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Ghwerig a Bhelliom
– z Legend trollích bohÛ 

a úsvitÛ vûkÛ, dávno pfiedtím, neÏ ze ze-
mo‰sk˘ch hor a hvozdÛ do rovin stfiední Eósie pfiibyli pfiedkové StyrikÛ, Ïil
v hluboké jeskyni pod vûãn˘m snûhem severní Thalésie zakrsl˘ a pokfiiven˘ troll
jménem Ghwerig. Vinou ‰erednosti a velkého lakomství byl ostatními odvrÏen
a v hlubinách zemû úplnû sám ze v‰ech sil hromadil v Ïárlivû stfieÏeném pokladu
zlato a drahé kamení. Jednoho dne se prokopal do pfiehluboké jeskynû daleko od
vûãnû zmrzlé pÛdy povrchu a ve svitu louãe uzfiel na stûnû v sevfiení hlu‰iny
tmavû modr˘ drahokam, vût‰í neÏ jeho pûst. Vzru‰ením se roztfiásl aÏ do koneãkÛ
pokroucen˘ch údÛ, pfiidfiepl na podlahu a s touhou vzhlédl k velikému klenotu,
vûda, Ïe jeho cena vysoce pfievy‰uje cel˘ poklad, jejÏ stovky let hromadil. Poãal
opatrnû odsekávat hluch˘ kámen, kousek po kousku, by mohl pfievzácn˘ úlovek
vyjmout z mateãného loÏe, kde spoãíval od poãátku svûta. A ãím více ho odkr˘val,
tím jasnûji k nûmu hovofiil jeho tvar. KdyÏ ho dokáÏe vyjmout neporu‰en˘, opatr-
n˘m brou‰ením a le‰tûním tvar podtrhne a cenu klenotu tak ztisícinásobí. 

KdyÏ koneãnû vyÀal kámen ze skály, odnesl ho rovnou do jeskynû, v níÏ mûl
dílnu a poklad. Bez lítosti rozbil diamant nevyãíslitelné ceny a z jeho stfiepÛ
zrobil nástroje na opracování nalezeného drahokamu. 

âtyfii desítky let pak Ghwerig za svitu ãadiv˘ch louãí trpûlivû brousil a le‰til,
pfii práci si bruãel kouzla a zaklínadla, jeÏ dají nedocenitelnému klenotu v‰ech-
nu moc trollích bohÛ k dobrému i zlému. KdyÏ dílo dokonal, mûl kámen podo-
bu rÛÏe v modré barvû tmavého safíru. Pojmenoval ho Bhelliom, kvûtn˘ dra-
hokam, a uvûfiil, Ïe jeho mocí dokáÏe cokoli. 

Aã byl v‰ak Bhelliom pln síly trollích bohÛ, odmítal ji svému nevzhlednému
majiteli vydat, a Ghwerig v hnûvu tloukl pûstmi o kamennou podlahu jeskynû.
Poradil se se sv˘mi bohy a obûtoval jim tíÏivé zlato i tfipytné stfiíbro; i zjevili mu
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bohové, Ïe moc Bhelliomu uvolní jen správn˘ klíã, neboÈ jinak by jí mohl vyu-
Ïít kaÏd˘. Pak trollí bohové Ghwerigovi poradili, jak klenot ovládnout. Sesbíral
úlomky kamene, jeÏ pfii práci bez lítosti pou‰tûl do prachu, a ulil k nim dva
prsteny. Z ryzího zlata je vyrobil a kaÏd˘ ozdobil úlomkem samého Bhelliomu.
KdyÏ dílo dokonal, nasadil si oba prsteny, kaÏd˘ na jednu ruku, a pozvedl safí-
rovou rÛÏi. Kameny vsazené do prstenÛ opustila sytá modfi a vpila se do Bhel-
liomu; zlaté krouÏky teì zdobily drahokamy ãiré jako diamant. A drÏe kvûtn˘
kámen pocítil jeho moc, i zaradoval se nad nabytou vládou. 

V bezpoãtu staletí vykonal Ghwerig s Bhelliomem veliké divy. I do zemû
trollÛ v‰ak nakonec pfiibyli Styrici. KdyÏ se o Bhelliomu dozvûdûli star‰í boho-
vé Styrika, kaÏd˘ po nûm zatouÏil pro jeho moc. Ghwerig v‰ak byl lstiv˘ a uza-
vfiel svoji jeskyni mocn˘mi zaklínadly, aby ho o klenot nikdo nepfiipravil. 

Jednou se v‰ak mlad‰í bohové Styrika se‰li ku poradû, neboÈ je trápilo, ja-
kou moc by kter˘koli bÛh s Bhelliomem získal, i uradili se, Ïe toho nelze do-
pustit. Rozhodli se kámen zbavit moci. Úkol svûfiili kfiehké bohyni Aphrael.
I vydala se Aphrael na sever a díky malé postavû se protáhla do Ghwerigovy
jeskynû tak úzkou skulinou, Ïe se ji troll neobtûÏoval uzamknout. Vniknuv‰i
do jeskynû, dala se Aphrael do zpûvu. Zpívala tak sladce, Ïe Ghweriga svou
písní zmámila a o‰álila. Troll se nechal ukonej‰it. Sotva v snách zavfiel oãi,
sÀala mu prsten s prstu a podstrãila mu jin˘, osazen˘ pouh˘m démantem.
Ghwerig se probral, ale vida na ruce prsten, nechal se podruhé zmámit zpû-
vem bohynû. Jakmile spustil víãka, hbitá Aphrael mu vymûnila i prsten na
levé ruce. Ghwerig poznovu vyskoãil, leã padûlek ho opût ukonej‰il, neboÈ
byl ve v‰ech ohledech stejn˘ jako ‰perk, jejÏ troll zhotovil ze stfiepÛ kvûtného
kamene. Aphrael mu dál zpívala, aÏ nakonec upadl do hlubokého spánku.
Pak se bohynû tich˘mi krÛãky odplíÏila i s prsteny, jeÏ byly klíãem k moci
Bhelliomu. 

V jin˘ den a jin˘ ãas vyzvedl Ghwerig Bhelliom z kfii‰Èálové schrány, v níÏ ho
choval, by jeho mocí cosi provedl, leã Bhelliom ho neposlechl, neboÈ Ghwerig
jiÏ nevlastnil klíãe k jeho síle. Ghwerig se rozhnûval nade v‰echno pomy‰lení
a po celé zemi hledal bohyni Aphrael, aby jí prsteny uzmul, v‰ak nena‰el ji, byÈ
pátral stovky let. 

Tak to i zÛstalo, dokud hory a roviny eósijské ob˘vali Styrici. Ale v‰eho je do
ãasu, z v˘chodu pfiitáhli Eléni a usadili se na celém svûtadíle. Po staletích bez-
cílného potulování po zemi nûktefií dorazili i do severní Thalésie a vyhnali z ní
Styriky i jejich bohy. A kdyÏ se doslechli o Ghwerigovi a jeho Bhelliomu, poãa-
li po horách i údolích thalésk˘ch hledat vchod do jeskynû zakrslého trolla,
chtiví pohádkového pokladu pro jeho nevyãíslitelnou cenu, neb o moci skryté
v azurov˘ch plátcích niãeho nevûdûli. 

Hádanku nakonec rozlu‰til Adian z Thalésie, nejmocnûj‰í a nejúskoãnûj‰í
hrdina star˘ch ãasÛ. Nehledû na du‰i obûtoval trollím bohÛm, ti se ustrnuli
a prozradili mu, Ïe Ghwerig nadále zaãasté vyráÏí pátrat po styrické bohyni
Aphrael, aby ji pfiipravil o dva prsteny, jeÏ mu byla ukradla, leã více mu
o prstenech nevyjevili. Adian odcestoval na sever a kaÏdého rána po ‰est let ãe-
kal na Ghweriga. 

David Eddings / ELÉNIUM 12

Eddings_Elenium 1  18.9.1956 4:07  Stránka 12



KdyÏ se zakrsl˘ troll objevil nad zemí, pfiistoupil k nûmu Adian v pfiestrojení
a povûdûl mu, Ïe ví, kde se zdrÏuje bohynû Aphrael, leã prozradí to jen za hel-
mici plnou ÏluÈouãkého zlata. Ghwerig mu uvûfiil a bez váhání reka zavedl
k skrytému vchodu do jeskynû, kde jeho helmici naplnil ÏluÈouãk˘m zlatem
z pokladu. Vy‰el a uzavfiel za sebou skálu. I vydal Adianovi zlato, leã Adian ho
znovu oklamal, neboÈ ho poslal za Aphrael do Horsetu na západním pobfieÏí
Thalésie. Ghwerig hned pospí‰il hledat bohyni. Adian znovu vsadil du‰i a po-
Ïádal trollí bohy, aÈ sejmou z vchodu do jeskynû Ghwerigova kouzla. Rozmarní
bohové mu vyhovûli a zaklínadla zlomili. 

Ranní ãervánky se sotva vzhlédly v severních ledov˘ch pláních, kdyÏ Adian
vy‰el z Ghwerigovy jeskynû s Bhelliomem v rukou. Zamífiil pfiímo do svého
hlavního mûsta Emsatu, zde si ukul korunu a Bhelliom na ni vsadil. 

Ghwerig, navrátiv se s prázdn˘ma rukama do jeskynû a seznav, Ïe pfii‰el ne-
jen o klíãe k moci kamene, leã i o kámen sám, propadl stra‰livému hnûvu. Od
tûch dob po nocích ãíhal v polích a hvozdech u mûsta Emsatu, ãekaje na pfiíle-
Ïitost, leã Adianovi potomci klenot Ïárlivû stfieÏili. 

I stalo se, Ïe Aza‰, jeden ze star‰ích styrick˘ch bohÛ, dlouho jiÏ posedl˘ tou-
hou po Bhelliomu i prstenech, jeÏ vládnou jeho moci, vyslal ze Zemochu svá
vojska, by se kamenÛ zmocnila silou. Západní králové stanuli ve zbrani po bo-
ku církevních rytífiÛ proti Othovi Zemo‰skému a jeho temnému styrickému
pánu, bohu Aza‰ovi. Král Sarak z Thalésie vsedl na loì a vyplul z Emsatu na
jih, zanechav rozkazy, podle nichÏ ho mají hrabata následovat, aÏ seberou
brannou hotovost z celé Thalésie. Král Sarak v‰ak nedosáhl Lamorské planiny,
neboÈ v potyãce u jezera Venne v Pelosii padl zemo‰sk˘m kopím. Vûrn˘ leník,
byÈ sám smrtelnû ranûn, vzal pánovu korunu a doplazil se na baÏinat˘ v˘chod-
ní bfieh jezera. Tam z posledních sil vrhl thaléskou korunu do kaln˘ch ra‰elin-
n˘ch vod. Ghwerig ãin v hrÛze sledoval ze skr˘‰e v nedalekém moãálu. 

Zemo‰‰tí, jiÏ zabili krále Saraka, poãali bez prodlení prohledávat neãisté hlu-
biny, by korunu vítûznû donesli Aza‰ovi, av‰ak z práce je vytrhl voj Alcion-
sk˘ch rytífiÛ na cestû z Deiry do Lamorkandu. Alcion‰tí na Zemochy vpadli
a pobili je do jednoho. Vûrn˘ poddan˘ thaléského krále se doãkal dÛstojného
pohfibu a Alcion‰tí jeli dál, neznajíce osud thaléské koruny. 

