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Ako vždy túto knihu venujem svojej rodine.
A tiež rojkom:

všetkým výtvarníkom, hudobníkom a rozprávačom,
vaka ktorým sa toto dobrodružstvo mohlo uskutočni.
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dej predchádzajúcich častí 
eragon, eldest a Brisingr

N
 
a začiatku boli draky: pyšné, zúrivé a nezávislé. Ich šupiny sa 
 trblietali ako drahokamy a každý, kto sa na ne pozrel, bol zúfalý, 
lebo ich krása bola nesmierna a desivá zároveň.

dlhé veky žili samy v krajine nazvanej Alagaëzia.
Boh Helzvog z kameňa v púšti Hadarak stvoril nebojácnych zavalitých 

trpaslíkov.
A tieto dve rasy spolu bojovali.
Potom do Alagaëzie cez strieborné more priplávali elfovia. Aj tí bojovali 

s drakmi. elfovia však boli silnejší než trpaslíci a boli by draky zničili, ale 
draky by sa zároveň podieali na ich zániku.

Ke to pochopili, draky a elfovia uzavreli mierovú zmluvu. Táto zmluva 
zrodila dračích jazdcov, ktorí tisícky rokov udržiavali v celej Alagaëzii mier.

Potom do Alagaëzie priplávali udia. A rohatí urgalovia. A ra’zakovia, 
lovci temnôt, pojedajúci udské mäso.

Ľudia sa pripojili k zmluve s drakmi.
Potom sa mladý dračí jazdec Galbatorix postavil proti svojim druhom. 

Podrobil si čierneho draka šruikana a presvedčil alších trinás Jazdcov, aby 
šli s ním. Týchto trinástich zradcov nazvali Krivoprísažníkmi.

Galbatorix a Krivoprísažníci zvrhli Jazdcov, spálili ich mesto na ostrove 
Vroengard a zabili všetky ostatné draky okrem tých svojich a troch vajec: 
červeného, modrého a zeleného. A ak sa dalo, vzali všetkým drakom, proti 
ktorým bojovali, ich eldunarí: srdce sŕdc, kde je ukrytá sila a duša drakov, 
oddelená od ich tela.

Galbatorix vládol uom osemdesiatdva rokov. Krivoprísažníci postupne 
pomreli, ale on stále žil, lebo vlastnil silu všetkých drakov, a preto ho nikto 
nedokázal porazi.

V osemdesiatom treom roku Galbatorixovej vlády mu ktosi ukradol 
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z hradu modré dračie vajce. To sa dostalo do rúk Galbatorixových odporcov, 
ktorí si hovorili Vardeni.

elfka Arya prevážala vajce k Vardenom a elfom a spolu hadali človeka 
alebo elfa, pre ktorého by sa drak vyliahol. A tak ubehlo alších dvadsapä 
rokov.

Ke raz Arya cestovala do elfského mesta Osilon, zaútočila na ňu a jej 
strážcov skupina urgalov. s urgalmi bol Tieň durza: černokňažník posad-
nutý duchmi, ktorých vyvolal, aby mu slúžili. Po smrti Krivoprísažníkov sa 
stal Galbatorixovým najobávanejším služobníkom. urgalovia zabili Aryi-
ných strážcov, ale kým ju Tieň zajal, Arya stihla pomocou kúzla posla vaj-
ce preč. Nasmerovala ho k človeku, u ktorého dúfala, že by mohlo by 
v bezpečí.

Kúzlo sa jej však nie celkom vydarilo.
A tak sa stalo, že sotva pätnásročná sirota eragon našiel vajce v dračích 

horách. Odniesol si ho na farmu, kde žil so svojím strýkom Gerom a bratran-
com Roranom. Z vajca sa eragonovi vyliahol drak a on ho začal vychováva. 
Bola to samica a dal jej meno Zafira.

Potom Galbatorix poslal dvoch ra’zakov, ktorí mu tiež slúžili, aby našli 
vajce a priniesli ho naspä. Ra’zakovia zabili Gera a spálili ich dom.

eragon a Zafira sa vydali prenasledova ra’zakov, aby pomstili strýka. šiel 
s nimi i rozprávač Brom, ktorý kedysi pred pádom Jazdcov býval dračím 
jazdcom. To jemu chcela elfka Arya posla modré vajce.

