a veliteľom kráľovskej floti-

ly. TristonaMasseyho, pána Skalopádu, vymenoval za správcu nad zákonmi,

Crispiana Celtigara za kráľovského správcu pokladnice. Orysa Baratheona

vyhlásil za „môj štít, môjho najvernejšieho stúpenca, moju pravú ruku“.

A tak Baratheona považujú majstri za prvú pravú ruku kráľa.

Medzi pánmi Západnej zeme mali dlhú tradíciu heraldické zástavy, no

valýrski dračí páni ich nikdy nepoužívali. Keď Aegonovi rytieri rozvinuli

veľkú hodvábnu vlajku s červeným trojhlavým drakom chrliacim oheň

v čiernom poli, považovali to lordi za znamenie, že teraz je už naozaj jed-

ným z nich, hodný byť zvrchovaným kráľom Západnej zeme. Keď krá-

ľovná Visenya položila obruč z valýrskej ocele vykladanú rubínmi bratovi

na hlavu a keď ho kráľovná Rhaenys vyhlásila za „Aegona, prvého toho

mena, kráľa celej Západnej zeme a ochrancu jej ľudu,“ draky zaryčali a lor-

di s rytiermi volali na slávu… a najhlasnejšie prevolávali poddaní: rybári,

roľníci a gazdiné.

No siedmi králi, ktorých Aegon Drak zbavil koruny, sa neradovali.

V Harrenovej tvrdzi a v Búrkovom konci už Harren Čierny a Argilac
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Povýšenecký zvolali svojich banderiálov. Na západe sa kráľ Mern z Roviny

vydal pomorskej ceste na sever do Casterlyho skaly, aby sa stretol s kráľom

Lorrenom z rodu Lannisterovcov. Princezná z Dornu poslala do Dračieho

kameňa krkavca s ponukou, že sa pridá k Aegonovi proti búrkovému krá-

ľovi Argilacovi, no ako rovnocenný spojenec, nie ako poddaná. Ďalšia po-

nuka spojenectva prišla od mladučkého kráľa z Orlieho hniezda Ronnela

Arryna; jeho matka žiadala za podporu Údolia proti Čiernemu Harrenovi

zeme na východ od Zeleného bodca Trojzubca. Ba aj na severe v Zimovre-

se sedel kráľ Torrhen Stark dlho do noci so svojimi banderiálnymi pánmi

a radcami a preberali, čo si počať s týmto takzvaným dobyvateľom. Celá

ríša s napätím čakala, kam sa Aegon obráti najbližšie.

Iba niekoľko dní po korunovácii boli Aegonove vojská opäť na pochode.

Väčšia časť jeho družiny sa preplavila cez Čiernu vodu a zeme na juh od

Búrkového konca sa dostali pod velenie Orysa Baratheona. Išla s ním aj

kráľovná Rhaenys na Meraxes so zlatými očami a striebornými šupinami.

Targaryenovská flotila pod velením Daemona Velaryona vyplávala z Čier-

novodnej zátoky na sever do Čajkova a Údolia. S nimi šla kráľovná Visenya

na Vhagar. Kráľ pochodoval na severozápad k Božiemu oku a Harrenovej

tvrdzi, obrej pevnosti, pýche kráľa Harrena Čierneho, ktorý ňou bol priam

posadnutý.

Všetky tri targaryenovské výpravy sa stretli so silným odporom. Lordi

Errol, Fell a Buckler, banderiáli Búrkového konca, prekvapili vojsko Orysa

Baratheona, keď prechádzalo cez Kľukaticu, pobili vyše tisíc mužov a zno-

va sa stratili medzi stromami. Narýchlo zohnaná arrynovská flotila spolu

s tuctom braavoských vojnových lodí porazila targaryenovskú flotilu na vo-

dách pri Čajkove. V bitke padol aj Aegonov admirál Daemon Velaryon.

Sám Aegon čelil útoku na južnom brehu Božieho oka a rovno dvakrát. Bit-

ku v tŕstí vyhrali Targaryenovci, no pri Smutných vŕbach utrpeli veľké stra-

ty, keď sa dvaja Harrenovi synovia preplavili cez jazero v člnoch s obalený-

mi veslami a napadli ich od tyla.

Nakoniec však Aegonovi nepriatelia nedokázali vzdorovať jeho drakom.