V Pelosii se v‰ak odãasu fiíká, Ïe v baÏinách stále stra‰í stín nesmrtelného za-
krslého trolla. Vinou pokroucen˘ch údÛ se Ghwerig neodvaÏuje sestoupit do
hlubin, musí se tedy brodit bahnem. Chvíli touÏebnû volá Bhelliom, chvíli zas
zoufale vyje, Ïe mu neodpovídá. 
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r‰elo. Drobné kapky padaly z noãního nebe na podsadité
stráÏní vûÏe mûsta Cimmury, syãely v ohni pochodní po obou stranách ‰iroké
brány a leskly se na ãerné kamenné dlaÏbû. K mûstu se blíÏil osamûl˘ jezdec na
velikém huÀatém gro‰ákovi s dlouh˘m ãumákem a zlomysln˘ma oãima. Po-
cestn˘ byl také velik˘, s mohutnou kostrou a pevn˘mi svaly. Mûl ãerné hrubé
vlasy a ‰patnû srostl˘ nos po dávné zlomeninû. Zachumlan˘ do tmavého plá‰tû
sedûl v sedle pohodlnû, ale nezapfiel ostraÏitost zku‰eného bojovníka. 

Jmenoval se Sparhawk, byl dobfie o deset rokÛ star‰í, neÏ na kolik vypadal,
a tíhu let nenesl ani tak na o‰lehané tváfii, jako na tûle, poznamenaném mno-
ha bolístkami i nûkolika velk˘mi jizvami, jeÏ se ohlásily pfii kaÏdém de‰ti. Dnes
veãer na nûj ale padl vûk a Sparhawk se uÏ tû‰il do postele v nenápadném hos-
tinci, kam mífiil. Po deseti letech Ïivota pod jménem jiného se vracel domÛ z ci-
zí zemû, kde skoro nikdy nepr‰elo, kde slunce jako perlík bu‰ilo do vybûlené
kovadliny písku a kamene a vytvrzeného jílu, kde mûly domy silné bílé zdi,
aby odrazily nelítostné paprsky, a kde za stfiíbfiitého úsvitu Ïeny v ãern˘ch zá-
vojích ladnû nosily na ramenou vodu v hlinûn˘ch nádobách. 

Velik˘ gro‰ák se oklepal, setfiásl trochu de‰tû a zastavil v kruhu svûtla pfied
stráÏnicí. 

Ze dvefií vy‰el nejist˘m krokem stráÏn˘ v helmû a prorezavûlém kyrysu, pfies
rameno ‰pinav˘ zelen˘ plá‰È, a postavil se Sparhawkovi do cesty. „Budete se mi
muset pfiedstavit,“ zahuhlal dfievûn˘m jazykem. 

Sparhawk si ho dÛkladnû zmûfiil, pak odhrnul plá‰È a ukázal vojákovi ná-
padn˘ stfiíbrn˘ amulet, povû‰en˘ na fietízku na krku. 

Pfiiopil˘ stráÏce vytfie‰til oãi a o krok ucouvl. „Aha. PromiÀte, pane. MÛÏete
jet.“ 
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Ze stráÏnice vystrãil hlavu dal‰í voják. „Kdo to je, Rafe?“ 
„Pandionsk˘ rytífi,“ odvûtil stráÏn˘, cel˘ nesvÛj. 
„Co chce v Cimmufie?“ 
„Pandiony nevysl˘chám, Brale,“ odpovûdûl Raf a podlézavû se na Sparhaw-

ka zazubil. „Nováãek,“ omluvil kolegu a ukázal na nûj palcem. „âasem se nau-
ãí, mÛj pane. MÛÏeme vám b˘t nûjak prospû‰ní?“ 

„Ne,“ odtu‰il Sparhawk, „ale díky za snahu. Radûji se schovej pfied de‰tûm,
sousede. Tady se akorát nastydne‰.“ Podal stráÏnému drobnou minci a vjel do
mûsta úzkou dláÏdûnou uliãkou. Od stûn domÛ se ozvûnou vracel klapot gro-
‰ákov˘ch okovan˘ch kopyt. 

Za branou leÏela chudá ãtvrÈ, neudrÏované domky se maãkaly jeden na dru-
h˘ a patra se vyklánûla do ulice. Na rezav˘ch hácích vrzaly v noãním vûtru ne-
umûlé v˘vûsní ‰títy dÛkladnû uzamãen˘ch krámÛ v pfiízemí. Po ulici se plouÏil
zmokl˘ vypelichan˘ pes, krysí ocas staÏen˘ mezi nohy, ale kromû nûj nebylo
nikoho vidût. 

Na kfiiÏovatce s jinou uliãkou prskala pochodeÀ. Hned pod ní stála jako ble-
d˘ vydû‰en˘ duch neduÏivá mladá nevûstka. „Chtûjí si uÏít, pane?“ zakÀourala
na nûj. Mûla veliké bojácné oãi a pohublou úzkou tváfi. 

Zastavil konû, sehnul se ze sedla a upustil jí do umounûné dlanû pár drob-
n˘ch. „BûÏ domÛ, sestfiiãko,“ doporuãil jí laskavû. „Je pozdû, pr‰í, stejnû se tu
uÏ nikoho nedoãká‰.“ Narovnal se a jel dál; bûhna na nûj nevûfiícnû zírala. Za-
hnul do uliãky tonoucí ve tmû a kdesi pfied sebou v de‰ti zaslechl rychlé kroky.
Zachytil i krátk˘ rozhovor ‰eptem kousek vlevo ve stínech. 

Gro‰ák odfrkl a stáhl u‰i. 
„Jenom klid,“ mírnil ho Sparhawk. Mluvil potichouãku, skoro ‰eptem. Pak

promluvil hlasitûji, aby oslovil dvojici berkÛ schovan˘ch ve tmû. „Rád bych se
s vámi pobavil, sousedé, ale je pozdû a já nemám na hraní náladu. Nechcete ra-
dûji pfieÏít a okrást nûjakého opilého hejska?“ Pro vût‰í dÛraz odhrnul plá‰È
a ukázal prost˘ ‰irok˘ meã v koÏené pochvû. 

Odpovûdí bylo zaraÏené ticho a pak spû‰né kroky útûku. 
Velik˘ gro‰ák pohrdavû odfrkl. 
„Mluví‰ mi z du‰e,“ pfiitakal Sparhawk a pfiitáhl si plá‰È k tûlu. „Pojedeme

dál?“ 
Ocitli se na rozlehlém námûstí, osvûtleném pochodnûmi, plném povût‰inou

za‰nûrovan˘ch pestr˘ch stánkÛ ze silného plátna. Pár zoufal˘ch idealistÛ ale
mûlo otevfieno a teì vfiískali na kaÏdého, kdo se namanul, pfiestoÏe se kaÏd˘
z chodcÛ spûchal schovat pfied de‰tûm. Sparhawk uhnul tlupû nameten˘ch
urozen˘ch hejskÛ, která se vyvalila ze ‰pinavé hospody za pokfiiku sprosÈáren.
Trpûlivû poãkal, aÏ zmizí v postranní uliãce, a pak se rozhlédl, spí‰ ze zvyku neÏ
z nutné opatrnosti. 

Kdyby bylo na opu‰tûném námûstí jen o pár lidí víc, Sparhawkovi by ne-
pomohl ani cviãen˘ zrak a tento muÏ by jeho pozornosti unikl. Byl pomen‰í,
‰pinav˘ a otrhan˘. Mûl zablácené boty a ka‰tanovou plá‰tûnku nedbale pfie-
hozenou pfies ramena. PlouÏil se pfies námûstí, mokré vlasy neurãité barvy
pfiilepené k lebce, vodnaté oãi krátkozrace pfiimhoufiené do de‰tû. Sparhawk

David Eddings / ELÉNIUM 18

Eddings_Elenium 1  18.9.1956 4:07  Stránka 18



sykl. Nevidûl ho od oné noci v Cipprii, skoro pfied deseti lety – Krager od té
doby znatelnû zestárl; zesinal ve tváfii, kÛÏe se mu provûsila, ale o jeho totoÏ-
nosti nebylo pochyb.

Rychlé pohyby jsou nápadné, Sparhawk si tedy dal pozor. Pomalu sesedl
a odvedl hfiebce k zelenému stánku s jídlem. Cestou se stále kryl za konûm.
„Dobr˘ veãer, sousede,“ pozdravil kramáfie zlovûstn˘m polohlasem. „Musím si
nûco zafiídit. KdyÏ mi pohlídá‰ konû, zaplatím ti.“ 

Neholen˘ stánkafi zbystfiil. 
„AÈ tû to ani nenapadne,“ varoval ho Sparhawk. „KÛÀ s tebou nepÛjde,

i kdyby ses postavil na hlavu, ale já si tû najdu, coÏ se ti nebude líbit. Vezmi si
peníze a zapomeÀ na neplechu.“ 

Kramáfi se Sparhawkovi podíval do oãí, polkl a ne‰ikovnû se pokusil uklonit.
„Jak si pfiejete, pane,“ vychrlil o pfiekot. „Slibuju, Ïe u mû bude vá‰ vzne‰en˘
ofi v bezpeãí.“ 

„Vzne‰en˘ co?“ 
„Vzne‰en˘ ofi – vá‰ kÛÀ.“ 
„Aha. To rád sly‰ím.“ 
„Mohu pro vás udûlat je‰tû nûco, mÛj pane?“ 
Sparhawk pfies námûstí uvidûl Kragerova záda. „Nemá‰ pfii ruce kus drátu,

asi tolik?“ Ukázal rukama tfii stopy. 
„Najde se, pane. Sudy na herynky se váÏou drátem. Podívám se.“ 
Sparhawk poloÏil zkfiíÏené ruce na sedlo a pfies koÀsk˘ hfibet nepfiestal Kra-

gera sledovat. Uplynulé roky, slunce jako perlík i Ïeny, nosící za stfiíbfiitého
úsvitu vodu, byly rázem zapomenuty. Sparhawk se ocitl v dobytãí ohradû
u Cipprie, v nose vÛni krve a mrvy, v ústech chuÈ strachu a zá‰ti, v tûle tolik
ran, Ïe ho bolest zbavovala síly, i kdyÏ mûl v zádech pronásledovatele s tasen˘-
mi meãi. 

Zahnal vzpomínku a soustfiedil se na pfiítomnost. Doufal, Ïe kramáfi nûco na-
jde. Drát je ‰ikovn˘. Nedûlá hluk ani nepofiádek a kdyÏ je dost ãasu, dovede
pÛsobit exoticky, jako by s ním pracoval Styrik nebo Pelosan. Krager za to zas
tolik nemohl, fiíkal si Sparhawk, ale napûtí se nezbavil. Krager byl jen natvrdl˘
a uboh˘ MartelÛv poskok, mluvicí nástroj, stejnû jako druh˘ muÏ, Adus, nebyl
víc neÏ Martelova zbraÀ. Sparhawk chtûl Kragerovou smrtí zasáhnout Martela. 

