PROLOG
Odplivl si pod nohy netečně pochodující kobyly, ale železitá pachuť krve se mu do úst ihned vrátila.
Dopis o masakru na Stinných Vrších byl jediným důvodem, proč kobylu stále měl. Bez něj by o ni přišel hned
v prvním hostinci za Hluchým Hvozdem stejně, jako ho tam připravili o všechny peníze.
Projet Hluchým Hvozdem, tím temným místem plným podezřelých pohybů a strašidelného hýkání zpoza starých a vysokých prastromů stoupajících ze světélkujících močálů, byl nepříjemný zážitek. Chtěl všechny ty
vzpomínky utopit na dně nejednoho korbelu.
Hostinský svůj podnik umístil na takřka nevyužívanou obchodní stezku, která spojovala království Arorbonu
a Teirvinu a která zrádným Hluchým Hvozdem procházela.
Takovému hostinskému nemohly smrdět žádné mince z jakékoliv ruky. A taky že nesmrděly, naopak. Když vytáhl svůj malý, ale naditý měšec, hostinský se k němu choval, jako kdyby každá z těch mincí nesla na rubu jeho
vlastní podobiznu.
Pivo teklo proudem, polévka byla teplá a plná zeleniny, a dokonce se našel i kus čerstvě opečeného selátka.
Místní štamgasti, sedláci z okolí, si k němu přisedli a družně se s ním bavili. Pověděl jim o své cestě Hvozdem
a o masakru, který jel reportovat beornovi. Mladá dcera hospodského, která jim nosila piva, si mu dokonce
sedla do klína a nechala ho sáhnout na své bujné poprsí.
Celý život mu říkali, že okolní svět na lidi ze Stinných Vrchů kouká skrze prsty. Že si o něm budou myslet, že je
obyčejný hlupák a nestojí za víc než za odplivnutí k nohám. Ale tady ne. V této hospodě se k němu chovali s respektem, jako k sobě rovnému.
Ovšem jen do té doby, než došlo na placení…
~
Dřevěný stůl se otřásl pod dopadem pěsti hostinského. Posel se probudil z opileckého spánku, zvedl hlavu
a promnul si svá těžká a slepená víčka. Pohled na lístek, který před něj hospodský položil, mu ale oči otevřel
dokořán. Velký umaštěný cár papíru byl posetý čarami a čísly. Ceny byly přemrštěné a na lístku bylo započteno
každé pivo, které se u jeho stolu vypilo, i když nikoho na žádné nezval. Dokonce i to sáhnutí na ňadro tam bylo
zaznamenané.
„Možná u vás na druhé straně Hvozdu chlastáte za hubičku, ale tady jsi v království. Tady známe hodnotu svojí
práce,“ odsekl hostinský, když se posel proti účtu ohradil.
Silné paže hospodského se zaťatými pěstmi opíraly o stůl před ním. Pohledy štamgastů jej obklopovaly ze
všech stran. Posel zavřel ústa dříve, než se zmohl něco dalšího namítnout, a sáhl pro svůj měšec. Renin Karek
nešetřil, dal mu dost peněz na tři takové jízdy tam i zpět. Nyní se ale všechny mince sypaly na stůl, kde je hostinský dlaněmi přimačkával, aby se neskutálely na zem. Poslovi v ruce zůstala pouze měkká látka prázdného
měšce.
Hostinský si tlustým prstem pohrával s hromádkou mincí, přepočítával je, a nakonec se na svého hosta usmál.
„Do útraty ti jich chybí čtrnáct. Copak s tím uděláme?“
Štamgasti, kteří se prozatím jen výsměšně pošklebovali, se jako na povel zvedli a posla obestoupili.
„Já… já jsem posel. Jsem posel. Pod ochranou beorna Savorra a krále Dalivera. I samotné Záře,“ řekl a na důkaz
sáhl do své náprsní kapsy. Vytáhl z ní dopis zapečetěný červeným voskem.
Hospodský mu jej vytrhl z ruky a prohlížel si ho oproti rannímu světlu pronikajícímu špinavými okny do místnosti. Nehtem přejel po reliéfu pečetě, ale rozlomit se ji neodvážil.
„Myslíš si snad, že nějaké symboly budou platit za tebe?“ zamával dopisem poslovi před obličejem. „Král nepil
naše pivo, beorn nejedl naše jídlo. Kdepak. To ty. Tys chlastal a žral, co se do tebe vešlo.“
„Dal jsem ti všechny své peníze. Víc nemám. Prostě nemám.“
Hostinský se vlídně usmál a položil mu ruku na rameno.
„Však jsme rozumní hoši a jako rozumní hoši to vyřešíme.“
Poslu se do břicha zaryl úder pěstí a vyrazil mu dech.
„Za každou minci jedna rána,“ řekl hostinský. Štamgasti, se kterými předchozího večera sdílel nejeden přípitek,
jej začali mlátit a nahlas odečítat dluh. Když dopadla poslední rána, a že jich bylo více než čtrnáct, hostinský ho
chytl pod ramenem, zkrvaveného jej vytáhl před hospodu a hodil do bláta.
„Tím jsme vyrovnáni,“ řekl hostinský. „Přijeď zas, rádi tě tu opět uvidíme,“ dodal a zasmál se.
Posel se s obtížemi zvedl na nohy a šoural se ke své kobyle.
„Tu mu necháme?“ zeptal se jeden ze štamgastů.
„Je to posel, tak ať plní své poslání,“ řekl hostinský a odhodil dopis na zem. „Však co s takovou herkou. Sežrala
by za víc, než kolik je její cena.“
Posel se sehnul a dopis pro beorna zvedl ze země. Setřel z něj špínu a zastrčil jej zpět do náprsní kapsy. Vyskočil
kobyle do sedla a jel.
V puse se mu mísila pachuť krve a bláta.
Od hostince na okraji Hluchého Hvozdu ho vyprovázel výsměch. Teirvinské hovno, pokřikovali na něj. Drne.
~
Byl to už celý den, co hostinec nechal za zády. Hned poté začalo hustě pršet a dosud nepřestalo. Nejprve to
ocenil. Déšť mu z obličeje a šatů pomalu smyl většinu bláta a krve, ale s každou další hodinou ho počasí trápilo
více a více. Chlad se do něj zakusoval skrze provlhlé oblečení, po dlouhé a namáhavě cestě v nepohodlném
sedle mu únavou těžkla víčka, hlava popadávala a jeho tělo skučelo s každým pohybem bolestí z ran, které utržil. Cesta by jindy byla krásná a rovná, ale déšť ji proměnil v rozmočenou břečku. Jeho herka zabředávala do
bláta a bojovala s každým pohybem vpřed.
Z okolních holých polí se přes cestu převaloval divoký vítr. Vháněl mu do obličeje velké kapky a štiplavý prach
a nutil ho mít oči neustále přimhouřené. Měsíc, hvězdy i všech Pět byli skrytí za hustými černými mračny. Tma
byla neprostupná a několikrát musel herce přitáhnout uzdu, aby ji usměrnil a nesjeli tak z cesty.
Nejednou si povzdechl, že by byl radši zpět v Hluchém Hvozdu. To místo bylo plné monster a netvorů, ale projel
ho suchou nohou a nikdo mu tam neublížil.
Narazil na zpola vyvrácený strom. Některá z dřívějších bouří nebo vichřic ho naklonila přímo nad cestu. Čněl
nad ní jako černý kostěný pařát číhající na kořist na druhé straně, připravený kdykoliv vystřelit vpřed a sevřít
ji ve své dřevěné dlani.
Zmožený slezl z koně. Nakloněný strom nebyl ideální, ale poskytoval alespoň nějakou ochranu před deštěm.
Přivázal k němu klisnu a sám si pod něj lehl. Vyčerpán na těle i duši ihned, i přes nepohodlí, usnul.