Brom naučil eragona mnoho o šermovaní, čarovaní a cti. dal eragonovi 
Zar’rok, ktorý kedysi býval mečom Morzana, prvého a najmocnejšieho z Kri-
voprísažníkov. Pri alšom stretnutí s ra’zakmi však Broma zabili a eragon so 
Zafirou unikli len pomocou mladého Morzanovho syna Murtagha.

Počas ich ciest durza zajal eragona v meste Gil’ead, ale eragonovi sa po-
darilo uniknú a zachráni aj uväznenú Aryu. durza elfku otrávil a vážne 
zranil, a tak ju eragon, Zafira a Murtagh odviezli k Vardenom, ktorí žili me-
dzi trpaslíkmi v Beorských horách a vyliečili ju.

Počas pobytu medzi Vardenmi eragon požehnal dieau elve. dievčatku 
želal, aby bola uchránená pred nešastím, ale, žia, svoje požehnanie zle sfor-
muloval, čím na ňu nevedomky uvalil kliatbu, ktorá ju nútila sta sa pre 
druhých ochranou pred ranami osudu.

Onedlho Galbatorix poslal armádu urgalov, aby zaútočili na trpaslíkov 
a Vardenov. V bitke, ktorá nasledovala, eragon zabil Tieňa durzu, ale utrpel 
pri tom ažké zranenie na chrbte a navzdory starostlivosti vardenských lie-
čiteov trpel strašnými bolesami.
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A v týchto bolestiach začul hlas, ktorý hovoril: Po ku mne, eragon. Po 
ku mne, pretože ja mám odpove na všetky tvoje otázky.

O tri dni vardenského vodcu Ažihada prepadli a zabili urgalovia, ktorým 
velili dvaja čarodeji zvaní dvojčatá, ktorí zradili Vardenov. dvojčatá uniesli 
aj Murtagha a odvliekli ho ku Galbatorixovi. eragon si rovnako ako ostatní 
Vardeni myslel, že Murtagh zomrel, čo ich vemi zarmútilo.

Novou vodkyňou Vardenov sa stala Ažihadova dcéra Nasuada.
Z Tronjheimu, sídla vládcov trpaslíkov, eragon, Zafira a Arya odcestova-

li na sever do lesov du Weldenvardenu, kde žili elfovia. šiel s nimi i trpaslík 
Orik, synovec trpasličieho kráa Hrothgara.

V du Weldenvardene eragon a Zafira spoznali Oromisa s Glaedrom: 
posledného slobodného Jazdca a draka, ktorí sa celé posledné storočie 
ukrývali a čakali, kým budú môc vycviči novú generáciu dračích 
jazdcov. eragon a Zafira sa stretli aj s kráovnou Islanzadí, vládkyňou elfov 
a matkou Arye.

Kým Oromis a Glaedr vyučovali eragona a Zafiru, Galbatorix poslal 
ra’zakov a skupinu vojakov do eragonovej rodnej dediny, aby zajali jeho 
bratranca Rorana. Roran sa však ukryl. Neboli by ho našli, neby nenávisti 
mäsiara slouna. sloun zavraždil hliadku a vpustil ra’zakov do dediny, aby 
Rorana zaskočili nepripraveného.

Roran sa nedal zaja, ale ra’zakovia uniesli jeho milú: slounovu dcéru 
Katrinu. Roran presvedčil dedinčanov, aby s ním odišli a putovali cez dra-
čie hory na pobrežie Alagaëzie a odtia na juh do surdy, ktorá dovtedy ne-
bola pod nadvládou Galbatorixa.