„Lep‰í tu nenajdu, mÛj pane,“ omluvil se trhovec v uma‰tûné zástûfie, kdyÏ
vylezl zpod stánku se smotkem mûkkého rezavého drátu. „Nezlobte se, není to
nic moc.“ 

„Úplnû staãí,“ odtu‰il Sparhawk, vzal si drát a napjal ho rukama. „Pfiesnû ta-
kov˘ jsem chtûl.“ Otoãil se ke koni. „ZÛstaÀ, Farane.“ 

KÛÀ na nûj vycenil zuby. Sparhawk se zasmál a vykroãil pfies námûstí kus za
Kragerem. KdyÏ krátkozrakého poskoka najdou v temném prÛchodu svázaného
do kozelce s drátem kolem krku a kotníkÛ, oãima vyvalen˘ma a tváfií zãerna-
lou, nebo obliãejem dolÛ v kaluÏi moãi nûkde v slepé uliãce, Martel se poleká,
rozzlobí, moÏná i vydûsí. Tfieba ho to i donutí vylézt na svûtlo, na coÏ Spar-
hawk ãekal mnoho let. Opatrnû, ruce schované pod plá‰tûm, zaãal za chÛze
rozmotávat drát. 
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Na lovu se mu zbystfiily smysly. Jasnû sly‰el prskání pochodní kolem celého
námûstí a vidûl odraz jejich svûtla na kaÏdé koãiãí hlavû. Zrcadlení mu pfiipada-
lo bÛhvíproã krásné. Sparhawk mûl asi nejlep‰í náladu za posledních deset let. 

„Pane rytífii? Pane Sparhawku, jste to vy?“ 
Sparhawk se otoãil na patû a ti‰e zaklel. Pfiíchozí mûl dlouhé, elegantnû zvl-

nûné plavé vlasy, oranÏov˘ kabátec, levandulové kalhoty, svûtlezelen˘ plá‰È
a zdravíãko na tváfiích. Mokré hnûdé boty konãily dlouhou ‰piãkou. Mal˘ ne-
pouÏiteln˘ meãík u pasu a klobouk s ‰irokou krempou ukazovaly na dvofiana,
jednoho z drobn˘ch úfiedníkÛ a pfiíÏivníkÛ, jimiÏ byl palác prolezl˘. 

„Co dûláte v Cimmufie?“ vyzvídal floutek vydû‰en˘m zÏen‰til˘m hláskem.
„Pfiece vás vyhnali.“ 

Sparhawk se rychle ohlédl za kofiistí. Krager se blíÏil k postranní uliãce a za
chvíli zmizí z dohledu. Pfiesto ho je‰tû mÛÏe dohnat. Vyfintûného hejska uspí
jedinou tvrdou ranou a Krager nestaãí zmizet. Sparhawk ale zakusil hofiké
zklamání, neboÈ na námûstí zrovna tûÏk˘m krokem napochodovala hlídka
mûstské stráÏe. NedokáÏe se parádníka zbavit, aniÏ by si toho vojáci v‰imli.
Probodl navonûnce vztekl˘m pohledem. 

Dvofian nervóznû ucouvl a ohlédl se po hlídce. Vojáci kontrolovali, zda jsou
stánky dostateãnû zaji‰tûné na noc. „Ihned mi fieknûte, co tu dûláte,“ pokusil se
fe‰ák o panovaãn˘ tón. 

„Ihned? Tobû?“ Sparhawk neskr˘val pohrdání. 
Hejsek se znovu ohlédl po stráÏích a hrdû vypjal hruì. „Zat˘kám vás, Spar-

hawku. OkamÏitû mi odpovûzte.“ Vzal Sparhawka za loket. 
„Nesahej na mû!“ ucedil rytífi a srazil mu ruku. 
„Uhodil jste mû!“ sykl dvofian a chytil se za bolavé zápûstí. 
Sparhawk ho drapl za rameno a pfiitáhl si ho blíÏ. „Jestli na mû je‰tû sáhne‰,

vykuchám tû. Teì mi zmizni z cesty.“ 
„Zavolám stráÏe,“ pohrozil fintil. 
„A jak dlouho potom vydrÏí‰ naÏivu?“ 
„NevyhroÏujte mi. Mám mocné pfiátele.“ 
„Ti tady nejsou, jak vidím – ale já ano.“ Sparhawk ho s nechutí odstrãil a po-

kraãoval v cestû. 
„Tahle pov˘‰enost vám PandionÛm uÏ neprojde. V Elénii teì vládne zákon,“

pi‰tûl za ním nastrojen˘ floutek. „Jdu rovnou za baronem Harparinem. ¤eknu
mu, Ïe jste se vrátil do Cimmury a jak jste mû uhodil a vyhroÏoval mi.“ 

„BudiÏ,“ odtu‰il Sparhawk, aniÏ se otoãil. „BûÏ.“ ·el dál, tak zklaman˘
a na‰tvan˘, Ïe musel zatnout zuby, aby nevybuchl. Pak ho nûco napadlo.
Bylo to dûtinské a hloupé, ale pfiípadné. Zastavil se, narovnal záda a za do-
provodu tich˘ch styrick˘ch slov nakreslil rukama do vzduchu sloÏité vzory.
Na chvíli se odmlãel, kdyÏ si vybavoval slovo furunkl. Nakonec se spokojil
s neÏidem a zaklínadlo dokonãil. Otoãil se a vypustil kouzlo. Pak s úsmûvem
pokraãoval v cestû. Bylo to malicherné, ale malichernost nebyla Sparhaw-
kovi cizí. 

Zaplatil trhovci za hlídání Farana, vyhoupl se do sedla a za okamÏik uÏ jel
pfies námûstí velik˘ muÏ ve vlnûném plá‰ti na zlovûstnû vyhlíÏejícím gro‰ákovi. 
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Mimo námûstí byla ãtvrÈ zase neosvûtlená a pochodnû nesmûle plály jen na
kfiiÏovatkách temn˘ch uliãek. Klapot kopyt se v tichu hlasitû rozléhal. Spar-
hawk si v sedle poposedl. Na zádech a vzadu na krku se mu zjeÏily chloupky,
jen maliãko, ale pfiesto hned vûdûl, o co jde. Sleduje ho nûkdo, kdo má zl˘
úmysl. Sparhawk si znovu poposedl, nenápadnû, aby se zdálo, Ïe ho po dlouhé
cestû tlaãí sedlo. Ve skuteãnosti ale pod plá‰tûm pravou rukou nahmátl jílec
meãe. Pocítil zlobu o nûco silnûji a v svitu ohnû na dal‰í kfiiÏovatce uvidûl po-
stavu v kápi tak tmavé, Ïe skoro spl˘vala se stíny a mrholením. 

Gro‰ák napjal svaly a zastfiíhal u‰ima. 
„Vím o nûm, Farane,“ ujistil ho tichounce Sparhawk. 
Jeli dál dláÏdûnou ulicí, minuli kaluÏ teplého svûtla a pokraãovali do tmy.

Sparhawk si na tmu uÏ zvykl, ale postava v kápi zmizela buì do nûkteré po-
stranní uliãky, nebo do úzk˘ch dvefií jednoho z domÛ. Pfiestal cítit, Ïe ho nûkdo
sleduje, a nebezpeãí z uliãky se vytratilo. Faran ‰el dál, podkovy hlasitû klapaly
po koãiãích hlavách. 

Hostinec, do nûhoÏ Sparhawk mífiil, stál v nenápadné postranní ulici. Do
dvora se vjíÏdûlo bytelnou dubovou branou. Zdi byly pfiekvapivû vysoké
a pevné, vedle om‰elého dfievûného ‰títu, kter˘ Ïalostnû povrzával ve vûtru,
svítila jediná zaãazená lucerna. Sparhawk zajel k bránû, zaklonil se v sedle
a pofiádnû mokré dubové fo‰ny nakopl. Pak je‰tû nûkolikrát, navíc v pfiesnû
daném rytmu. 

âekal. 
Brána se se skfiípotem otevfiela do dvora a zpoza kfiídla vykoukl dvefiník. Pfii-

k˘vl a otevfiel víc, aby mohl Sparhawk s konûm projet. Na dvofie mohutn˘ ry-
tífi pomalu sesedl. Dvefiník za ním zavfiel a zasunul závoru, pak stáhl kapuci
a odhalil ocelovou pfiílbu. Uklonil se Sparhawkovi: „MÛj pane.“ 

„Na zdvofiilÛstky je trochu pozdû, pane rytífii,“ odvûtil Sparhawk rovnûÏ
s úklonou. 

„Zdvofiilost je du‰í vzne‰enost, pane Sparhawku,“ odtu‰il kousavû dvefiník.
„SnaÏím se v ní zdokonalovat za v‰ech okolností.“ 

„Jak myslí‰.“ Sparhawk pokrãil rameny. „Postará‰ se mi o konû?“ 
„Jistû. Je tu tvÛj sluha Kurik.“ 
Sparhawk pfiik˘vl a odvázal nadité sedlové bra‰ny. 
„Vezmu ti je, pane,“ nabídl se dvefiník. 
„Není tfieba. Kde je Kurik?“ 
„První dvefie nad schody. Poveãefií‰?“ 
Sparhawk zakroutil hlavou. „Staãí mi lázeÀ a teplá postel.“ Otoãil se ke koni.

Faran podfiimoval s jednou zadní nohou postavenou na ‰piãce kopyta. „Vstá-
vat, Farane.“ 

Gro‰ák otevfiel oãi a vûnoval pánovi nepfiátelsk˘ pohled. 
„PÛjde‰ s panem rytífiem,“ oznámil mu Sparhawk. „Nezkou‰ej ho kousnout,

kopnout nebo pfiimáãknout zadkem ke zdi. A opovaÏ se mu ‰lápnout na nohu.“ 
Velik˘ hfiebec stáhl u‰i a vzdychl. 
Sparhawk se rozesmál. „Dej mu pár mrkví,“ poÏádal dvefiníka. 
„Jak mÛÏe‰ takové zlomyslné zvífie snést, pane Sparhawku?“ 
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„Skvûle se k sobû hodíme,“ odtu‰il Sparhawk a obrátil se na konû: „Byla to
dobrá cesta, Farane. Díky, a dobfie se vyspi.“ 

KÛÀ se k nûmu otoãil zády. 
„Mûj oãi otevfiené, pane rytífii,“ upozornil Sparhawk kolegu. „Cestou sem

mû nûkdo sledoval a podle mne ho k tomu vedlo víc neÏ pouhá zvûdavost.“ 
Dvefiník nasadil odhodlan˘ v˘raz. „Postarám se o to, pane.“ 
„Dobfie.“ Sparhawk se otoãil, pfie‰el dláÏdûn˘ dvÛr, ve‰el do hostince a po

schodech zamífiil do patra. 
O tajemství hostince vûdûlo v Cimmufie jen nûkolik zasvûcen˘ch. ByÈ se na-

venek tváfiil jako kterékoli jiné zafiízení stejného druhu, vlastnili ho a provozo-
vali Pandion‰tí rytífii jako útoãi‰tû pro své bratry, ktefií se z jakéhokoli dÛvodu
zfiekli pohostinnosti komendního dormitáfie na v˘chodním pfiedmûstí Cimmury. 