Zdálo se mu o vranách a vyvražděných vesnicích, o štamgastech a hostinském, kteří s ním pili u jednoho stolu,
ale říkali mu, že je Teirvinské hovno. Jsem z Arorbonu, stejně jako vy, snažil se jim vysvětlit, ale oni se tomu jen
smáli, až se zajíkali, a pěstmi pobaveně mlátili do stolu. Ty rány byly hlasité jako hromy, a i jako hromy zněly.
K dešti se přidal hlas vzdálené bouře, která mu pronikla do snu jako nezvaný host, a probudila ho.
S každým zahřměním sebou klisna neposedně a vystrašeně trhla a poskakovala na místě. Rychle vstal a chytil
ji za uzdu. Nechybělo mnoho a dokázala by se sama uvolnit a utéct, možná ho při tom i podupat. Krotil ji a utěšoval. Chvíli trvalo, než se poddala, nebyli na sebe zvyklí.
Posel se podíval pod strom, pod kterým nakrátko usnul. Černé štíhlé prsty z větví v jeho řídké koruně se pod
náporem větru prohýbaly, jako by nervózně poklepávaly na desku stolu. Jakýkoliv náznak pohodlí pod jeho
kmenem se vytratil v bahnité kaluži a nepříjemné vzpomínce na noční můru. Opustil to zkažené místo a vyvedl
klisnu za uzdu zpět na cestu. Pokračovali dál.
Bouře byla divoká a plná života. Přímo před ním les blesků vykreslil nad plochou krajinu obrys hradu na malém
kopci. Vysoké a štíhlé bílé věže trčely vyrovnané vedle sebe jak kosti žeber. Z jejich špiček zářilo souhvězdí
bledě rudých plamenů. Nemohl se mýlit, musel to být Arn Duren, sídlo beorna Savorra. Místo, kam měl namířeno.
Než noc skončí, mohl by snad ulehnout do teplé postele nebo se alespoň konečně najíst.
Na hradě se ke mně nebudou chovat jako k póvlu jen proto, že jsem se narodil a vyrostl na Stinných Vrších,
pomyslel si. Beorni takoví být nemůžou, beorni jsou vznešení a u jejich dvora jsou čestní rytíři, o kterých se
mluví v pohádkách a příbězích. U dvora by jistě mohl být i jeden z Rudých Štítů, těch nejlepších mužů v celém
království.
Nedbal toho, že by se klisna mohla polekat, vyskočil do sedla a pobídl ji ke klusu. Poslechla ho a rozběhla se,
jako by snad sama věděla, že i na ni tam čeká jídlo a teplá stáj.
~
Projel velkým, ale tichým městem, které se rozprostíralo v podhradí, a přijel až k bráně. Na jejím vršku vlály
dvě vlajky, jedna zelená, druhá černá, s erby, které ve tmě nedokázal rozeznat. Pod jeho kobylou se rozezněly
duté nárazy kopyt na dřevo širokého padacího mostu. V příkopě pod ním se hromadila dešťová voda. Posel
přejel most, na chvíli se ocitl v závětří brány, kde na něj nepršelo, ale vzápětí mu kapky opět začaly smáčet
obličej. Cestu na nádvoří mu hradily silné tyče spuštěné mříže.
Seskočil z kobyly, chytl se chladného hladkého železa a začal volat na někoho, kohokoliv, uvnitř.
Hrad a jeho stráž spaly a nikdo nepřicházel. Nepřestával křičet a kopat do mříže, až se konečně na její druhé
straně v jedné z noh brány otevřely dveře. Vyšel z nich voják s mečem u pasu a pláštěnkou ledabyle přehozenou přes hlavu. Na hrudi měl znak bílého plamene na černém pozadí. Pohlédl na návštěvníka skrze mříž rozespalou a rozmrzelou tváří.
„Co tu chceš, pobudo?“
„Musím mluvit s beornem Savorrem.“
„To ses snad posral, ne?“ řekl strážný a změřil si muže na opačné straně mříže pohledem. „Co seš zač, žebrák?
Jseš celej od bláta a krve. Snad si nemyslíš, že někoho takovýho pustím do hradu. Natož za beornem!“
„Posílá mě Nikorai Karek, renin Stinných Vrchů. Vezu od něj dopis s jeho pečetí. Je to naléhavé.“
Strážný přimhouřil oči a posla si pořádně prohlédl.
„Počkej tady,“ řekl jen a odešel kamsi do hradu.
Uběhlo několik minut, než se strážný vrátil v doprovodu dvou dalších mužů. Jeden z nich byl velitel, nebylo
o tom pochyb. Šel v čele skupinky, jeho uniforma byla vznešenější a jeho krok jistý. Déšť snad ani nevnímal.
Přišel těsně k mříži a bez představení začal mluvit. „Dej sem ten dokument.“
Posel vytáhl dopis z náprsní kapsy a strčil ho veliteli skrze mříže. Ten rozlomil pečeť, papír rozložil a v přítmí
loučí se snažil přečíst slova. Pak kývl hlavou na jednoho z vojáků. „Dobrá, zvedněte mříž a pusťte ho dovnitř.
Koně ustájíte a jemu, k Pěti, najděte nějaké čisté oblečení.“
„Můžu požádat i o něco k jídlu, můj pane? Celý den jsem vůbec nic nejedl.“
Velitel přikývl. „V kuchyni se snad najdou nějaké zbytky od večeře, které se nehodily čoklům.“
„Děkuju, můj pane.“
Jeden voják odešel s klisnou, druhý šel pro jídlo a ošacení. Velitel jej mlčky vedl k jedné z věží.
Posel nikdy žádný hrad na vlastní oči neviděl.
Byl obrovský.
Zvedl zrak k vrcholku nejbližší věže. Štíhlá svíce s jasným plamenem na svém temeni, který plápolal výše, než
kam mohly sahat špičky prastromů v Hluchém Hvozdu. Otočil se a pohlédl na její identickou sestru na opačné
straně širokého nádvoří. Každý z dalších čtyř párů tím vyšší než ten předchozí, čím více se vzdalovaly od brány.
V čele hradu stálo pět věží spojených v jednu, srostlé prsty od krajů rostoucí ke svému středu, která na zbytek
hradu shlížela jako hrdá matriarcha v čele rodinného stolu. Po jejích stranách visely dvě vlajky, ty samé, které
vlály na vrcholku brány.
Po poslově levici byla překrásná květinová zahrada, které ani plášť noci neubíral na pestré barevnosti a tma
neskryla její rozličné vůně mísící se s elektrizujícím nádechem bouřkového ovzduší. Po pravici dlouho míjeli
široké stáje. Musely být schopné pojmout všechny koně, kteří se proháněli Stinnými Vrchy. Voják pod střechu
stájí vedl kobylu, která posla dovezla až na toto okouzlující místo.
Posel zaklonil hlavu, až ho zabolelo ve ztuhlém krku, ale jak jinak mohl pohlédnout až ke špičce věže, ke které
se blížili? Z jejího vrcholku muselo být vidět mrakům na záda.
Velitel otevřel těžké dveře a oba vstoupili dovnitř. Posel se konečně dostal z dosahu nepříjemných kapek deště
a stoupal za velitelem po točitém schodišti.
„Jdeme za beornem?“
Velitel k němu otočil hlavu, aniž by zastavil. „V tuhle hodinu rozhodně ne,“ řekl odměřeně. „Zítra po snídani,
když bude mít náladu, tak tě před něj předvedu. Řekneš mu, co máš říct, a pak se hned vrátíš zpět tam k vám.“
Zastavil u jedněch dveří a otevřel je. „Tady se můžeš vyspat. Jídlo a oblečení ti hned přinesou.“
Posel vstoupil do místnosti. Byla malinká, vlhká a nezasklenou škvírou nahrazující okno šel dovnitř chlad. Došlápl na stébla staré zatuchlé slámy a přešel ke špinavé matraci.
Připadal si jak ve vězeňské cele. Otočil se na velitele, ale ten mezitím beze slova odešel. Nehnal se za ním. Sedl
si na tvrdou nepohodlnou postel a čekal na jídlo.
Nemusel čekat dlouho. Voják, který ho předtím uvítal u brány, mu nyní přinesl v jedné ruce hrnec s polévkou
a v druhé čisté oblečení.