Rana na chrbte eragona alej trýznila, ale počas elfskej slávnosti Agaetí 
Blödhren, ke oslavovali zmluvu medzi Jazdcami a drakmi, mu ranu vyliečil 
prízrak draka, ktorý elfovia vyvolali v závere slávností. Zjavenie navyše dalo 
eragonovi silu a rýchlos, akú majú len elfovia.

eragon a Zafira odleteli do surdy, kam Nasuada odviedla Vardenov, aby 
zaútočili na Galbatorixovo Kráovstvo. Tam sa s Vardenmi spojili urgalovia, 
ktorí vysvetovali, že ich Galbatorix podviedol a oni sa mu za to chcú pom-
sti. u Vardenov sa eragon opä stretol s elvou, ktorá pre jeho kúzlo nepri-
rodzene rýchlo dospela. Z plačúceho dojčaa bola teraz štvorročná dievčina 
a jej pohad bol naozaj strašidelný, pretože poznala bolesti všetkých okolo 
seba.

Nealeko hraníc surdy, na černastých Horiacich pláňach, sa Vardeni 
s eragonom a Zafirou stretli s Galbatorixovým vojskom vo vekej a krvavej 
bitke.
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Počas bitky sa k Vardenom pridal Roran s dedinčanmi aj trpaslíci, ktorí 
za nimi dorazili z Beorských hôr.

Potom sa však na východe objavila postava odetá v nablýskanom brnení, 
letiaca na trblietavom červenom drakovi, a pomocou mágie zabila kráa 
Hrothgara.

eragon a Zafira bojovali s Jazdcom a jeho červeným drakom. Počas súbo-
ja zistili, že Jazdcom bol Murtagh, ktorého zaväzovala ku Galbatorixovi ne-
zrušitená prísaha vernosti. Jeho drakom bol Tŕň, ktorý sa vyliahol z druhé-
ho z troch vajec.

Murtagh eragona a Zafiru porazil vaka sile eldunarí, čo mu dal Galba-
torix, ale nechal ich utiec vzhadom na ich staré priatestvo a tiež preto, 
lebo sú bratia. eragon sa od neho dozvedel, že sa obaja narodili Morzanovej 
žene selene.

Murtagh vzal eragonovi Zar’rok, Morzanov meč, a opustil s Tŕňom Ho-
riace pláne. stiahli sa aj ostatní Galbatorixovi vojaci.

Po bitke eragon s Roranom leteli na Zafire do temnej kamennej veže 
v Helgrinde, ktorá slúžila ako úkryt ra’zakov. Zabili jedného z nich a rodičov 
lethrblaka a zachránili z Helgrindu Katrinu. eragon v jednej cele objavil 
Katrininho otca, slepého a polomŕtveho.

eragon chcel slouna zabi za jeho zradu, ale nakoniec ho uviedol len 
do hlbokého spánku a oznámil Roranovi a Katrine, že jej otec je mŕtvy. Po-
tom požiadal Zafiru, aby odniesla Rorana a Katrinu naspä k Vardenom, 
kým on sa pokoná ešte s jedným ra’zakom.

eragon sám zabil posledného ra’zaka. Potom odniesol slouna z Helgrindu. 
Po dlhšom rozmýšaní odhalil slounovo skutočné meno v starodávnom ja-
zyku, jazyku moci a kúzel. Ovládol mäsiara pomocou jeho mena a prinútil 
ho prisaha, že už nikdy neuvidí svoju dcéru. Potom ho poslal ži medzi elfov. 
eragon však mäsiarovi nepovedal, že elfovia mu vrátia zrak, ak sa bude kaja 
zo svojej zrady a vraždy.

Arya sa stretla s eragonom na polceste k Vardenom a spolu pešo prešli 
cez nepriateské územie.

u Vardenov eragon zistil, že kráovná Islanzadí poslala dvanás elfských 
čarodejov vedených Blödhgarmom, aby chránili jeho a Zafiru. eragon po-
tom zrušil čo najväčšiu čas svojho nepodareného požehnania, ktorým zaa-
žil elvu, ale jej schopnos cíti boles druhých jej zostala, hoci už nemala 
nutkanie ich chráni pred utrpením.