V patfie Sparhawk zlehka zaÈukal na první dvefie. Za okamÏik se otevfiely. Na
prahu stál podsadit˘ pro‰edivûl˘ muÏ s krátk˘m jeÏat˘m plnovousem. Kalhoty
a boty mûl z ãerné kÛÏe, stejnû jakou dlouhou vestu. U pasu mu visela velká
d˘ka, zápûstí mûl chránûné ocelov˘mi náramky, ale svalnaté paÏe byly aÏ k ra-
menÛm odhalené. Nebyl pohledn˘ a oãi mûl tvrdé jako kámen. „Jdete pozdû,“
prohlásil nevzru‰enû. 

„Cestou mû potkalo pár nehod,“ odtu‰il struãnû Sparhawk a vstoupil do vy-
topeného pokoje zalitého svûtlem svíãek. Men‰í muÏ za ním zavfiel na závoru.
Sparhawk na muÏe pohlédl. „Mûl ses dobfie, Kuriku?“ Nevidûli se deset let. 

„Snesitelnû. Svléknûte si ten mokr˘ kabát.“ 
Sparhawk se usmál, pohodil sedlové bra‰ny na podlahu a rozepnul pfiezku

na kabátû. „Co Aslade a kluci?“ 
„Rostou,“ zabruãel Kurik a pfievzal mokr˘ kabát. „Kluci do v˘‰ky a Aslade

do ‰ífiky. Selsk˘ Ïivot jí svûdãí.“ 
„Baculky má‰ pfiece rád, Kuriku – proto sis ji vzal.“ 
Kurik zase zabruãel a kriticky si zmûfiil pánovu pohublou postavu. „Vy jste

nejedl, Sparhawku.“ 
„Nepeskuj mû, Kuriku.“ Sparhawk se uvelebil v masivním dubovém kfiesle.

Rozhlédl se. Pokoj mûl kamennou podlahu i stûny. Nízk˘ strop nesly silné ãer-
né trámy. V klenutém krbu praskal oheÀ, po místnosti tanãily stíny. Na stole
hofiely dvû svíce a podél protûj‰ích stûn stála dvû lehátka. Sparhawk ale hned
zalétl pohledem ke stojanu u jediného zataÏeného okna. Viselo na nûm kom-
pletní brnûní, ãernû smaltované. Vedle stojanu byl o zeì opfien˘ velk˘ ãern˘
‰tít s rodinn˘m znakem, jestfiábem s kopím ve spárech, vyveden˘m ve stfiíbfie.
Za ním stál v pochvû tûÏk˘ ‰irok˘ meã se stfiíbrn˘m jílcem. 

„KdyÏ jste odjel, zapomnûl jste ho naolejovat,“ vyãetl mu Kurik. „T˘den
jsem z nûj odíral rez. Zvednûte nohu.“ Pomohl pánovi z jezdeck˘ch bot. „Proã
se musíte pofiád cachtat v blátû?“ zabruãel a hodil holínky k ohni. „Vedle jsem
vám pfiipravil lázeÀ. Svléknûte se. Chtûl bych taky vidût ty va‰e rány.“ 

Sparhawk unavenû vzdychl a vstal. S pano‰ovou pfiekvapivû ohleduplnou
pomocí se rychle svlékl. 

„Jste promoãen˘ na kost,“ poznamenal Kurik, kdyÏ poloÏil mozolnatou ru-
ku pánovi na mokrá záda. 
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„To uÏ se v de‰ti stává.“ 
„Byl jste s tím u doktora?“ zeptal se pano‰ a zlehka Sparhawkovi poloÏil prsty

na ‰iroké jizvy na ramenou a levém boku. 
„Vidûl je ranhojiã. Lékafi nebyl pfii ruce, tak jsem je nechal zahojit pfiiroze-

nou cestou.“ 
Kurik pok˘val hlavou. „Je to vidût. Vlezte do kádû. Pfiinesu vám nûco k jídlu.“ 
„Nemám hlad.“ 
„To máte smÛlu. Vypadáte jako kostlivec. Já vás vykrmím, aÈ chcete nebo

nechcete.“ 
„Proã mû buzeruje‰, Kuriku?“ 
„ProtoÏe mám zlost. Vydûsil jste mû k smrti. Byl jste pryã deset let, nedostá-

vali jsme o vás skoro Ïádné zprávy, a kdyÏ, tak ‰patné.“ Nevrl˘ pano‰ se roz-
nûÏnil a chytil Sparhawka tak ráznû kolem ramen, Ïe by slab‰ího muÏe srazil
na kolena. „Vítejte doma, pane,“ vypravil ze sebe staÏen˘m hrdlem. 

Sparhawk mu objetí oplatil. Také mûl knedlík v krku. „Díky, Kuriku. Jsem
rád zase doma.“ 

„Tak to bychom mûli. Teì se bûÏte vykoupat. Smrdíte.“ Kurik se otoãil a vy-
‰el z pokoje. 

Sparhawk s úsmûvem pfie‰el do vedlej‰í místnosti. Vlezl do kádû a slastnû
potopil tûlo do horké vody. Tak dlouho byl nûk˘m jin˘m – muÏem jménem
Mahkra –, Ïe fale‰nou identitu jedinou koupelí nespláchne, ale rád si poho-
vûl a nechal horkou vodou a hrubozrnn˘m m˘dlem sm˘vat prach vyprahlé-
ho pobfieÏí. Zasnil se a zatímco si drbal dlouhé zjizvené údy, vzpomínal na Ïi-
vot, kter˘ vedl jako Mahkra v rendorském mûstû Jirochu. Vzpomínal na
chladn˘ krámek, kde jako neurozen˘ kupec prodával mûdûné dÏbery, cukro-
ví a exotické voÀavky, zatímco se oslepující slunce odráÏelo od bílého domu
naproti. Vzpomínal na nekoneãné hovory ve vinárnû na rohu, kde Mahkra
upíjel kyselé, pryskyfiiãné rendorské víno a nenápadnû vyzvídal informace
pro dal‰ího Pandiona v fiadû, sira Vorena. Pfiedával zprávy o obrodû e‰andit-
ského hnutí v Rendoru, o tajn˘ch skr˘‰ích zbraní v pou‰ti i o v˘zvûdné ãin-
nosti zemo‰ského císafie Othy. Vzpomínal na klidné temné noci, prosycené
parfémem Mahkrovy uráÏlivé milenky Lilias, a na rána, kdy se z okna díval,
jak Ïeny za stfiíbfiitého úsvitu chodí k studni pro vodu. Povzdychl si. „A kdo
jsi teì, Sparhawku? UÏ ne obchodník s nádobím, su‰en˘mi fíky a voÀavka-
mi, to jistû, ale jsi Pandionsk˘ rytífi? Kouzelník? Ochránce královny? Asi ne.
Tfieba nejsi víc neÏ otluãen˘ a vyãerpan˘ pocestn˘, na nûmÏ se podepsalo pfií-
li‰ mnoho let, potyãek a ‰rámÛ.“ 

„Nenapadlo vás nosit v Rendoru nûco na hlavû?“ zabruãel ze dvefií Kurik.
Nesl pánovi Ïupan a ruãník. „KdyÏ si ãlovûk zaãne povídat sám se sebou, je vi-
dût, Ïe byl moc dlouho na sluníãku.“ 

„Jen pfiem˘‰lím, Kuriku. Dlouho jsem Ïil jinde a chvíli potrvá, neÏ si zvyknu
na domov.“ 

„MoÏná nebudete mít ani tu chvíli. Poznal vás nûkdo, kdyÏ jste pfiijel?“ 
Sparhawk si vzpomnûl na nastrojeného hejska a pfiik˘vl. „Jeden floutek od

Harparina mû poznal na námûstí u západní brány.“ 
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„Tak vidíte. Zítra se musíte ukázat u dvora, nebo dá Lycheá‰ rozebrat mûsto
do poslední cihly, aby vás na‰el.“ 

„Lycheá‰?“ 
„Princ regent, parchant princezny Arissy a libovolného oÏralého námofiníka

nebo zlodûjíãka, kter˘ jí zrovna dûlal dobfie.“ 
Sparhawk narovnal záda a zlovûstnû pfiimhoufiil oãi. „Asi bys mi mûl pár vû-

cí vysvûtlit, Kuriku. Ehlana je královna. Na co potfiebuje prince regenta?“ 
„Kde jste byl, Sparhawku? Na mûsíci? Ehlana pfied mûsícem onemocnûla.“ 
„Zemfiela?“ Sparhawkovi se zastavilo srdce. Hlídal to krásné bledé dûvãátko

s velik˘ma váÏn˘ma ‰ed˘ma oãima po celé dûtství a sv˘m zpÛsobem si ji zami-
loval, pfiestoÏe jí bylo teprve osm rokÛ, kdyÏ ho král Oldfiej poslal do rendor-
ského vyhnanství. 

„Ne,“ odpovûdûl Kurik, „není mrtvá, i kdyÏ to vyjde skoro nastejno.“ Zvedl
velikou hrubou osu‰ku. „Vylezte uÏ. Povím vám to pfii jídle.“ 

Sparhawk pfiik˘vl a vstal. Kurik ho bez skrupulí vydrbal a zabalil do mûkké-
ho Ïupanu. Vedle uÏ byl prostfien˘ stÛl, nyní pfiinesl mísu masa s omáãkou, pÛl
bochníku ãerného chleba, porci s˘ra a dÏbán vychlazeného mléka. „Jezte.“ 

„Tak co se tu dûlo?“ zeptal se Sparhawk, sotva usedl ke stolu. Pfiekvapilo ho,
jak˘ má hlad. „Vezmi to popofiádku.“ 

„Dobrá,“ pfiivolil Kurik, vytasil d˘ku a dal se do krájení chleba. „Víte, Ïe po
va‰em odjezdu se museli Pandioni stáhnout do kapituly v Dému?“ 

Sparhawk pfiik˘vl. „Doneslo se mi to. Král Oldfiej nás nikdy nemûl pfiíli‰
v lásce.“ 

„Za to mohl vá‰ otec, Sparhawku. Oldfiej miloval svoji sestru a vá‰ otec ho
donutil k sÀatku s jinou. Tím trochu vztahy mezi korunou a fiádem pokazil.“ 

„Kuriku, o králi se takhle nemluví.“ 
Pano‰ pokrãil rameny. „Stejnû umfiel, takÏe mu pár fieãí neublíÏí, a o nûm

a jeho sestfie to stejnû v‰ichni vûdûli. PáÏata v paláci nechala za pár ‰upÛ koho-
koli koukat, jak si to Arissa nese do bratrovy loÏnice, jak ji pámbÛ stvofiil. Old-
fiej byl slab˘ král, Sparhawku. Loutka v rukou princezny Arissy a primase An-
niá‰e. KdyÏ byli Pandioni v domácím vûzení, Anniá‰ a jeho poskoci si mohli
dûlat, co se jim zachtûlo. Mûl jste ‰tûstí, Ïe jste ta léta nezaÏil.“ 