Obojí s díky přijal. Voják jen pokynul hlavou, ve tváři měl stále otrávený výraz, a odešel.
Polévka byla chudá. Byla to takřka jen špinavá voda bez kousku zeleniny nebo masa. Jediné, co v ní plavalo, byl
starý chléb, který se stihl nepříjemně rozmočit. Ale i tak jedl. Byl tak hladový, že jedl, jako by to mělo být jeho
poslední jídlo. Plnou lžicí ji nabíral a dával si pozor, aby mu ani kapka neukápla. Byla chudá, ale alespoň jí bylo
hodně.
Když už v hrnci nebylo co vyškrábnout, prohlédl si oblečení, které mu přinesli. Bylo čisté, ano, ale bylo nuzné.
I na poměry jeho chudého kraje. Oblečení, které měl na sobě, by bylo lepší a kvalitnější, kdyby jej jen náročná
cesta nezničila. Byl možná jen prostý vesničan ze zapadlého koutu světa, ale přesto, nebo snad právě proto, se
děsně styděl, v čem bude muset zítra zrána předstoupit před vznešeného beorna.
Natáhl se na matraci. Musel pokrčit nohy v kolenou, protože jinak se jak hlavou, tak patami otíral o stěny místnosti. K přikrytí byla jen tenká deka.
Usínal s hlavou plnou myšlenek, ale spal tvrdým bezesným spánkem.
~
Probudilo ho nepříjemné kopnutí.
Voják, kterého předešlé noci neviděl, se nad ním tyčil s vědrem v ruce.
„Vstávej smraďochu. Tady máš vodu a žínku. Umyj se a obleč. Za půl hodiny půjdeš za beornem.“
Posel zkřivil tvář. Myslel si, že na hradě budou vznešenější lidé. Spravedlivější. Snad to byl problém jen vojáků
a stráží. Beorn a jeho rytíři takoví nebudou, ti budou lepší.
Svlékl se ze svého umazaného oblečení a nahý se umyl studenou vodou. Probrala ho po kratičkém spánku.
Neměl břitvu, aby se oholil, neměl ani ručník, kterým by se mohl usušit. Třásl sebou, aby ze sebe sklepal co
nejvíce vody, ale stejně poté, co se oblékl, jeho nové oblečení provlhlo. Promnul si své neupravené, několikadenní vousy a mokré a zplihlé vlasy. Podíval se na své nové oblečení. Připomínalo pytlovinu. Alespoň si vykasal
příliš dlouhé nohavice a ohrnul přečuhující rukávy.
Bylo mu trapné se takhle ukázat před beornem, ale co jiného mu zbývalo. Vyšel z místnosti a sešel schody. Dole
se ho ujal další voják s bílým plamenem na hrudi.
Nádvoří s příchodem rána ožilo. Předešlé noci obdivoval velikost hradu, ale stejně ho nyní překvapilo, kolik
lidí jej obývalo. Procházeli kolem desítek dalších vojáků, všech ve stejných světle šedých uniformách s bílým
plamenem na černém poli na hrudi.
Viděl i muže s meči u pasu, avšak bez uniforem. To museli být vznešení rytíři, kteří dali svůj meč do služby
beornovi.
Stejným směrem, jímž ho voják vedl, přenášelo služebnictvo tácy plné jídla a pití z jedné věže, kde musela být
kuchyně, do druhé. Jistě do hlavní síně hradu, kde má beorn své křeslo, ze kterého vykonává vůli krále. Nad
širokými dveřmi do síně visely dvě vlajky s erby. Bílá svíce na černém pozadí patřila beornu Savorrovi a Severním Polím, jeho beornátu. Černá růže s rudým stonkem a trny na světle zeleném podkladu byla zase znakem
královského rodu a celého Arorbonu. Znal ten erb i ze Stinných Vrchů, kde vlál na vlajce nad mnohem skromnějším sídlem renina Kareka.
Z davu k němu přišel velitel. Měl na sobě stejnou uniformu jako ostatní jemu podřízení vojáci, ale jeho byla
doplněna o dlouhou, světle šedou kápi. Vypadala, že je ušita z mnohem kvalitnějšího materiálu.
Převzal si ho od vojáka a opět si ho změřil pohledem, tentokrát na pořádném světle. Velitelova tvář nedokázala
skrýt despekt, který u něj poslův vzhled vzbudil, ale nahlas nic neřekl.
„Beorn bude nyní snídat. Budeš čekat za dveřmi, dokud se nerozhodne, že si tě vyslechne. Pak pro tebe přijdu.“
Vešli do nejvyšší věže, která stála v čele Arn Durenu. Ocitli se ve vstupní hale, která se větvila pěti směry. Po
stranách stoupala dvojice schodišť, mezi nimiž byly tři chodby. Pokračovali tou prostřední, stále rovně, až se
zastavili u dalších dveří, neméně velkých jako byly ty vstupní. Byly otevřené dokořán a bylo jimi vidět do síně.
„Tady čekej,“ zastavil ho velitel přede dveřmi a sám pokračoval dál dovnitř.
Síň byla prostorná, s vysokou klenbou podepřenou sloupy ve dvou řadách. Každý z nich byl vytesán do podoby
jakýchsi lidí a bytostí, snad dávných bohů, kteří byli uctíváni před zjevením Pěti. Zeď na protější straně byla
prosklená a skrze lehce nažloutlé sklo se skýtal výhled na rozlehlé jezero. Mezi sloupy byly rozmístěné stoly.
Mohlo se k nim usadit na dvě stě hlav, možná o něco více, ale obsazená byla sotva desetina. Síň tak působila
vylidněně. Ale i když v síni byla zhruba dvacítka lidí, jídla bylo pro stovku. Stoly, i ty, u kterých nikdo neseděl,
jím byly obsypané a služebnictvo nosilo více a více táců s dalšími pokrmy. Nikdy neviděl tolik jídla pohromadě
a jen mu to připomnělo, jak velký má hlad. Celý den nejedl a polévka z předešlé noci jeho žaludek nezaplnila.
Jeho nos byl v pokušení ze všech těch vůní, které kolem něj vanuly z táců přenášených v rukou sluhů a služek.
Chtěl vlézt dovnitř, jen na okraj, a vzít si šunku, stroužek sýra nebo i jen obyčejný krajíc chleba.
Ale neudělal to. Beorni a rytíři jsou muži dobrých mravů a cti a brát jídlo ze stolu, ke kterému jeden nebyl pozván, jde proti obojímu. A tak stál, sbíhaly se mu sliny a hlasitě mu kručelo v břiše. Čekal, až si ho beorn nechá
zavolat.
Ten seděl u stolu na opačném konci síně. Posel na dálku nedokázal rozeznat jeho rysy, snad jen, že má na sobě
rudou róbu a jeho vlasy jsou uhlově černé a dlouhé. Jedl a prázdné talíře před ním se hromadily. U širokého
stolu v čele síně bylo sedm křesel. Beornovo bylo výše než ostatní a bylo v samotném středu. Za jeho zády se
lámaly vlny na hladině jezera. Ostatní křesla byla obsazena jen z poloviny. Na jedno z volných se usadil velitel
stráží a také začal snídat.
Posel netrpělivě přešlapoval z nohy na nohu. Dlaně se mu potily nervozitou a žaludek hlasitě protestoval nad
tím svůdným a voňavým pokušením.
Konečně beorn a velitel promluvili jeden k druhému. Následně velitel vstal a vydal se pro posla. Nepřešel celou
délku síně, prostě z půlky mávl rukou, otočil se a vrátil zpět ke stolu.
Posel se zhluboka nadechl, sevřel své zpocené dlaně a opět je povolil. Pohnul nohama, které mu na okamžik
odmítly poslušnost. Nikdy nebyl v přítomnosti někoho urozeného, natož aby s ním mluvil. Navíc byla místnost
plná rytířů a vznešených lidí, protože kdo jiný mohl snídat se samotným beornem.