Muži z Údolia potopili tretinu targaryenovských lodí a takmer toľko ich za-

jali, ale keď sa na nich vrhla kráľovná Visenya z oblohy, zhoreli ich vlastné

lode. Lordi Errol, Fell a Buckler sa schovávali v dobre známych lesoch, až

kým kráľovná Rhaenys nevypustilaMeraxes; lesmi sa prehnala ohnivá hrad-

ba a stromy vzbĺkli ako fakle. A v Smutných vŕbach víťazi, vracajúci sa cez

jazero do Harrenovej tvrdze, nemohli robiť nič, keď sa na nich z rannej ob-

lohy zniesol Balerion. Harrenove člny zhoreli, Harrenovi synovia takisto.

Aegonových odporcov sužovali aj ďalší nepriatelia. Keď Argilac Povýše-

necký zhromaždil svojich bojovníkov v Búrkovom konci, vrhli sa na po-
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brežie Mysu hnevu piráti z Kamenných stôp, aby využili ich neprítomnosť,

a z Červeného pohoria sa vyrojili dornskí nájazdníci, aby sa roztiahli v po-

hraničí. V Údolí musel mladý kráľ Ronnel čeliť vzbure na Troch sestrách,

keď Sesterčania odmietli ďalšiu poslušnosť Orliemu hniezdu a vyhlásili lady

Martu Sunderlandovú za svoju kráľovnú.

Toto sú však drobné mrzutosti v porovnaní s tým, čo postihlo Harrena

Čierneho. Hoci Hoarovci vládli v riečnom kraji už tri pokolenia, ľud Troj-

zubca nemal svojich železných pánov v láske. Harren Čierny dohnal tisíce

z nich k smrti pri stavbe svojho obrovitánskeho sídla, riečny kraj vyplienil

pre stavebný materiál a ľud i lordov ožobráčil pre svoju nenásytnú túžbu

po zlate. Teraz proti nemu riečni páni povstali na čele s lordom Edmynom

Tullym z Riavokrutu. Keď Tullyho povolali na obranu Harrenovej tvrdze,

vyhlásil vernosť Targaryenovcom, na hrade vyvesil dračiu zástavu a vydal

sa so svojimi rytiermi a lukostrelcami pridať k Aegonovmu vojsku. Jeho od-

por dodal odvahu ďalším riečnym pánom. Páni Trojzubca sa jeden po dru-

hom zriekali Harrena a pridávali sa k Aegonovi Drakovi. Blackwoodovci,

Mallisterovci, Vanceovci, Brackenovci, Piperovci, Freyovci, Strongovci po-

volali svojich vazalov a vytiahli proti Harrenovej tvrdzi.

Kráľ Harren Čierny zrazu čelil veľkej presile, nuž sa utiahol do svojej

údajne nedobytnej pevnosti. Najväčší hrad, aký kedy v Západnej zemi po-

stavili, sa pýšil piatimi obrími vežami, nevyčerpateľným zdrojom pitnej

vody, obrovskými podzemnými pivnicami plnými zásob amasívnymi hrad-

bami z čierneho kameňa, takými vysokými, že na ne nestačí žiadny rebrík,

a takými hrubými, že ich neprerazí žiadne baranidlo ani obliehací prak.

Harren pozatváral brány a pripravil sa so synmi a vernými, čo mu ešte zo-

stali, na obliehanie.

Aegon z Dračieho kameňa to však videl inak. Len čo sa k jeho vojsku

pridali družiny Edmyna Tullyho a ďalších riečnych pánov a spoločne ob-

kľúčili hrad, vyslal k bránam majstra s mierovou zástavou a správou, že je

ochotný vyjednávať. Harren mu vyšiel naproti – šedivý starec, no stále

srdnatý vo svojej čiernej zbroji. Obaja králi mali so sebou vlajkonosiča

a majstra, takže i dnes vieme, čo si vtedy povedali.

„Vzdajte sa,“ začal Aegon, „a zostanete pánom Železných ostrovov.

Vzdajte sa a vaši synovia budú žiť a vládnuť po vás. Pred vašimi hradbami

stojí osemtisíc mojich mužov.“

„Čo je pred mojimi hradbami, to ma ani trochu nezaujíma,“ odvetil

Harren. „Tieto múry sú mocné a hrubé.“

„No nie také vysoké, aby zadržali draky. Draky vedia lietať.“

„Postavil som ich z kameňa. Kameň nehorí,“ namietol Harren.

Nato Aegon povedal: „Keď zapadne slnko, váš rod vymrie.“
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