„MoÏná,“ zabruãel Sparhawk. „Na co Oldfiej umfiel?“ 
„Pr˘ na padoucí nemoc. Já bych fiekl, Ïe ho spí‰ utahaly dûvky, které mu po

královninû smrti dodával Anniá‰ do paláce.“ 
„Kuriku, jsi vût‰í drbna neÏ stará baba.“ 
„Já vím,“ pfiitakal v klidu Kurik. „Je to moje slabá stránka.“ 
„A potom korunovali Ehlanu?“ 
„Správnû. Pak se daly vûci do pohybu. Anniá‰ si byl jist˘, Ïe ji dokáÏe ovlá-

dat stejnû jako Oldfieje, a Ehlana mu udûlala ãáru pfies rozpoãet. Povolala kom-
tura Vaniona zpût z démské kapituly a udûlala z nûho svého osobního rádce.
Pak fiekla Anniá‰ovi, aÈ se pfiipraví na odchod do klá‰tera, kde bude pfiemítat
o ctnostech duchovního. Anniá‰ se mohl zbláznit a hned zaãal intrikovat. Na
cestû mezi Cimmurou a konventem, kde drÏí princeznu Arissu, bylo poslÛ jako
much. Jsou stafií pfiátelé a mají spoleãné zájmy. Tak jako tak, Anniá‰ navrhl, aÈ
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si Ehlana vezme svého nemanÏelského bratránka, prince Lycheá‰e, ale ta se
mu vysmála do oãí.“ 

„To je celá ona,“ usmál se Sparhawk. „Vychoval jsem ji a nauãil, co se slu‰í.
Co jí vlastnû podlomilo zdraví?“ 

„Vypadá to na stejnou nemoc, která zabila jejího otce. Mûla záchvat a pak se
uÏ neprobrala. Dvorní lékafii tvrdili, Ïe nedoÏije konce t˘dne, ale Vanion pod-
nikl rázné kroky. Pfii‰el ke dvoru se Sephrenií a dvanácti Pandiony – v‰ichni
v plné zbroji, hledí spu‰tûné. Rozehnali sluÏebnictvo, vytáhli královnu z poste-
le, oblékli jí královsk˘ ‰at a na hlavu jí dali korunu. Pak ji odnesli do velké sí-
nû, posadili na trÛn a zamkli za sebou. Nikdo neví, co se tam odehrálo, ale
kdyÏ zase otevfieli, sedûla Ehlana na trÛnû schovaná v kfii‰Èálu.“ 

„CoÏe?“ zvolal Sparhawk. 
„V kfii‰Èálu ãirém jako sklo. Dokázal byste jí spoãítat pihy na nose, ale nedo-

stanete se k ní. Ten kfii‰Èál je tvrd‰í neÏ diamant. Anniá‰ do nûj nechal pût dnÛ
bu‰it dláty, ale na kfii‰Èálu není ani ‰krábnutí.“ Kurik se podíval Sparhawkovi
do oãí. „Dokázal byste nûco takového?“ 

„Já? Kuriku, já bych ani nevûdûl, kde zaãít. Sephrenia mû nauãila základy,
ale proti ní jsme jako malé dûti.“ 

„No, aÈ uÏ udûlala cokoli, udrÏela královnu naÏivu. Je sly‰et, jak jí tluãe srd-
ce. Duní po celé trÛnní síni jako buben. První t˘den tam lidi chodili si ho po-
slechnout. Dokonce se fiíkalo, Ïe je to zázrak a Ïe by se mûla síÀ vysvûtit. Anni-
á‰ ale síÀ zamkl, pozval do Cimmury parchanta Lycheá‰e a udûlal z nûj prince
regenta. To je asi ãtrnáct dní. Od té doby zat˘kají církevní vojáci Anniá‰ovy od-
pÛrce. Kobky pod katedrálou jsou jich plné. Vrátil jste se v prav˘ ãas.“ Odmlãel
se a znovu pohlédl pánovi do oãí. „Co se stalo v Cipprii, Sparhawku? Moc
zpráv se k nám nedostalo.“ 

Sparhawk pokrãil rameny. „Nic moc. Pamatuje‰ si Martela?“ 
„Zbûhlého Pandiona, co pfii‰el o titul? Toho, co má bílé vlasy?“ 
Sparhawk pfiik˘vl. „Pfiitáhl do Cipprie se dvûma slouhy a najal si na pomoc

je‰tû nûjak˘ch patnáct dvacet hrdlofiezÛ. Poãíhali si na mû v tmavé uliãce.“ 
„Tam jste pfii‰el k tûm jizvám?“ 
„Ano.“ 
„Ale vyvázl jste.“ 
„Jak vidí‰. Rendor‰tí vrazi nemají rádi, kdyÏ po dlaÏbû a po zdech stfiíká je-

jich krev. KdyÏ jsem jich zrubal asi tucet, ostatní si to rozmysleli. Utekl jsem
a dostal se aÏ za mûsto. Dokud se mi nezahojily rány, skr˘val jsem se v klá‰tefie,
pak jsem vzal Farana a pfiipojil se ke karavanû do Jirochu.“ 

Kurik se zatváfiil protfiele. „Nemyslíte, Ïe v tom mohl mít prsty Anniá‰? Ne-
návidí va‰i rodinu a je vcelku zfiejmé, Ïe vás Oldfiej vykázal na jeho naléhání.“ 

„Obãas mi to pfii‰lo na mysl. Anniá‰ a Martel spolupracovali uÏ pfiedtím.
V kaÏdém pfiípadû mám s dobrotiv˘m arcibiskupem o ãem mluvit.“ 

Kurik se na nûj podíval, protoÏe tenhle tón dobfie znal. „Budete z toho mít
problémy.“ 

„Ne tolik jako Anniá‰, kdyÏ zjistím, Ïe mûl v tom pfiepadení prsty.“ Sparhawk
narovnal ramena. „Budu si muset promluvit s Vanionem. Je je‰tû v Cimmufie?“ 
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Kurik pfiik˘vl. „V komendû na v˘chodním pfiedmûstí, ale teì se tam nedo-
stanete. V˘chodní brána se zavírá se západem slunce. Stejnû byste se mûl hned
ráno ohlásit v paláci. Anniá‰ vás bez váhání oznaãí za zloãince kvÛli nepovole-
nému návratu z vyhnanství, tak bude lep‰í, kdyÏ se ukáÏete sám, neÏ kdyby
vás tam mûli dovléct v poutech. Stejnû budete muset mít pûknû rychl˘ jazyk,
aby vás ochránil pfied ‰atlavou.“ 

„Myslím, Ïe ne. Mám u sebe povolení k návratu s královskou peãetí.“ Odstrãil
talífi. „Rukopis je trochu dûtsk˘ a písmo rozpité slzami, ale podle mého pfiesto
platí.“ 

„Královna plakala? Netu‰il jsem, Ïe to umí.“ 
„Bylo jí teprve osm, Kuriku, a bÛhvíproã mû mûla docela ráda.“ 
„To uÏ se stává.“ Kurik se podíval na pánÛv talífi. „Víc nechcete?“ 
Sparhawk zakroutil hlavou. 
„Tak honem na kutû. Zítra vás ãeká pern˘ den.“ 

*   *   *

Bylo o hodnû pozdûji. V pokoji uÏ svítily jen hasnoucí uhlíky a z protûj‰ího le-
hátka se oz˘valo Kurikovo pravidelné oddechování. Bouchání nezaji‰tûné
okenice o pár ulic dál pfiimûlo kteréhosi pitomého psa k ‰tûkotu a Sparhawk
v polospánku ãekal, aÏ psisko dostateãnû promokne nebo se své pochybné zá-
bavy koneãnû nabaÏí. 

Vzhledem k tomu, Ïe na námûstí vidûl jen Kragera, nemohl si b˘t jist˘, Ïe je
v Cimmufie i Martel. Krager mu dûlal poslíãka a ãasto se ocitl na druhém konci
svûtadílu neÏ jeho chlebodárce. Kdyby byl zmoklé námûstí pfie‰el zvífieck˘
Adus, nebylo by o Martelovû pfiítomnosti pochyb. Ada bylo tfieba drÏet na krát-
kém fietûzu. 

Najít Kragera nebude tûÏké. Je slaboch a slabo‰i jsou díky sv˘m nefiestem
pfiedvídatelní. Sparhawk se nevesele usmál do tmy. Kragera najde snadno
a Krager bude vûdût, kde je Martel. Nebude tûÏké to z nûj vymlátit. 

Ti‰e, aby neprobudil pano‰e, spustil Sparhawk nohy z lÛÏka a pfie‰el k oknu,
za nímÏ do osvûtleného dvora padaly drobné husté kapky. Bezmy‰lenkovitû
sevfiel stfiíbrem otkan˘ jílec ‰irokého meãe uloÏeného vedle fiádového brnûní.
Byl to dobr˘ pocit, jako stisk ruky vûrného pfiítele. 

V dálce se rozeznûly zvony, tlumené, jak si pamatoval. Té noci v Cipprii ‰el
také za hlasem zvonÛ. Posekan˘, slab˘ a sám se napÛl potácel a napÛl plazil
smrdut˘mi ohradami za zvukem zvonÛ. Nakonec se doplouÏil k hradbû a podél
ní na‰el cestu k bránû, kde padl vysílením. 

Sparhawk zakroutil hlavou. To bylo dávno. Zvlá‰tní, Ïe si stále jasnû vybavu-
je zvony. Stál s rukou na meãi, vyhlíÏel konec noci, díval se do de‰tû a vzpomí-
nal na hlas zvonÛ. 
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KKaappiittoollaa  ddrruuhháá

parhawk si oblékl fiádové brnûní a teì chodil po pokoji
tam a zpátky, aby se usadilo. „Úplnû jsem zapomnûl, co je to za tíhu,“ postûÏoval si. 

„Zmûkl jste,“ opáãil Kurik. „Potfiebujete mûsíc nebo dva na cviãi‰ti, abyste se
dostal zase do formy. Urãitû chcete v tom brnûní jít?“ 

„Je to formální událost, Kuriku, a ta si vyÏaduje formální odûv. Kromû toho
chci, aby mûli v‰ichni jasno od chvíle, kdy tam vkroãím. Jsem ochránce králov-
ny a v její pfiítomnosti mám nosit zbroj.“ 

„Nepustí vás k ní,“ zaprorokoval si Kurik a zvedl pánovu helmu. 
„Nepustí?“ 
„Hlavnû neudûlejte nûjakou hloupost, Sparhawku. Budete v tom sám.“ 
„Hrabû z Lendy je je‰tû v radû?“ 
Kurik pfiik˘vl. „Je star˘ a nemá velké slovo, ale Anniá‰ ho nemÛÏe vyhodit,

protoÏe si ho lidi váÏí.“ 
„V tom pfiípadû tam budu mít aspoÀ jednoho pfiítele.“ Sparhawk pfievzal hel-

mici a posadil si ji na hlavu. Zvedl hledí. 
Kurik mu do‰el k oknu pro meã a ‰tít. „Pfiestává pr‰et,“ poznamenal, „a taky

se rozednívá.“ PoloÏil ‰tít i meã na stÛl a zvedl stfiíbrn˘ kabátec. „Roztáhnûte
ruce.“ 

Sparhawk rozpaÏil, pano‰ mu navlékl kabátec pfies hlavu a zavázal ‰ÀÛrky
na bocích. Pak pánovi omotal dvakrát kolem tûla dlouh˘ pás. Sparhawk pozvedl
meã v pochvû. „Brousils ho?“ 

Kurik ho zpraÏil pohledem. 
„PromiÀ.“ Sparhawk zavûsil pochvu na ocelové ãepy na opasku a pfietoãil si

ji na lev˘ bok. 
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Kurik je‰tû upevnil k ramenním plátÛm plá‰È s kápí, pak ustoupil a kriticky
si pána prohlédl. „Není to nejhor‰í. Donesu vám ‰tít. Mûl byste si pospí‰it.
V paláci se vstává brzy. Mají tak víc ãasu na nepravosti.“ 

Se‰li po schodech na dvÛr. Dé‰È uÏ skoro pominul, vítr honil jen osamocené
kapky. Nebe se ale nepfiestávalo mraãit, pfiestoÏe se nad v˘chodním obzorem
táhl jasnû Ïlut˘ pás. 