Bázlivě se blížil středem síně mezi stoly. Jeho kroky tlumil nadýchaný černý koberec. Lidé sedící u stolů mu
věnovali buď zvídavé, anebo posměšné pohledy a šeptem jej komentovali svým sousedům. To jej znervóznilo
ještě víc.
Beorn na něj ale hleděl pevným pohledem bez známky pohrdání. Jeho tvář byla protáhlá a působila chrabře,
přesně tak, jak má beorn vypadat. Ruce měl propletené prsty a opřené o bradu v zamyšleném gestu.
Posel se blížil v mírném úklonu, pomalu a opatrně zvedal hlavu. Nevěděl, jak blízko se sluší přiblížit se.
Beorn před sebe napřáhl ruku a postavil se.
Když stál, působil ještě impozantněji. Byl vysoký a měl široká ramena, hustý černý plnovous a pevný pohled
bez bázně.
Byl přesně takový, jaký měl být. Posel jej obdivoval.
Beorn spustil ruku, založil si ji v bok a mlčky na posla hleděl.
„Zůstaň stát tam, kde jsi,“ řekl po chvíli. „Jestli smrdíš tak, jak vypadáš, tak tě vážně čuchat nechci.“
Sál se rozesmál a posla polilo horko a stud. Ale i vztek.
Ten beorn, který před ním stál ještě před okamžikem, byl pryč. Tenhle nový nebyl jako z hrdinských příběhů,
nebyl chrabrý a udatný, čestný a spravedlivý.
Byl to prostě jen další štamgast z hospody, která stála na kraji Hluchého Hvozdu.

„Není tomu tak?“ zařval svoji otázku a pozvedl korbel.
„Černá růže a rudé trny,“ odpověděla mu sborově síň a rytíři pozvedli své číše.
„Černá růže a rudé trny,“ přitakal beorn a napil se. Prásknul korbelem o stůl a podíval se na posla.
„Chceš meče po svém beornovi, drne. Ale já ti dám něco lepšího. Něco přímo od krále. Já ti dám toho nejlepšího
z nás. Strážce Arorbonu. Samotný Rudý Štít,“ řekl a ukázal na Taribalda. Sabriele opět vylétla ruka k ústům.
Taribald rozčileně vyskočil na nohy. „To nemůžeš. Já poslouchám královy rozkazy, ne tvoje.“
„A král ti rozkázal být jeho mečem kdekoliv v království. A kdo jiný vede meč než ruka? A kdo jiný je královou
rukou v tomto beornátu než beorn?“
„Byl jsem přidělen k tomuto hradu, ne ke Stinným Vrchům.“
„Byl jsi přidělen k tomuto hradu, abys chránil beornát, který jej obklopuje. Nejsou snad Stinné Vrchy jeho součástí?“
Beorn se pobaveně usmál, protože na to Taribald nedokázal odpovědět.
„Je to díra, prdel, sám jsi to řekl. Já jsem Strážce Arorbonu, tohle je pod moji úroveň.“
„Možná by ses měl naučit, kde jsou hranice Arorbonu. Nebo si snad myslíš, že tvoje služba králi spočívá jen
v tom, že budeš jeho beornovi spát pod střechou, žrát z jeho talíře a …“
Jen to dořekni, pomyslel si Taribald. Dořekni to. Šukat tvoji ženu, protože ty sám nemůžeš, ty impotente.
Taribald skřípal zuby, ale byl zticha.
„Pojedeš do Stinných Vrchů, ohlásíš se u tamního renina a vyřešíš ty vraždy.“
„Já nejsem žádný lovec monster. Nic o nestvůrách nevím.“
„Tak to by sis měl vzít z knihovny pár chytrých svazků. Zítra ráno vyrazíš a budeš prohledávat tamní lesy, dokud nepomstíš příbuzné našeho nového přítele. Víc se o tom nehodlám bavit.“
Taribald mu hleděl do očí. Jediný, co jsi kdy dokázal, bylo narodit se se správným jménem. I tenhle beornát musel
být nově vytvořen, jeden z tradičních sis nemohl nikdy zasloužit.
Taribald práskl pěstí do stolu a odešel ze síně. V zádech cítil pohledy, které ho vyprovázely. Ten Sabrielin bodal
obzvláště hluboko.
~
Nasedl na prvního koně, kterého ve stájích našel, a vyjel z hradu. Nejel nikam. Prostě bloudil krajinou, na každé
křižovatce se nanovo rozhodoval, kam se vydá.
Uháněl po rozblácených cestách mezi poli a projížděl skrze vísky, kde plašil husy a udivoval děti.
Jeho prsten ho stavěl nad všechny, které potkal. V celém království bylo málo lidí, kterým by se musel klanět
a poslouchat jejich rozkazy. Beorni, bohužel, byli jedněmi z nich.
Hnal svého koně tryskem, na pokraj jeho sil. Chtěl si vyčistit hlavu, zbavit se zlosti. Rychlá jízda byla nejlepším
lékem.
Koně vyčerpal a nechal ho ve stájích jedné z vesnic. Zdejší stájník mu za něj dal jiného koně. Hnědák byl sešlý
věkem a neměl cenu ani desetiny mladé rychlé bílé klisny, kterou místo něj Taribald ve stájích nechal. Skvělý
obchod pro stájného, Taribaldovi to bylo jedno. Klisna nebyla jeho, patřila beornovi. Stejně jako nyní hnědák.
Cesta zpět byla pomalá. Hnědák na více než na výklus neměl sílu. Taribaldovi to ale nevadilo.
Na Arn Duren vrátil, až když nebe osvětloval Měsíc a Pět a hvězdy tu v líných, tu v těkavých pohybech pluly po
noční obloze. Hledal v těch vzorech na nebi nějaké znamení. Co na něj čekalo na Stinných Vrších? Proč ho Pět
poslalo zpět do toho pozapomenutého kraje?
Proč to udělal beorn mu bylo jasné. Doufal, že vyšetřování ho na Vrších udrží po týdny, ne-li měsíce. Anebo
ještě lépe, že při prohledávání tamních lesů a Hluchého Hvozdu přijde o život.
Zajel s koněm do stájí. Stájná z Arn Duren měla dost rozumu, aby se Rudého Štítu neptala, proč se z projížďky
vrací na mrzákovi, když odjel na statné klisně.
Šel do své komnaty. Postel byla pomačkaná a zahřátá. Beornesa na něj čekala, ale neměla dostatek trpělivosti.
Přijel pozdě. Jaká škoda. Kdy se jen bude moci zase dotýkat jejího mladého a pevného těla?
Ona byla to jediné, co bude z Arn Duren postrádat.
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Taribald vstal ještě, než slunce stihlo zaplavit pokoj narudlým ranním svitem, a začal se oblékat. Zvolil lehkou
bílou tuniku a přes ní si oblékl koženou jezdeckou vestu. Natáhl si kalhoty ze stejného materiálu. Věci vhodné
na dlouho cestu v koňském sedle.
K pasu si připnul měšec naditý mincemi. Většina z nich pocházela z beornovi pokladnice. Nebyl to plat nebo
žold, Rudý Štít mohl vždy přijít ke správci beornovi pokladny a vyžádat peníze na své výdaje. K beornově zlosti,
což Taribalda velmi těšilo.
Nakonec si na levou ruku nasadil prsten. Ten sám o sobě stačil k tomu, aby všechna jeho útrata v celém království byla považována za zaplacenou.
Zazvonil na služebné. Dvě mladé dívky vzápětí vešly do jeho komnaty, předvedly pukrle a zůstaly tiše stát s pohledem skloněným k zemi.
„Sbalte mi nějaké oblečení. Bude stačit něco jednoduchého. A také dostatek jídla a pití. Pak to vše odneste do
stájí.“
„Ano, můj pane,“ řekla svorně děvčata a dala se do práce.
Vzal Snílka, svůj meč, a připnul si jej k pasu. Jeho pozlacený jílec koukal z bohatě vyrývané pochvy.