Roran si vzal Katrinu, ktorá bola tehotná, a po prvý raz po dlhom čase 
bol eragon šastný.
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Na Vardenov však zaútočili Murtagh, Tŕň a skupina Galbatorixových mužov. 
Pomocou elfov sa eragon a Zafira dokázali ubráni. eragon ani Murtagh nedo-
kázali porazi jeden druhého. Bola to ažká bitka, pretože Galbatorix očaroval 
svojich vojakov tak, aby necítili nijakú boles, a Vardeni utrpeli veké straty.

Potom Nasuada poslala eragona, aby zastupoval Vardenov medzi tr-
paslíkmi počas voby ich nového kráa. eragon šiel nerád, pretože Zafira 
musela zosta, aby chránila tábor Vardenov.

Roran medzitým slúžil u Vardenov a postupne si získaval postavenie v ich 
vojsku, pretože sa osvedčil ako chrabrý bojovník a dobrý velite.

Ke bol eragon medzi trpaslíkmi, sedem z nich sa ho pokúsilo zavraždi. 
Vyšetrovanie odhalilo, že za útokom stojí klan Az sweldn rak Anhûin. 
Zhromaždenie klanov však pokračovalo a Orika zvolili za nástupcu jeho 
strýka. Na korunováciu priletela za eragonom Zafira. V prípravách na sláv-
nos splnila svoj sub, že opraví trpaslíkmi vemi vážený hviezdny zafír, kto-
rý rozbila počas eragonovho súboja s Tieňom durzom.

Potom sa eragon so Zafirou vrátil do elfských lesov. Tam Oromis prezra-
dil eragonovi pravdu o jeho pôvode: že v skutočnosti nie je synom Morzana, 
ale Broma a že on i Murtagh majú spoločnú matku selenu. Oromis a Glaedr 
im tiež vysvetlili, čo je to eldunarí a že drak sa môže rozhodnú vyvrhnú ho 
zo seba ešte počas života. Takisto ich nabádali na opatrnos, lebo ten, kto 
eldunarí získa, ho môže použi, aby ovládal draka, ktorému patrilo.

V du Weldenvardene sa eragon rozhodol, že potrebuje nový meč na-
miesto Zar’roku, o ktorý prišiel. spomenul si na radu, ktorú pri svojich ces-
tách s Bromom dostal od mačkolaka solembuma: aby sa vydal k stromu Me-
noa, ktorý má dušu. Prehovoril so stromom a ten súhlasil, že mu dá žiaroce 
ukrytú pod jeho koreňmi výmenou za bližšie neurčenú cenu.

elfská kováčka Rhunön, ktorá ukovala všetky meče Jazdcov, pomoh-
la eragonovi vyrobi nový meč. eragon svoj modrý meč nazval Brisingr, 
‚oheň‘. Čepe Brisingra vzplanie, kedykovek vysloví jeho meno.

Potom Glaedr zveril svoje srdce sŕdc eragonovi a Zafire a tí sa vrátili na-
spä k Vardenom, kým Glaedr a Oromis sa pridali k ostatným elfom, ktorí 
útočili na severnú čas Kráovstva.

Pri obliehaní Feinsteru eragon a Arya narazili na troch nepriateských 
čarodejov, z ktorých sa jeden premenil na Tieňa Varauga. s eragonovou po-
mocou Arya Varauga zničila.

Medzitým Oromis a Glaedr bojovali s Murtaghom a Tŕňom. Galbatorix 
sa zmocnil Murtaghovej mysle a jeho rukou zavraždil Oromisa. Tŕň zabil 
Glaedrovo telo.



Vardeni síce vo Feinsteri zvíazili, ale eragon a Zafira oplakávali stratu 
svojho učitea Oromisa. Vardenské vojsko sa vydalo na pochod Kráov-
stvom smerom k hlavnému mestu urû’baenu, kde sídli Galbatorix, pyšný 
a sebaistý, pretože má k dispozícii silu drakov. 
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dobýjanie

d
 
račica Zafira zarevala a vojaci stojaci pred ňou sa zdesili.