Dvefiník vyvedl ze stáje Farana a s Kurikem pomohli Sparhawkovi do sedla. 
„V paláci si dejte pozor, pane,“ fiekl Kurik uctiv˘m tónem jako vÏdy, kdyÏ

nebyli sami. „Palácová stráÏ je zfiejmû neutrální, ale Anniá‰ tam má oddíl cír-
kevních vojákÛ. Nepfiátele poznáte podle ãervené uniformy.“ Podal rytífii ãern˘
‰tít se znakem. 

Sparhawk si ho pfiipjal na ruku. „PÛjde‰ do komendy za Vanionem?“ zeptal
se pano‰e. 

Kurik pfiik˘vl. „Jakmile otevfiou v˘chodní bránu.“ 
„AÏ skonãím v paláci, taky se tam stavím, ale ty na mû poãkej tady.“ Zazubil

se. „MoÏná odjedeme z mûsta trochu nakvap.“ 
„Radûji se snaÏte docílit opaku, mÛj pane.“ 
Sparhawk pfievzal od dvefiníka uzdu. „Hotovo, pane rytífii. Otevfii bránu a já

se pojedu poklonit bastardu Lycheá‰ovi.“ 
Dvefiník se zasmál a otevfiel. 
Faran vyrazil na ulici hrd˘m klusem, pfiehnanû zvedal kopyta a hlasitû zvo-

nil podkovami o mokrou dlaÏbu. Mûl siln˘ smysl pro dramatiãno a kdykoli na
nûm Sparhawk jel v plné zbroji, nemístnû se pfiedvádûl. 

„Nejsme na takové ‰a‰kování oba trochu stafií?“ zeptal se ho su‰e jezdec. 
Faran dûlal, Ïe ho pfieslechl, a dál si majestátnû vykraãoval. 
V Cimmufie bylo tou dobou venku jen málo lidí, hlavnû neupravení fiemesl-

níci a ospalí trhovci. Na ulicích bylo mokro a ãerstv˘ vítr houpal v˘vûsními ‰tí-
ty krámÛ. Vût‰ina okenic byla je‰tû zavfiená, i kdyÏ tu a tam svûtlo svíãky uka-
zovalo na pokoj ranního ptáãete. 

Sparhawk si v‰iml, Ïe mu brnûní uÏ zaãíná vonût známou smûsicí oceli, ole-
je a koÏeného postroje, kter˘ léta nasával jeho pot. V jiro‰sk˘ch rozpálen˘ch
ulicích a voÀav˘ch krámcích na ten zápach skoro zapomnûl. Teì mu ale spí‰e
neÏ známé cimmurské vûÏe potvrdil, Ïe je doma. 

Cestou na nû tu a tam za‰tûkal pes, ale Faran v‰echny podvraÈáky velkopan-
sky pfiehlíÏel. 

Palác stál uprostfied mûsta. Tyãil se vysoko nad okolní zástavbu, na ‰piãat˘ch
vûÏích línû povlávaly promoklé praporce. Od zbytku Cimmury ho dûlila hrad-
ba s cimbufiím. Nûkter˘ z minul˘ch králÛ ji dal zvenku obloÏit bíl˘m vápen-
cem, ale zásluhou ovzdu‰í stále nasyceného koufiem a nepfiíznivého podnebí
brzy ze‰edla. 

·irokou bránu do paláce hlídalo ‰est vojákÛ v tmavomodré uniformû pravi-
delné posádky. 

„Stát!“ kfiikl jeden z nich, kdyÏ se Sparhawk pfiiblíÏil. Stoupl si doprostfied
cesty a nepatrnû napfiáhl píku. Sparhawk nedal nijak najevo, Ïe ho sly‰el, a Fa-
ran ‰el dál pfiímo proti stráÏnému. „Povídám stát, pane rytífii!“ poruãil znovu
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voják. Vtom ho jeden z jeho druhÛ chytil za loket a strhl koni z cesty. „To je
ochránce královny,“ zvolal bystfiej‰í voják. „Nikdy se mu nestav do cesty.“ 

Sparhawk dojel na hlavní nádvofií a sesedl, trochu ne‰ikovnû, protoÏe brnû-
ní i ‰tít ho pfiece jen nezvykle tíÏily. Proti nûmu vystoupil dal‰í stráÏn˘ s polo-
napfiaÏenou píkou. 

„Dobré ráno, sousede,“ fiekl Sparhawk oblíben˘m polohlasem. 
StráÏn˘ zaváhal. 
„Pohlídej mi konû,“ poruãil mu rytífi. „NezdrÏím se dlouho.“ Podal mu uzdu

a vykroãil po ‰irok˘ch schodech k dvoukfiídl˘m dvefiím paláce. 
„Pane rytífii,“ zavolal za ním voják. 
Sparhawk se neotoãil, naopak ‰el dál. U dvefií stála olivrejovaná stráÏ. Spar-

hawk mûl dojem, Ïe oba muÏe poznává. Jeden vyvalil oãi a pak se usmál. „Ví-
tejte doma, pane Sparhawku.“ Bez váhání otevfiel. 

Sparhawk na nûj mrkl a ve‰el, ostruhy zazvonily na le‰tûn˘ch kamenn˘ch
dlaÏdicích. Hned za dvefimi narazil na palácového úfiedníka s napomádovan˘-
mi loknami a ka‰tanov˘m kabátcem. „Chci mluvit s Lycheá‰em,“ oznámil mu
klidnû. „Zaveì mû k nûmu.“ 

„Ale...“ MuÏík viditelnû zbledl. Vypjal hruì a zatváfiil se dÛleÏitû. „Jak jste
se...“ 

„Tys mû nesly‰el, sousede?“ zeptal se Sparhawk. 
MuÏík v ka‰tanovém se pfiikrãil. „H-hned to bude, pane Sparhawku,“ vy-

koktal. Otoãil se a vykroãil po ‰iroké hlavní chodbû. Ramena se mu tfiásla.
Sparhawk si v‰iml, Ïe ho úfiedník nevede do trÛnní sínû, ale do poradního sá-
lu, kde se král Oldfiej scházíval s rádci. Rytífi se musel pousmát. Pfiítomnost
mladé královny na trÛnû asi bratranci brala odvahu nárokovat si její korunu. 

Do‰li ke dvefiím poradního sálu, hlídan˘m dvûma vojáky v ãerveném – patfiili
arcibiskupu Anniá‰ovi. Automaticky zkfiíÏili píky, aby mu zabránili ve vstupu. 

„Ochránce královny jde k princi regentovi,“ zapi‰tûl úfiedník. 
„Nemáme rozkaz vpustit ochránce královny,“ prohlásil jeden církevní voják. 
„UÏ máte,“ oznámil mu Sparhawk. „Otevfiete dvefie.“ 
Nakadefien˘ muÏík se pokusil vyklouznout, ale Sparhawk ho chytil za rukáv.

„Je‰tû jsem tû nepropustil, sousede.“ Pak se podíval na stráÏe. „Otevfiete.“ 
Rozkaz chvíli visel ve vzduchu, stráÏní se podívali napfied na Sparhawka a po-

tom nervóznû jeden na druhého. Pak jeden ztûÏka polkl a natáhl se po klice. 
„Bude‰ mû muset ohlásit,“ oznámil Sparhawk muÏíkovi, aniÏ by ho pustil

z pevného stisku Ïelezné rukavice. „Nechceme pfiece nikoho zaskoãit, Ïe ne?“ 
Úfiedník mûl uÏ mírnû ‰ílen˘ v˘raz. Vstoupil do otevfien˘ch dvefií a odka‰lal

si. „Ochránce královny,“ vychrlil tak rychle, Ïe mu skoro nebylo rozumût.
„Pandionsk˘ rytífi, pan Sparhawk.“ 

„Díky, sousede. MÛÏe‰ jít.“ 
Úfiedník vypálil pryã. 
Poradní sál byl velik˘ a díky koberci a závûsÛm pfieváÏnû modr˘. Na stû-

nách visely mohutné svícny a dal‰í svíãky hofiely na dlouhém le‰tûném stole
uprostfied místnosti. U stolu sedûli nad papíry tfii muÏi, ãtvrt˘ uÏ napolo vstal
ze Ïidle. 
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Byl to arcibiskup Anniá‰. Za deset let, co ho Sparhawk nevidûl, klerik zhubl
a zesinal. Vlasy mûl vzadu svázané a prokvetlé ‰edinami. Chodil stále v ãerné
sutanû a kolem krku nosil na tûÏkém zlatém fietûzu bohatû vykládan˘ odznak
úfiadu cimmurského arcibiskupa. KdyÏ Sparhawk vstoupil, arcibiskup vytfie‰til
oãi hrÛzou. 

Hrabû z Lendy, ‰ediv˘ sedmdesátník v mûkkém ‰edivém kabátû, se neskr˘-
vanû smál, aÏ mu v modr˘ch oãích jiskfiilo. Baron Harparin, v‰eobecnû znám˘
pederast, sedûl jako opafien˘. Na sobû mûl snad v‰echny barvy. Vedle nûj se
rozvaloval neznám˘ obézní muÏ v ãerveném. 