O stěnu byl opřený štít. Jeho čelo bylo natřeno rudou barvou s tenkou bílou linkou při krajích. Barva se ze štítu
odlupovala a pravidelně potřebovala přetřít. Jeho jednoduchá dřevěná konstrukce, jen lehce vyztužená železem, mnoho ochrany neposkytovala. Meč či šíp by skrze něj projel jako mlhou a pokud by byl použit k útoku,
po prvním úderu by se rozpadl. Nepraktičnost ale nahrazoval jeho význam. Starodávné Rudé Štíty je pyšně
nosili do bezpočtu bitev. Jejich řád zanikl, stejně jako Staré Království, jen aby znovu povstal se vznikem Arorbonu jako jeho Strážci. Jméno se změnilo, ale jejich odkaz se předával z generace na generaci, z paže na paži.
Ve štítu samotném z jeho raných dob nezůstala jediná původní součást, všechny byly časem nahrazeny při nesčetných opravách, ale jeho historie z něj nevyprchala. Kdo zahlédl rudý štít na zádech jezdce projíždějícího
jejich vesnicí, nevzpomněl si na prsten Strážců Arorbonu, ale na pohádky a říkanky, které mu vyprávěla před
spaním jeho babička, jenž je slyšela zase od té své. Ty pohádky o Rudých Štítech, kteří zachraňovali krásné
panny, ochraňovali vesničany před nestvůrami a spravedlivě rozhodovali spory mezi poddanými a šlechtou.
Kam přijeli, tam bez lítosti zaniklo bezpráví a strach.
Taribald si ten štít přehodil přes rameno a přezkou ho připevnil k zádům. Pro něj nebyl ničím víc, než přítěží
a břemenem. Okovem, který jej slibem služby poutal k tomuto beornátu, příliš daleko od Arndar Aror, králova
sídla.
~
Zamířil do stájí, ale cestou se zamyslel.
Měl to být sice výsměch, ale beornova rada z předešlého dne měla smysl.
Otočil se na patě a šel do Jezerní věže. Hbitě prošel vstupní halou a vystoupal jedněmi z postranních schodů
vysoko nad hlavní síň. V knihovně pracoval jediný člověk, drobný mladíček s udržovanou bradkou. Jeho oči
sledovaly pero kroužící po pergamenu. Taribalda překvapilo, že tu někdo je takhle časně, ale dle mužových krví
podlitých očí se dovtípil, že tu byl celou noc.
„Můj pane, takhle časně?“ zvedl knihovník hlavu od pergamenu, aniž by přestal psát. „Mám tu nějaké nové dobrodružné romány. Ty vám jistě zpříjemní projížďku beornátem.“
„Tentokrát ne,“ zarazil jej Taribald a přišel k němu blíže. „Hledám nějaké knihy o nestvůrách.“
„To není moc konkrétní požadavek, můj pane.“
„Prostě něco o monstrech, co žijí na Stinných Vrších.“
Mladík se zamyslel. Skřípavý zvuk pera na papíře ustal, muž jej odložil stranou.
„To vám asi moc nepomůžu. O Stinných Vrších toho mnoho napsáno nebylo.“
„To mě nepřekvapuje. Je to díra.“
„Tak jsem to nemyslel. Z jedné strany je Berenické pohoří, z druhé pak Hluchý Hvozd. Obojí převážně neprostupné přírodní bariéry. Tamní fauna tak není příliš rozmanitá. Co nepřišlo s lidmi, to tam prostě nežije. Ale to,
co hledáte, jsou informace o stvůrách, které žijí mezi stromy Hluchého Hvozdu. Na naší straně máme celkem
spolehlivou síť strážnic, které všechno, co se pokusí z Hvozdu vylézt, rychle zaženou zpět. Ale ve Stinných Vrších nic takového nemají. Tamní lesy navíc plynule v Hvozd přecházejí. Je dost možné, že tam mohlo vylézt z
pralesa cokoliv.“
„Je tu tedy nějaká knížka o Hvozdu?“
„Ale kde že. Však víte, co se říká. Na světě jsou poslední dvě neprozkoumaná místa, oceán a Hluchý Hvozd.
Dávný král Augerion prý strávil dvacet let a přišel o tisíce mužů, než našel jednu jedinou cestu skrz. Kdo se kdy
vydal hlouběji, o tom už nikdy nikdo neslyšel.“
Úzkými okny do potemnělé místnosti prostupovaly tenké proužky ranního světla, ve kterých se leskl všudypřítomný prach. Nad jeho hlavou houkla v kleci sova. Prostorem se nesl pach jejích výkalů. Taribald si promnul
ospalá víčka.
„Máte tu vůbec něco, co by mi pomohlo?“
„Můžu vám dát nějaké svazky o běžných monstrech, která žijí v lesích. Stinné Vrchy jsou přeci jen lesnatá krajina. To by vám mohlo být nápomocno.“
Taribald si povzdechl. „Lepší než nic.“
„Také vám můžu dát nějaké knihy o mrchožroutech a podobné havěti. Vrchy ostatně zažily svůj nemalý příděl
bitev v poslední válce. Je to tedy sice patnáct let, ale nikdy nevíte, na co můžete narazit.“
Knihovník vstal od stolu, vzal do ruky svícen a vydal se mezi police. Taribald viděl pohybující se záři plamene
pronikající mezi škvírami nad knihami v regálech. Po chvíli se mladík vrátil se dvěma knihami v náručí.
„O stvořeních mezi stromy od mistra Kaerilia,“ položil objemný svazek v zelených deskách na stůl, „a Bitva po
bitvě od neznámého autora. Ta je plná návodů, jak se vypořádat nejen s mrchožrouty, ale i s přízraky a špatnými znameními.“ Druhá kniha byla tenká. Mnoho návodů obsahovat nemohla.
Taribald rozevřel O stvořeních mezi stromy a volně listoval mezi stránkami. Tuhé zažloutlé listy byly poseté
bohatě zdobeným písmem a plné ilustrací. Před jeho očima se míhaly tesáky, dlouhé pařáty, stvoření obrostlá
mechem nebo listím, ale i taková, která svoji pravou podobu skrývala pod maskou obyčejné lidské tváře.
„K čemu to vůbec potřebujete, můj pane?“ zeptal se mladík.
„Do toho ti nic není,“ odsekl Taribald, aniž by vzhlédl od stránek knihy.
Knihovník si prstem nadzvedl brýle, aby se podrbal na otlačeném nose. „To je pravda, pane. Není. Ale když mi
povíte více, mohu vám být i více nápomocen.“
„Něco na Vrších vyvraždilo vesnici. Mou povinností je to vyšetřit,“ odtušil stroze.
„Hmm, to je zajímavé. Znáte nějaké podrobnosti?“
„Ne. Jen to, že se to stalo a že je na vině nejspíš nějaká stvůra.“
„Vydržte ještě moment,“ odvětil mu mladík a opět zmizel mezi stěnami plnými vědomostí.
„Kletby a prokletí,“ položil na stůl další knihu, když se vrátil. „Protože jak se říká, největší nestvůrou je nakonec
člověk. Folklór venkova. V té je zase popsáno pár zlovolných bytostí žijících v blízkosti vesnic. I když nemyslím,
že by některá z nich dokázala vyvraždit celou vesnici. A nakonec starý dobrý Bestiář. Jsou v něm jen ta nejznámější monstra, ale není nejlepší prvně vyloučit ty nejpravděpodobnější?“
Z obalu Bestiáře na Taribalda zíral hladový pohled vlkodlaka se z huby vyceněnými tesáky od krve. Kresba byla
natolik živá, že Taribaldovi přeběhl mráz po zádech.
„Víc mě nenapadá, jak bych vám mohl pomoci.“
Taribald vzal všech pět knih do rukou a potěžkal je. Ilustrovaná kniha o stvůrách v lesích byla z nich největší,
zbylé čtyři, byť položené na sobě, by ji jen sotva převyšovaly.
„Tohle bohatě postačí,“ řekl a položil je zpět na knihovníkův stůl. „Zavolejte někoho, ať mi je zabalí na cestu
a připraví ve stájích do sedlové brašny.“
„Jistě, můj pane.“
Taribald se otočil a vyšel z knihovny ven.