„Za mnou!“ vykríkol eragon. Zodvihol Brisingr nad hlavu 
tak, aby ho všetci videli. Na pozadí čiernych mračien, ktoré sa 

zbierali na západe, hral modrý meč dúhovými farbami. „Za Vardenov!“
Okolo neho preletel šíp, ale nevenoval mu pozornos.
Bojovníci zhromaždení pri halde sutiny, na ktorej eragon so Zafirou stáli, 

odpovedali hromovou ozvenou: „Za Vardenov!“ Zamávali zbraňami a vyra-
zili vpred cez popadané kamenné platne.

eragon sa otočil chrbtom k vardenským bojovníkom. Na druhej strane 
haldy sa rozprestieralo široké nádvorie, kde sa tlačili asi dve stovky kráov-
ských vojakov. Za nimi sa vypínala vysoká temná hradná veža s úzkymi ok-
nami a niekokými menšími hranatými vežičkami. V horných miestnostiach 
najvyššej z nich svietila lampa. eragon vedel, že niekde vo veži sa skrýva lord 
Bradburn, zástupca mesta Belatona, ktoré sa Vardeni už niekoko nekoneč-
ných hodín snažili doby.

eragon s výkrikom zoskočil z hromady trosiek smerom k vojakom. Muži 
cúvli, ale stále mierili kopijami k zubatej diere, ktorú Zafira vybúrala do von-
kajšej hradby.

Pri dopade sa mu pravý členok zvrtol, takže padol na koleno a rukou, 
v ktorej držal meč, sa zachytil o zem.

Jeden z vojakov sa chopil príležitosti. Vyrútil sa z útvaru, aby kopijou bo-
dol eragona do nechráneného krku.

eragon vrtkým pohybom zápästia bodnutie odrazil. Mávol Brisingrom tak 
rýchlo, že ani človek, ani elf to nemohli postrehnú. Vojak vystrašene zvraš-
til tvár, ke si uvedomil svoju chybu. Pokúsil sa utiec, ale pohol sa sotva pár 
palcov – eragon ho po náhlom výpade vpred zasiahol rovno do brucha.

A vtedy z haldy zoskočila aj Zafira a vychrlila pri tom prúd modro-žltého 
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plameňa. Kým dopadla na vydláždenú zem, eragon sa prikrčil a napol svaly 
na nohách. Náraz otriasol celým nádvorím. Z obrovskej pestrofarebnej mo-
zaiky pred hradnou vežou sa uvonilo mnoho sklenených hranolčekov a ro-
tovali hore ako roztočené mince, ktoré sa odrazili od bubna. Okenica nad 
nimi sa rozletela a zase zabuchla.

Zafiru sprevádzala elfka Arya. Ke sa vymrštila z hromady sutiny, dlhé 
čierne vlasy jej divoko viali okolo hranatých líc. Na rukách a na krku mala 
červené fŕkance a aj na čepeli jej meča bola zrazená krv. Ke pristávala, ti-
cho si oškrela kožu o kameň.

Jej prítomnos eragona povzbudila. V boji spolu so Zafirou nemal nikoho 
po svojom boku radšej. Je to dokonalá spolubojovníčka, napadlo mu.

Letmo sa na ňu usmial. Arya mu úsmev opätovala a v očiach sa jej radost-
ne zablysklo. V bitke nebola odmeraná, ale konala otvorene. Inde sa takto 
prejavovala len zriedka.

eragon sa prikrčil za svoj štít, lebo medzi nimi vyrástla zvlnená stena 
z modrého ohňa. spod okraja helmy sledoval, ako Zafira zaliala krčiacich sa 
vojakov prúdom plameňa, ktorý im však nijako neublížil.

Lukostrelci na cimburí hradnej veže vystrelili na dračicu záplavu šípov. 
Žiara v jej okolí bola taká silná, že niekoko šípov vo vzduchu zhorelo a roz-
padlo sa na popol, ostatné strely odklonili ochranné kúzla, ktorými Zafiru 
obklopil eragon. Jeden zo zatúlaných šípov sa s dutým buchotom odrazil od 
eragonovho štítu.

stĺp plameňa náhle obklopil troch vojakov a zabil ich tak rýchlo, že nema-
li čas ani vykríknu. Ostatní vojaci sa zhlukli uprostred žiary a ostrie ich 
kopijí odrážalo záblesky jasnomodrého svetla.