„Sparhawku!“ vzkfiikl Anniá‰, kdyÏ se vzpamatoval z leknutí. „Co tady dûláte?“ 
„Vyrozumûl jsem, Ïe mû hledáte, Va‰e Milosti. Chtûl jsem vám u‰etfiit práci.“ 
„Provinil jste se proti vyhnanství, Sparhawku,“ obvinil ho vztekle Anniá‰. 
„I o tom si musíme promluvit. Sly‰el jsem, Ïe bastard Lycheá‰ zastává úfiad

prince regenta, dokud se královna nezotaví. Proã pro nûj nepo‰lete, abych to
nemusel vyprávût dvakrát?“ 

Anniá‰ vzteky vytfie‰til oãi. 
„Je pfiece parchant, ne? O jeho pÛvodu ví kaÏd˘, tak proã ho tajit? Zvonek,

pokud si pamatuji, je hned tamhle za závûsem. Zavolejte sluhu, Anniá‰i, a po-
‰lete pro prince regenta nûjakého hejska.“ 

Hrabû Lenda se otevfienû smál. 
Anniá‰ ho probodl pohledem a pfie‰el k táhlÛm od zvonkÛ. Zaváhal mezi

dvûma. 
„NepopleÈte to, Va‰e Milosti,“ varoval ho Sparhawk. „Jestli sem místo sluhy

vtrhne tucet vojákÛ, ví jen bÛh, co se stane.“ 
„Jen do toho, Anniá‰i,“ pobízel ho hrabû z Lendy. „Já uÏ tu dlouho nebudu

a rád umfiu s muzikou.“ 
Anniá‰ zaÈal zuby a místo ãerveného táhla ‰kubl za modré. Za okamÏik

vstoupil mladík v livreji a uklonil se. „Pfiejete si, Milosti?“ 
„¤ekni princi regentovi, Ïe ho tu potfiebujeme.“ 
„Ale...“ 
„Hned!“ 
„Jistû, Milosti.“ Sluha odkvaãil. 
„Vidíte, jak to ‰lo snadno?“ dobíral si Sparhawk primase. Pak pfie‰el k bûlo-

vlasému hrabûti, sÀal si rukavici a stiskl starci ruku. „Vypadáte dobfie, pane.“ 
„Tím myslí‰, Ïe jsem je‰tû naÏivu?“ zasmál se Lenda. „Jak bylo v Rendoru,

Sparhawku?“ 
„Vedro, sucho a pra‰no.“ 
„Jako vÏdycky, synu. Jako vÏdycky.“ 
„Odpovíte na moji otázku?“ naléhal na nûj Anniá‰. 
„Prosím, Va‰e Milosti,“ zvedl Sparhawk zdvofiile ruku, „aÏ pfiijde zparchantû-

l˘ regent. Musíme zachovat dekorum, nebo ne?“ Povytáhl jedno oboãí a fiekl,
jako by ho to právû napadlo: „Povûzte mi, jak se dafií jeho máti, myslím po
zdravotní stránce. Nepfiedpokládám, Ïe by pfiíslu‰ník kléru dokázal posoudit je-
jí tûlesné pfiednosti z jiné stránky, byÈ je v Cimmufie dÛvûrnû poznali zfiejmû
v‰ichni.“ 
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„Zacházíte pfiíli‰ daleko, Sparhawku.“ 
„Vy jste to snad nevûdûl? Propána, obãas byste mûl sledovat události.“ 
„To je sprosÈáctví!“ zvolal baron Harparin smûrem k tlusÈochovi v ãerveném. 
„Vy byste tomu nerozumûl, Harparine,“ odtu‰il Sparhawk. „Máte pr˘ ponû-

kud odli‰né spády.“ 
Dvefie se otevfiely a na prahu stanul uhrovit˘ mládenec s vlasy barvy mokré

slámy a povisl˘mi rty. Na sobû mûl zelen˘ plá‰È s hermelínem a na hlavû zlatou
korunku. „Chtûl jste mû vidût, Anniá‰i?“ Mluvil nosem, skoro kÀoural. 

„Ve státní záleÏitosti, Va‰e V˘sosti,“ odvûtil arcibiskup. „Potfiebujeme vá‰
úsudek ve vûci velezrady.“ 

Mladík jen pfiihlouple mÏoural. 
„Zde pfiítomn˘ pan Sparhawk svévolnû pfiekroãil pfiíkaz va‰eho zesnulého

str˘ce, krále Oldfieje. Sparhawk byl vykázán do Rendoru a vrátit se smûl jedinû
na královsk˘ rozkaz. Usvûdãuje ho jiÏ pouhá pfiítomnost v Elénii.“ 

Lycheá‰ pfied ãern˘m rytífiem ucouvl a ãelist mu poklesla. „Sparhawk?“ 
„Právû ten,“ ujistil ho Sparhawk. „Horliv˘ arcibiskup v‰ak, obávám se, tro-

chu pfiehání. KdyÏ jsem pfiijal dûdiãnou roli ochránce koruny, pfiísahal jsem
bránit krále – ãi královnu –, kdykoli se ocitne v ohroÏení Ïivota. Tato pfiísaha
stojí nad v‰emi rozkazy, královsk˘mi i jin˘mi, a královna je oãividnû v nebez-
peãí Ïivota.“ 

„To je jen právní kliãka, Sparhawku,“ odsekl Anniá‰. 
„Ano, ale právo je tfieba dodrÏovat.“ 
Hrabû z Lendy si odka‰lal. „Prostudoval jsem pfiíslu‰ná nafiízení a pan Sparhawk

se odvolává na zákon právem. Jeho pfiísaha bránit trÛn je vskutku nadfiazena.“ 
Princ Lycheá‰ Sparhawka velk˘m obloukem obe‰el na druhou stranu stolu.

„To je hloupost,“ prohlásil. „Ehlana je nemocná. Není v nebezpeãí.“ Posadil se
vedle arcibiskupa. 

„Královna,“ opravil ho Sparhawk. 
„CoÏe?“ 
„Správné oslovení je ‚Její Veliãenstvo‘ nebo pfiinejmen‰ím ‚královna Ehla-

na‘. PouÏívat jen kfiestní jméno je vrcholnû nezdvofiilé. Podle zákona bych ji
mûl zfiejmû chránit pfied neúctou stejnû jako pfied úklady na Ïivotû. Nemám
v tom zcela jasno, optám se tedy svého starého pfiítele, hrabûte z Lendy, a tepr-
ve poté za Va‰í Jasností po‰lu sekundanty s v˘zvou.“ 

Lycheá‰ zbledl jako stûna. „S v˘zvou?“ 
„To je pitomost,“ zvolal Anniá‰. „Nikdo tu nebude nikoho vyz˘vat.“ Pfiimhoufiil

víãka. „Princ regent má v kaÏdém pfiípadû pravdu. Sparhawk se prostû chytil ne-
smyslného paragrafu a poru‰il královsk˘ pfiíkaz. Pokud nemá nûjak˘ dÛkaz krá-
lovské vÛle, bude nadále obvinûn z velezrady.“ Arcibiskup se napjatû usmíval. 

„UÏ jsem se bál, Ïe si nefieknete, Anniá‰i,“ fiekl Sparhawk. Sáhl pod pásek
a vytáhl tûsnû srolovan˘ pergamen pfievázan˘ modrou stuÏkou. Rozvázal stu-
hu a rozbalil list, v svûtle svíãek mu na prstu bl˘skal rud˘ kámen. Peãlivû listi-
nu prohlédl a pravil: „Zdá se, Ïe je v‰echno v pofiádku. Vidím královnin podpis
a osobní peãeÈ. Její pokyny jsou vcelku jednoznaãné.“ Podal pergamen hrabûti
z Lendy. „Co myslíte, mÛj pane?“ 
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Stafiec list pfiijal a bedlivû ho prohlédl. „PeãeÈ je vskutku královnina, stejnû
jako rukopis. Porouãí tu panu Sparhawkovi hlásit se u dvora, jakmile usedne
na trÛn. Je to skuteãn˘ královsk˘ rozkaz, pánové.“ 

„UkaÏte,“ sykl Anniá‰. 
Lenda mu pergamen poslal po stole. 
Arcibiskup list rychle pfieãetl, zuby zaÈaté. „Nemá ani datum,“ podotkl. 
„PromiÀte, Milosti, ale Ïádn˘ zákon nevyÏaduje u královského dekretu da-

taci. Jde jen o zvyk,“ vysvûtlil Lenda. 
„Kde jste to vzal?“ uhodil arcibiskup na Sparhawka. 
„Nûjakou dobu ten list nosím s sebou.“ 
„Oãividnû byl sepsán dfiív, neÏ královna nastoupila na trÛn.“ 
„Vypadá to tak, Ïe?“ 
„TudíÏ neplatí.“ Arcibiskup vzal pergamen obûma rukama, jako by ho chtûl

roztrhnout. 
„Jak˘ je trest za zniãení královského dekretu, mil˘ hrabû?“ zeptal se s úsmû-

vem Sparhawk. 
„Smrt.“ 
„Já si to myslel. Jen ho roztrhejte, Anniá‰i. Rád rozsudek vykonám osobnû,

jen abych u‰etfiil státní peníze.“ Podíval se primasovi do oãí. Klerik za chvíli
s odporem hodil list na stÛl. 

Lycheá‰ byl ãím dál víc nesvÛj. Najednou jako by si nûãeho v‰iml. „Ten
prsten, pane Sparhawku, ten nosíte jako znak svého úfiadu, je to tak?“ 

„Dá se to tak fiíci. Ve skuteãnosti mÛj a královnin prsten symbolizují spojení
na‰ich rodÛ.“ 

„Dejte mi ho.“ 
„Ne.“ 
Lycheá‰ vykulil oãi. „Dal jsem vám královsk˘ pfiíkaz!“ 
„Ne. Byla to osobní Ïádost, Lycheá‰i. NemÛÏete mi dávat královské pfiíkazy,

protoÏe nejste král.“ 
Lycheá‰ se nejistû podíval po primasovi, ale Anniá‰ sotva znatelnû zakroutil

hlavou. Trudovit˘ mladík se zaãervenal. 
„Princ regent si chtûl vá‰ prsten jen prohlédnout, pane Sparhawku,“ Ïehlil

klerik situaci. „Hledali jsme jeho protûj‰ek, prsten krále Oldfieje, ale zfiejmû se
ztratil. Nemáte tu‰ení, kde by mohl b˘t?“ 

Sparhawk rozhodil rukama. „KdyÏ jsem odjíÏdûl do Cipprie, mûl ho Oldfiej
na ruce. Prsteny obvykle nesnímáme, a tak s ním podle mého i zemfiel.“ 

„Ne. Nemûl ho.“ 
„Pak ho má pravdûpodobnû královna.“ 
„Ne, pokud víme.“ 
„Já ten druh˘ prsten chci jako znak svého postavení.“ 
Sparhawk se na nûj pobavenû podíval. „Jakého postavení? Prsten patfií krá-

lovnû Ehlanû, a pokud se jí ho nûkdo pokusí vzít, nebudu moci jen neãinnû
pfiihlíÏet.“ Najednou ucítil na kÛÏi mravenãení. Pfiipadlo mu, Ïe zlaté svícny vi-
ditelnû pohasly a v poradním sále zhoustlo ‰ero. Hned zaãal ti‰e odfiíkávat sty-
rické protikouzlo a pfiitom se rozhlédl kolem stolu, aby zjistil, kdo se tak ne‰i-
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kovnû pokou‰í ãarovat. KdyÏ protikouzlo vypustil, Anniá‰ sebou ‰kubl. Spar-
hawk se nevesele usmál. Narovnal se a fiekl: „VraÈme se k tématu. Co se pfiesnû
stalo králi Oldfiejovi?“ 

Hrabû z Lendy vzdychl. „Umfiel na padoucí nemoc, Sparhawku. Záchvaty
zaãaly pfied nûkolika mûsíci a opakovaly se stále ãastûji. Král ztrácel síly a nako-
nec...“ Hrabû pokrãil rameny. 