~
Ve vstupní hale, kde se pětice chodeb a schodišť sbíhala do jediného místa, viděl z protějších schodů scházet
Sabrielu.
Zarazil se. Stejně jako ona, když si ho všimla. Poskočilo mu srdce a stáhl se žaludek. Nasucho polkl a pak se
konečně pohnul.
Oba vykročili zároveň a sestoupili schody. Prázdnou halou se ozývala ozvěna jejich kroků.
„Taribalde. Myslel sis, že odjedeš, zatímco všichni ostatní ještě spí,“ řekla Sabriela. Nebyla to otázka.
„Skoro se mi to povedlo. Jak jsi věděla, že tudy projdu?“
„Věděla?“ pozvedla obočí. „Nevěděla. Věř tomu nebo ne, potkáváme se náhodou.“
„Blbost. Jdeš za mnou.“ Vlastní nehty se mu zaryly do kůže na dlaních.
„Myslíš si snad, že mi stojíš za to, abych se s tebou loučila?“
„Včera jsi byla v mém pokoji.“
„A kde jsi byl ty?“
„Projet se. Vyčistit si hlavu. Vrátil jsem se až v noci.“
„To je škoda, mohla to být krásná noc.“
Stáli tváří v tvář, přímo uprostřed vstupní haly. Ranní svit se tříštil o křišťály na lustru vysoko nad jejich hlavami. Látka jejích šatů se mu jemně otírala o ruce.
Vzhlížela na něj vzhůru svýma temně hnědýma uhrančivýma očima. Nos měla přikrytý souhvězdím světlých
pih. Její úzké rty mohly vykouzlit překrásný úsměv, kdyby se někdy v životě naučila usmívat.
„Ty víš, proč mě poslal pryč. Říkala jsi, že je to v pořádku.“
„Taky že bylo. Ale asi mu došla trpělivost.“
„Po takové době?“
Jen pokrčila rameny a uhnula pohledem.
„Mohla jsi mě varovat.“
„Varovat? Nevěděla jsem, že se ti chystá mstít.“
„Nebude se mstít i tobě?“
„Já jsem královské krve. To by si nedovolil.“
Dívali se jeden druhému do očí, ztraceni v pohledech, které říkaly víc, než kdy mohla slova. Pomlka se prodlužovala.
„Vrátím se. Zanedlouho.“
„Anebo se už nevrátíš nikdy. Je to nebezpečná cesta.“
„Já se vrátím,“ zopakoval Taribald a chytl ji za předloktí. „Počkej na mne.“
Sabriela se mu vyvlékla a ruku si přitáhla k tělu. „Chvíli možná, ale nebudu čekat dlouho.“
„Chvíle mi stačí. Nebude…“
„Dobrý rytíř by se připravil den předem a ráno odjezd nezdržoval,“ ozvalo se za jejími zády. Ze stejného schodiště, jako před chvílí ona, nyní scházel její manžel, beorn Savorro. Zastavil se několik schodů nad nimi. Sabriela
otočila hlavu přes rameno, Taribald na beorna hleděl přes ní. Neodpověděl mu.
„Je čas, abys vyrazil,“ řekl beorn příkrým a hlubokým hlasem a sestoupil o schod níže.
Sabriela se otočila zpět k Taribaldovi. Chytla jej za temeno hlavy a stáhla si jeho obličej níže ke svému. Políbila
jej. Dlouze, hluboce a vášnivě.
Pak se otočila, chytla své šaty do rukou a mírně je nadzvedla, aby si je neumazala o schody. Vyšla ke svému
manželovi, jemně jej políbila na tvář a stanula vedle něj s rukama zaklenutýma pod jeho ramenem. Oba shlíželi
dolů na Taribalda.
„Na co ještě čekáš?“ zeptal se ho Arrac Savorro. Jeho přiškrcený hlas se nesl poloprázdnou halou. „Tvůj beorn
ti dal úkol ve jménu našeho krále. Vykonej ho.“
Taribald s hlasitým bouchnutím srazil paty k sobě a mírně se uklonil s pravou rukou na srdci. Narovnal se, otočil se na patě a odešel ven z věže, aniž by se za sebe ohlédl.
~
„Byla tady služebná a nechala tu pro vás tašku, můj pane,“ řekl Taribaldovi stájník, když dorazil do stájí. „Jakého
vám mám připravit koně? Nějakého rychlého, jako vždy?“
„Ne. Tentokrát dám přednost výdrži. Nechci shánět čerstvého koně uprostřed Hluchého Hvozdu.“
„Máme tu takové, pane. Statné a silné. Zvyklé na dlouhé cesty. A hlavně takové, které Hvozd nevystraší. Pojďte,
vyberte si, můj pane.“
„Je mi to jedno,“ odtušil Taribald, zatímco jej stájný provázel kolem jednotlivých kójí. Taribald nikdy na žádném
z nich neseděl, ze stájí vyjížděl jedině na koních, jejichž hlavní předností byla rychlost. „Prostě mi nějakého
pořádného osedlejte.“
Stájný mu přivedl velkého hřebce. Paprsky světla se blyštivě odrážely od husté černé srsti. Jeho velké a jasné
oči s ní takřka splývaly. Měl statnou a osvalenou postavu a pevný, až paličatý postoj.
„Tenhle hřebec se jmenuje Démon, můj pane. Monster se nebojí, to ona jeho. Je temperamentní, ale není neposlušný. Sám beorn ho velmi rád sedlá.“
„Výborně, dobrá volba. Beorn jistě bude rád, že mi ten kůň na cestě poslouží.“
Taribald si sundal od pasu pochvu s mečem a nechal stájného, aby jí připoutal k sedlu.
Opřel se o stěnu a sledoval jej při práci. Mezitím přišel sluha s knihami zabalenými v ovčích kůžích a vloženými
do pevné kožené tašky. Stájný i ji přidělal koni k sedlu a přidržel Démona, aby na něj Taribald mohl naskočit.
~
Bylo chladné počasí a cesty stále ještě nevyschly z bouřky, která řádila předešlé noci. Démon ale s jízdou žádné
problémy neměl. Zpod podkov mu odlétávalo bláto, ale jeho krok byl jistý. Taribalda příjemně překvapilo, že
se v hřebci skrývá i rychlost. Nebyl žádný závodník, ne jako koně, na které byl Taribald běžně zvyklý, ale vzdálenost mezi Taribaldem a Arn Duren zvětšoval hbitě a bez potíží.
Taribald plánoval strávit v sedle celý den a první noc přečkat v nějakém hostinci. Cesta, po které jel, byla stará
obchodní stezka. Protínala celá Severní Pole, ale vyhýbala se většině měst a vesnic. Přesto s přibývajícím časem
potkával stále více lidí. Obchodníci s nejrůznějším zbožím pendlovali mezi jednotlivými městečky a vesnicemi.
Někteří z nich se Taribalda snažili zastavit a něco mu prodat, všechny ale ignoroval a projel kolem nich. Ty,
kteří se jej snažili zastavit jinak než pouhým zvoláním, čekal zbrklý úskok
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Taribald nedokázal přesně říct, co ho probudilo. Hluk z nádvoří, světlo, které mu nezataženým oknem dopadalo
přímo na tvář, anebo pohyb jejího těla ležícího vedle něj?
Posadil se na postel a začal se oblékat.
Peřiny za jeho zády zašustily a postel se pohnula. Otočil se. Ranní slunce se svezlo po její obnažené bledé pokožce. Bosýma nohama tiše našlapovala do měkkých vláken hustého koberce. Přešla k sedadlu, na kterém si
předešlé noci svlékla své zelené šaty, a začala se do nich beze slova opět soukat.
Nemluvili. Ráno spolu nikdy nemluvili. Pozorovali jeden druhého, snad při tom mysleli na předešlou noc, anebo
na den, který je teprve čeká. Oblékali se pomalu. Nebyl důvod ke spěchu.
Ona si sepnula své dlouhé vlnité hnědé vlasy do copu, on si nasadil svůj prsten Strážce Arorbonu. To bylo vždy
to poslední, co udělali, než odešli z místnosti. On se ji před tím ještě pokusil políbit. Někdy ho nechala, někdy
ne. Dnes ne.
Na chodbě se každý vydali na opačnou stranu. Ona šla do své komnaty, Taribald zamířil na snídani.
~
Vzduch byl cítit vlhkostí a rozšlapaným blátem. Podrážky mu zajížděly do rozmočené hlíny rozdupané desítkami těžkých bot vojáků. Prostranstvím se rozléhaly zvuky do sebe vrážejících zbraní vojáků účastnících se
každodenního ranního tréninku, které byly doprovázené naštvanými rozkazy z úst jejich důstojníků. Když prošel kolem, důstojníci mírně pokynuli hlavou na pozdrav. Některým odpověděl stejným gestem. Velitel hradní
stráže, Otto Narn, se vybavoval s jedním ze svých podřízených před vstupem do Jezerní věže, nejvyšší věže na
Arn Durenu.
„Taribalde,“ zvolal, když se Taribald přiblížil. „Tak jaká byla noc?“ zeptal se s úšklebkem.
Věděl to. Všichni to věděli. Tajemství znal celý hrad, nikdo o něm ale nemluvil nahlas.
Taribald jen pokrčil rameny.
Otto se pousmál. Jeho dlouhá, světle šedá kápě chytala špínu a bláto z bouří rozmáčené země. „Taky jsem se
nevyspal. V noci přijel posel od renina Stinných Vrchů. Špinavej, neupravenej, smradlavej. Prostě jak si člověka
z té díry představuješ. I když, kdo ví, nakolik je to člověk. Ty jejich děvky tam jistě mrdají s kdejakýma nestvůrama. Beorn si ho vychutná.“
„Arrac by za něj a za Stinné Vrchy měl být rád. To jen díky nim je beornem.“
„Možná, to ale neznamená, že by se k těm zjevům hlásil. Však se podívej,“ ukázal Taribaldovi přes rameno.
Taribald se otočil. V doprovodu jednoho z vojáků tam šel drobný muž. Skutečně byl zarostlý a jeho vlasy byly
mastné a slepené. Na sobě měl oblečení, které vypadalo jako přešitý pytel od brambor a lehce kulhal. Vypadal
žalostně.
„Proč je tady?“
„Stal se tam nějaký masakr,“ odpověděl mu Otto, ale než řekl více, Taribalda opustil. Šel k tomu zanedbanému
muži, převzal si jej od vojáka a odvedl ho do Jezerní věže.
Taribald tu věž často nenavštěvoval. Beorn ho nesnášel a on zase nesnášel jeho, a tak když mohl, vyhýbal se
jeho přítomnosti. Pro jídlo si raději zašel přímo do kuchyně a odnesl si jej k sobě do komnaty nebo si ho nechal
zabalit na cestu a zbytek dne pak strávil projížděním kraje. Dnes ale udělal výjimku.
Za poslední války s Teirvinem byl na Stinných Vrších krátce umístěný, když doprovázel Dalivera. Jejich pluk
tam tak dorazil až v době, kdy se předchozí jednotky probily skrze průsmyky Berenického pohoří přímo do
samotného srdce Teirvinu a Stinné Vrchy ponechaly pod vládou Arorbonu. Daliver byl tehdy stále ještě princem, jeho otec a starší bratr byli stále ještě naživu.
Taribald zíral na vysoké dveře do Jezerní věže, které pohlcovaly nekonečné zástupy služebnictva. Zvědavost
jej přemohla a vydal se k ní také.
Cestou do sálu minul onoho posla a mohl si ho tak prohlédnout zblízka. Ve tváři měl hloupý výraz pomalého
člověka. Jeho zuby byly odporně žluté a každý trčel jiným směrem.
Posel zvědavě nakukoval do síně. Prohlížel si místnost, lidi a hlavně jídlo.
Stinné Vrchy ležely mezi dvěma velkými a významnými královstvími, a přesto ani jedno z nich nedokázalo to
zapadlé místo zcivilizovat. Nedivil se, že ten muž byl tak fascinován tím, co vidí před sebou. Musel vyrůst v chatrči uplácané z bláta a klacků.
Taribald přišel k hlavnímu stolci dostatečně blízko na to, aby slyšel, co bude posel vykládat, ale stále dostatečně
daleko, aby na něj beorn Savorro nezačal mluvit.
Když usedal, jejich pohledy se střetly. Taribald svým rychle uhnul stranou a zabořil jej do talíře před sebou
dříve, než by nechtěně stihl beorna vyprovokovat k další z mnoha zbytečných konfrontací.
Ten si jej ale více nevšímal. Dokonce vypadal, že má dobrou náladu, což u něj nebylo obvyklé. Jeho povaha byla
zapšklá a vybíjel si svoji zlost na komkoliv, kdo se mu jen trochu znelíbil. I Otto, kterému jeho pozice velitele
stráží zajišťovala místo u hlavního stolce, seděl od Savorra v dostatečné vzdálenosti.
Taribald opatrně ukusoval z talířů, které ležely před ním, a pohledem mířil pryč od beorna. Stoly přes tácy jídla
nebyly vidět. Jako každý den. A jako každý den tu skoro nikdo nebyl. Pár mečů, které měl beorn rád, protože
mu servilně na všechno přikývly a povahou to byly stejné zmije jako on. Vedle dvou takových seděl a jedním
uchem poslouchal jejich rozhovor.
„Teirvin je v prdeli. Tuhle válku prohrajou stejně rychle, jako prohráli tu s náma.“
„Nepodceňuj je. S náma se drželi dlouho. Potrápili nás víc, než měli být schopní.“
„Protože nás překvapili. Teď má výhodu překvapení Kalimarr. Teirvin si ani neprdl a už má obléhanou polovinu království. Dej na mě, ještě před zimou uslyšíme o obléhání Valory.“
„Jo, ale jedině pokud jim nepřijde Arorbon na pomoc. Jsme teď přece spojenci, ne?“
„A proč bysme to jako dělali? Copak někomu záleží na těch teirvinskejch hovnech?“
„Nezapomínej, že naše drahá královna Lady Valeia je sama teirvinské hovno. Myslíš si snad, že když se nechá
šukat velectěným Daliverem, tak mu přitom nešeptá do ucha, aby se svojí neporazitelnou armádou pomohl
jejímu bratříčkovi?“
Taribald zaťal pěst. Srdce mu vynechalo úder a žaludek se křečovitě sevřel vždy, když někdo v jeho přítomnosti
mluvil o králi nebo královně. Obzvlášť, když někdo použil místo titulů jejich jména, zalilo mu vnitřnosti rozžhavené železo. Chtěl vstát a přesednout si nebo ty dva parchanty okřiknout, ať drží hubu, ale nedovolil si na
sebe příliš přitahovat beornovu pozornost.
Naštěstí tomu stejně nebylo třeba. Otto vstal od stolu a pro posla od renina ze Stinných Vrchů se vydal. Došel
do půli síně a jen na něj mávl, neobtěžoval se ujít celou cestu.
Posel uposlechl jeho příkazu a šel k beornovi.
Jeho záda se prohýbala a opět rovnala, zrak bořil do země, ale vždy na chvilku vzhlédl před sebe. Nevěděl, jaký
je protokol. Otto mu to neřekl. Nebyl to zlý člověk, ale byl to prvně a především voják. Jeho mozku nedošlo, že
ten posel nemůže mít nejmenší ponětí, jak se chovat u dvora.
Ve svých nuzných šatech, s výrazem hlupáka a s křečovitými pohyby, se posel pomalu blížil a jeho tělo se nepřirozeně třáslo a kroutilo jako posedlé.
Jdi s hlavou vzpřímenou až před stolec. Tam poklekni a čekej, až tě beorn osloví, snažil se mu Taribald napovědět
beze slov, vnutit mu tu myšlenku. Bylo mu ho skoro až líto.