„KdyÏ jsem odjel z Cimmury, padoucnicí netrpûl,“ namítl Sparhawk. 
„Zaãala náhle,“ odtu‰il Anniá‰. 
„Zdá se. Královna pr˘ onemocnûla stejnû.“ 
Anniá‰ pfiik˘vl. 
„Není vám to divné? V královské rodinû se padoucnice nikdy neobjevila,

Oldfiej ji dostal ve ãtyfiiceti a jeho dcera uÏ v osmnácti.“ 
„Nevyznám se v medicínû, Sparhawku,“ odsekl Anniá‰. „Jestli chcete, vyptejte

se dvorních lékafiÛ, ale pochybuji, Ïe zjistíte nûco, na co jsme uÏ nepfii‰li.“ 
Sparhawk zabruãel a rozhlédl se kolem stolu. „Myslím, Ïe si uÏ nemáme co

fiíci. Jdu za královnou.“ 
„V Ïádném pfiípadû!“ zvolal Lycheá‰. 
„Vás jsem se na nic neptal,“ odsekl velik˘ rytífi. „MÛÏete mi to vrátit?“ Uká-

zal na pergamen. 
Arcibiskup mu ho poslal a Sparhawk na‰el pfiíslu‰nou vûtu. „Tady to je: podle

rozkazu mne nav‰tíví‰ hned po návratu do Cimmury. Docela pfiesná formula-
ce, fiekl bych.“ 

„O co vám jde, Sparhawku?“ zeptal se podezíravû arcibiskup. 
„Jen plním královské rozkazy, Va‰e Milosti. Královna mi pfiikázala, abych ji

bez prodlení nav‰tívil.“ 
„TrÛnní síÀ je zamãená,“ ‰tûkl Lycheá‰. 
Sparhawk se na nûj blahosklonnû usmál. „To nevadí, Lycheá‰i. Mám klíãe.“

Pro upfiesnûní poloÏil ruku na jílec meãe. 
„To si nedovolíte!“ 
„Uvidíme.“ 
Anniá‰ si odka‰lal. „Mohu promluvit, Va‰e V˘sosti?“ 
„Jistû, Va‰e Milosti,“ pfiitakal rychle Lycheá‰. „Koruna vÏdy naslouchá radám

církve.“ 
„Koruna?“ r˘pl si Sparhawk. 
„To je jen obrat, pane Sparhawku,“ ujistil ho Anniá‰. „Dokud se královna

nezotaví, mluví princ Lycheá‰ za korunu.“ 
„Ke mnû ne.“ 
Anniá‰ se obrátil zpátky k bastardovi. „Církev radí vyhovût dûtinskému roz-

maru královnina ochránce. AÈ nás nikdo neobviÀuje z nezdvofiilosti. Církev
dále radí, aÈ pana Sparhawka do trÛnní sínû doprovodí princ regent a jeho rád-
cové. Pan rytífi je znám co ãarodûjník a v zájmu královnina Ïivota mu nesmíme
dovolit ãarovat bez svolení dvorních lékafiÛ.“ 

Lycheá‰ chvíli pfiedstíral, Ïe si rady nechává projít hlavou. Pak vstal. „StaÀ
se, jak radíte, Va‰e Milosti. Z na‰í vÛle nás veìte, pane Sparhawku.“ 

„Z va‰í vÛle?“ 
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Lycheá‰ to pfie‰el a královsky vykroãil ke dvefiím. 
Sparhawk pfied sebe pustil i barona Harparina s otyl˘m muÏem a zafiadil se

vedle primase Anniá‰e. Nenucenû se usmíval, ale slova cedil zlovûstnû: „Tohle
jste si zkusil naposled, Anniá‰i.“ 

„Co?“ polekal se arcibiskup. 
„Kouzlit. Moc vám to nejde a já nemám ãas ru‰it amatérská zaklínadla. Po-

kud si vzpomínám, klérus má ãarovat zakázáno.“ 
„Nemáte dÛkaz, Sparhawku.“ 
„Nepotfiebuju ho, Anniá‰i. Slovo Pandionského rytífie bere jako dÛkaz kaÏd˘

i církevní soud. Necháme toho. V mé pfiítomnosti se uÏ nepokou‰ejte ãarovat.“ 
S Lycheá‰em v ãele do‰li rádci a Sparhawk aÏ pfied dvefie trÛnní sínû. Lycheá‰

vytáhl z kapsy klíã a odemkl. „Máte otevfieno,“ fiekl Sparhawkovi. „BûÏte na-
v‰tívit královnu, jestli vám to bude nûco platné.“ 

Sparhawk vzal ze stfiíbrného svícnu zapálenou svíci a vstoupil do neosvûtle-
né sínû. 

Bylo tu chladno, skoro lezavo, a vzduch ãpûl zatuchlinou. Sparhawk zapálil
v‰echny svíãky podél stûn. Nakonec rozsvítil i voskovice pfied trÛnem. 

„Tolik svûtla nepotfiebujete, Sparhawku,“ houkl ze dvefií Lycheá‰. 
Sparhawk ho pfieslechl. Zvedl ruku, zlehka se dotkl kfii‰Èálu kolem trÛnu

a ucítil z nûj Sephreniinu známou auru. Pomalu zvedl oãi a pohlédl do bledé
tváfie mladé královny. Pfiíslib z dûtství do‰el naplnûní. Ehlana nebyla jen hezká
jako tolik jin˘ch dûvãat, ale krásná. Bylo v ní nûco dokonalého. Kolem tváfie jí
spl˘valy dlouhé plavé vlasy. Na sobû mûla královské roucho a velkou zlatou
korunu. ·tíhlé ruce mûla poloÏené na opûrkách a oãi zavfiené. 

Vzpomnûl si, jak ho král Oldfiej rozladil, kdyÏ mu pfiikázal starat se o malou
princeznu. Sparhawk ale brzy zjistil, Ïe není rozmarné dítû, ale pfiem˘‰livá
mladá dáma nadaná bystr˘m rozumem a nekoneãnou zvûdavostí. Sotva se
zbavila ostychu, zaãala se ho dÛkladnû vyptávat na palácové záleÏitosti, a tak
se zaãala vzdûlávat v státnictví a politice. Za nûkolik mûsícÛ si pfiirostli k srdci
a Sparhawk se tû‰il na kaÏdodenní soukromé hovory, bûhem nichÏ jí formoval
charakter a pfiipravoval ji na roli elénské královny. 

Vidût ji teì zdánlivû mrtvou bylo stra‰né. Zapfiísáhl se, Ïe kdyÏ nebude zbytí,
klidnû roztrhá svût na kusy, jen kdyÏ jí vrátí zdraví a vládu. Z nûjakého dÛvodu
ho pohled na Ehlanu rozãiloval a Sparhawk mûl sto chutí nûco rozmlátit, jako
by ji dokázal probrat hrubou silou. 

A pak to usly‰el a ucítil. Zvuk byl stále hlasitûj‰í a zfietelnûj‰í. Pravideln˘ tlu-
kot, ne zrovna dunûní bubnu, ale podobn˘, s kaÏd˘m úderem jasnûj‰í. V‰em
pfiíchozím oznamoval, Ïe královnino srdce nepfiestalo bít. 

Sparhawk vytasil meã a vzdal královnû ãest. Pak uctivû a s láskou poklekl na
jedno koleno. Sklonil se ke kfii‰Èálu a políbil ho, oãi najednou plné slz. „Jsem
tady, Ehlano,“ za‰eptal, „a postarám se, aby bylo zase dobfie.“ 

Tep zesílil, jako by ho nehybná královna usly‰ela. 
Lycheá‰ ve dvefiích pohrdavû vyprskl a Sparhawk si slíbil, Ïe jakmile dostane

pfiíleÏitost, provede královninu nemanÏelskému bratranci spoustu o‰kliv˘ch
vûcí. Pak vstal a vrátil se ke dvefiím. 
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Lycheá‰ se mu po‰kleboval, klíã od trÛnní sínû nepustil z ruky. Sparhawk mu
ho jakoby mimochodem vzal. „UÏ ho nebudete potfiebovat. Postarám se o nûj.“ 

„Anniá‰i,“ vypískl parchant. 
Arcibiskup si ale v‰iml Sparhawkova zlovûstného v˘razu a rozhodl se nepro-

vokovat. „AÈ si ho nechá.“ 
„Ale...“ 
„¤ekl jsem, aÈ si ho nechá,“ odsekl arcibiskup. „Stejnû ho nepotfiebujeme. AÈ

si královnin ochránce nechá klíã od sálu, kde paní spí.“ Klerik zdÛraznil dvoj-
smysl a Sparhawk zaÈal levou ruku, z níÏ dosud nestáhl Ïeleznou rukavici. 

„Doprovodí‰ mne do poradního sálu, pane Sparhawku?“ zeptal se hrabû
z Lendy a poloÏil rytífii ruku na pfiedloktí. „Nohy mi uÏ neslouÏí a rád se opfiu
o spolehlivého mladíka.“ 

„Jistû, pane,“ odvûtil Sparhawk a zaÈatou pûst povolil. KdyÏ Lycheá‰ s rádci
ode‰el, Sparhawk trÛnní síÀ zavfiel a zamkl dvefie. Pak klíã pfiedal pfiíteli. „Po-
hlídáte mi ho, mÛj pane?“ 

„Rád, Sparhawku.“ 
„A pokud to pÛjde, nechte uvnitfi hofiet svíãky. Nenechávejte ji potmû.“ 
„Samozfiejmû.“ 
Vyrazili k poradnímu sálu. 
„Nûco ti povím, Sparhawku. KdyÏ tû brousili, nechali na tobû spoustu hlu‰iny.“ 
Rytífi se zazubil. 
„KdyÏ se do toho dá‰, dovede‰ b˘t hodnû nepfiíjemn˘,“ zasmál se Lenda. 
„SnaÏím se, mÛj pane.“ 
„Dávej si v Cimmufie pozor, Sparhawku,“ upozornil ho stafiec váÏnû. „Anniá‰

má ‰peha na kaÏdém rohu. Parchant si bez jeho dovolení ani nep‰oukne, takÏe
tady ve skuteãnosti vládne on – a tebe nenávidí.“ 

„Já ho taky nemám zrovna v lásce.“ Sparhawka nûco napadlo. „Dnes jste mi
byl dobr˘m pfiítelem, pane hrabû. Nebudete z toho mít nepfiíjemnosti?“ 

Hrabû z Lendy se usmál. „To tûÏko. Jsem star˘ a pro Anniá‰e nepfiedstavuji
Ïádnou hrozbu. MoÏná jsem otravn˘, ale to mu za pozornost nestojí.“ 

Arcibiskup na nû ãekal u dvefií poradního sálu. „Rada se poradila o nastalé
situaci, pane Sparhawku. Královna je zjevnû mimo nebezpeãí. Srdce jí bije
a kfii‰Èál je nerozbitn˘. Nepotfiebuje ochránce. Rozhodla o tom rada, mÛÏete se
tedy vrátit do fiádové komendy tady v Cimmufie a vyãkat na‰ich dal‰ích poky-
nÛ.“ Studenû se usmál. „Nebo královnin˘ch.“ 

„Nebo královnin˘ch,“ zopakoval bezmy‰lenkovitû Sparhawk. „Právû jsem to
chtûl sám navrhnout, Va‰e Milosti. Jsem jen prost˘ rytífi a mezi bratry v ko-
mendû mi bude daleko lépe neÏ tady v paláci.“ Také se usmál. „Ke dvoru se ne-
hodím.“ 

„V‰iml jsem si.“ 
„Tak vidíte.“ Sparhawk stiskl hrabûti ruku na rozlouãenou. Pak se podíval

Anniá‰ovi do oãí. „Na shledanou, Va‰e Milosti.“ 
„Nebo sbohem.“ 
„Na shledanou, Anniá‰i. Je‰tû se setkáme.“ Pak se Sparhawk prudce otoãil

a ode‰el. 
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