Beorn ho gestem zastavil na místě a chvíli si ho prohlížel. „Zůstaň stát tam kde jsi. Jestli smrdíš tak, jak vypadáš,
tak tě vážně čuchat nechci.“
Taribald viděl, jak výraz v poslově tváři poklesl. Smích sálu ho bodal do duše jako čepele. Posel se shrbil, jako
by hledal úkryt před vší tou pozorností.
Beorn se smál vlastnímu vtipu. Sedl si zpět do křesla a napil se z korbele piva. Po černém plnovousu mu pomalu
stékala hustá bílá pěna.
„Co tu chceš, drne?“ zeptal se posla, když se konečně dosmál.
Posel neodpověděl. Hlas ho snad opustil. Jen na beorna zíral a naprázdno otevíral a zavíral ústa.
Otto Narn vstal ze své židle a předal beornovi papír, na kterém byla rozlomená pečeť.
Beorn si jej vzal a začal jej číst nahlas celé síni.
„Můj pane, Arracu Savorro, beorne Severních Polí. Strašná pohroma postihla naši krajinu. Jedna z vesnic, kterou
nazýváme Větrná, byla po posledním úplňku nalezena vyvražděná. Muži, ženy i děti, všichni brutálně rozsápáni
a ponecháni na návsi v kalužích krve.
„Nevíme, jaká zlá síla to způsobila, jaká stvůra musela vylézt zpoza prastromů v Hluchém Hvozdu a učinit takovou
katastrofu.
„Prosím, pomoz nám. Nemáme dostatek vojáků, kteří by to mohli prošetřit. Pošli nám zkušené meče a vzdělané
lidi, takové, kteří nás ochrání a pomstí v tvém jménu tvé poddané. Prosím. O to tě žádám já, renin Stinných Vrchů
a tvůj vždy věrný poddaný, Nikorai Karek.“
Beorn zvedl dopis nad hlavu a ukázal ho všem v síni.
„No, kdo by to byl řekl. Ten drn Karek umí psát. Na celém dopise jsou jen dvě kaňky. Kdybych nevěděl, z jaké
prdele to přišlo, myslel bych si, že to sepsalo nějaké šikovné batole.“
Další vlna smíchu. Taribald pohrdavě pozoroval ostatní rytíře. Smáli se všemu, co beorn řekl, ať to bylo vtipné
nebo ne.
„Řekni mi, drne,“ promluvil beorn přímo na posla, „proč bych se měl zajímat o to, co se stalo takovým, jako jsi
ty?“
Posel naprázdno polkl a podíval se kolem sebe, jako by mu snad někdo mohl napovědět.
„Oni,“ začal posel nervózně. Hlas mu přeskakoval. „Oni jsou tví poddaní, Moje Veličenstvo.“
Sál se opět zasmál.
Beorn smích utnul gestem ruky. „Tenhle drn se mi líbí. Ale říká se Vaše Veličenstvo, ne Moje Veličenstvo, ty
hlupáku.“
„Omlouvám se, Vaše Veličenstvo.“
Posel se rozhlížel kolem sebe, nechápal, co řekl špatně nyní, co spustilo další salvu smíchu. Beorn mu správně
opravil tu drobnost se zájmeny, ale už mu neřekl, že to oslovení je vyhrazené jen pro královskou krev, ne pro
takové, jako je beorn.
„Ale, ale, kdo se nám to konečně probudil?“ pronesl beorn a díval se při tom za posla. Taribald se ohlédl stejným
směrem.
Beornesa Sabriela Savorro, vzdálená sestřenice krále a mladá manželka beorna, kráčela středem síně. Byla oblečená v jednoduchých šatech tmavě modré barvy divokého moře, které věrně zdůrazňovaly její přitažlivou
štíhlou postavu. Prošla obloukem kolem posla a letmo si jej prohlédla. Taribalda minula bez povšimnutí. Obešla
stůl v čele síně a šla ke svému právoplatnému místu po boku svého manžela. Jemně jej políbila na zarostlou
tvář a usadila se. Hrábla si rukou za hlavou a přes levé rameno si přehodila cop dlouhých vlnitých hnědých
vlasů.
„Kdo je ten muž, můj drahý?“ zeptala se a ukázala na posla prstem.
„Nikdo. Drn ze Stinných Vrchů. Přišel si stěžovat, že se tam o sebe nedokážou postarat.“
„Copak se stalo?“
„Slyšíš?“ beorn křikl na posla. „Tvoje beornesa ti položila otázku. Odpověz jí.“
Posel se začal trhaně klanět. Taribald se bál, že začne odpověď koktat. Šlapal si na jazyk, slova mu přeskakovala.
„Vaše Veličenstvo. Jedna z našich vesnic byla vyvražděná. Všichni… i starci a děti, nikdo… nikdo nepřežil, oni…“
Otto Narn mu skočil do řeči. „Jak zemřeli?“
„Někteří byli spáleni na uhel, můj pane. Jiní… jiní byli roztrháni… bylo to… bylo to strašné.“
„Viděl jsi je na vlastní oči?“
„Ne, můj pane. Ale ten voják, který je našel… ten kluk říkal, že nikdy nic tak strašného neviděl. Byl to prý masakr.
Noční můra.“
„Měl jsi tam někoho blízkého?“ zeptala se beornesa.
„Ano, má pa… Vaše Veličenstvo. Sestru… Sestru, neteře a jednoho synovce… Byla to ještě drobata, nejstarší
ještě ani nebylo deset let.“
„A všichni,“ Sabriela hlasitě vydechla, „všichni zemřeli?“ Položila si dlaň na hruď a výraz v tváři jí vystrašeně
poklesl.
„Ano… Všichni…“
„U Pěti,“ pronesla skrze prsty, kterými si zakryla ústa.
„Dost,“ uhodil pěstí do stolu beorn. „Už toho mám dost. Nebudeš rozrušovat moji ženu. Tvoje historky mě nezajímají. Tvoji lidé, ten cár papíru,“ mávl dopisem, „mě taky nezajímá. Vrať se do té své prdele mezi ostatní
drny a vyřiďte si to sami. Je mi to jedno. Klidně všichni pochcípejte, vy zasraná Teirvinská hovna.“
Posel nejdříve zbledl, ale vzápětí začal rudnout. Taribald viděl, jak zaťal ruce v pěst a jeho záda se narovnala.
Každý člověk má svoji hrdost a i pes, který je bit, kouše.
Nedělej to, snažil se ho varovat v duchu.
„Ne,“ zakřičel posel. Hlas se mu třásl rozčilením. „Ne. My nejsme Teirvinští. Už dávno ne. Jsme z Arorbonu,
stejně jako ty. Jako král. Jsme tví poddaní. Platíme ti daně. Platíme za všechno to jídlo, které tu ani nemůžete
sníst, a přitom u nás každou zimu zemře několik lidí hladem. Platíme ti daně a náš renin sedí pod tvojí vlajkou.
Dlužíš nám pár mečů. Dlužíš nám pomstu za naše mrtvé. Dlužíš nám to.“
Posel se ke konci své řeči už zajíkal. Jeho tělo se třáslo. Strachem i stresem. Zíral na beorna s vytřeštěným pohledem na své hloupé tváři a po zarostlé bradě mu stékala slina.
To chtělo odvahu, pomyslel si Taribald. Hlupák.
Beorn si stoupl. V nastalém tichu bylo slyšet šustění látky jeho obleku. Beorn i posel na sebe zírali tvrdým pohledem.
„Máš pravdu, drne.“ Beornův hlas byl tichý a snažil se znít klidně. Mezi větami ale hluboce oddychoval. I on měl
zaťaté pěsti, kterými se opíral o stůl. “Jsme oba z Arorbonu. Jak jsem mohl zapomenout. Vždyť spousta mých
přátel, bratrů ve zbrani, zemřela, aby tomu tak bylo. Musíme myslet na to, co nás spojuje. Říkáš, že tvůj renin
sedí pod mojí vlajkou. Ano, sedí. Ale ještě nad ní vlaje další vlajka. Není tomu tak?“
Beorn se rozhlédl po místnosti. Nikdo mu neodpověděl.
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