Nech sa Zafira akokovek snažila, skupinu vojakov len ošahla. Nakoniec 
svoje úsilie vzdala a s rozhodným cvaknutím zaklapla čeuste. Bez ohňa bolo 
nádvorie zrazu prekvapivo tiché.

eragonovi už niekoký raz napadlo, že nech vojakov ochránil ktokovek, 
muselo ís o skúseného a mocného čarodeja. Bol to Murtagh? uvažoval. Ak 
áno, prečo tu nie je aj s Tŕňom, aby bránili Belatonu? Vari si Galbatorix nechce 
udrža nadvládu nad svojimi mestami?

utekal vpred a jediným mávnutím Brisingra odsekol vrch tuctu kopijí 
rovnako ahko, ako ke v detstve švihnutím stínal klasy jačmenných stebiel. 
sekol najbližšieho vojaka cez prsia a prerezal mu krúžkové brnenie, akoby šlo 
o tenulinkú látku. Vystrekol gejzír krvi. Potom bodol alšieho vojaka a muža 
stojaceho vavo udrel štítom tak silno, až sa poskladal na zem, pričom zvalil 
alších troch.
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eragon sa mihal medzi vojakmi a s ahkosou ich zrážal. Ich reakcie mu 
pripadali pomalé a neobratné. Zafira sa pustila do boja po jeho avici – ob-
rovskými labami vyhadzovala vojakov do vzduchu, šahala ich ostnatým 
chvostom, hrýzla a zabíjala ich trhnutím hlavy. Napravo videl len rozmazané 
Aryine pohyby – každé mávnutie jej meča znamenalo smr alšieho z Gal-
batorixových služobníkov. Ke sa prudko otočil, aby sa vyhol dvom kopijam, 
zbadal za sebou elfa Blödhgarma porasteného srsou a alších jedenás elfov, 
ktorých úlohou bolo stráži jeho a Zafiru.

Nealeko neho prúdili cez trhlinu v hradbách na nádvorie Vardeni. Neú-
točili, lebo bolo privemi nebezpečné približova sa k Zafire. Ani ona, ani 
eragon, ani elfovia nepotrebovali pri zabíjaní vojakov pomoc.

Bitka rýchlo oddelila jazdcov od jeho draka a bojovali každý na inom kon-
ci nádvoria. eragona to neznepokojovalo. Zafira sama aj bez ochranných 
kúzel ahko premohla dvadsa, tridsa vojakov okolo seba.

O eragonov štít zadunela alšia kopija a škrabla ho na pleci. Rýchlo sa 
otočil k vrhačovi, vekému zjazvenému mužovi, ktorému chýbali spodné 
predné zuby, a bežal k nemu. Vojak sa zúfalo pokúšal vytiahnu z opaska 
dýku. V poslednej chvíli sa eragon stočil, napol ramená a hru a boavým 
plecom vrazil do mužovej hrudnej kosti.

sila nárazu odhodila muža o niekoko metrov, kde spadol a chytil sa za 
srdce.

Potom sa zniesla spŕška šípov s čiernymi pierkami, čo zabili a zranili mno-
hých vojakov. eragon uhýbal strelám a kryl sa štítom, aj ke si bol istý, že 
kúzla ho ochránia. ahkomysenos si však nesmel dovoli; nemohol vedie, 
či nepriateský čarodej nevystrelil začarovaný šíp, ktorý by prešiel jeho obra-
nami.

Pery sa mu skrútili do trpkého úsmevu. Lukostrelcom nad ním došlo, že 
nemajú šancu zvíazi, kým nezabijú jeho a elfov. snažili sa to dosiahnu bez 
ohadu na straty vo vlastných radoch.

Vemi neskoro, spokojne si pomyslel eragon so zamračeným výrazom v tvá-
ri. Mali ste opusti Kráovstvo, kým sa to ešte dalo.

Prudký nápor rachotiacich šípov mu na chvíku dovolil odpočinú si, čo 
uvítal. Útok na mesto sa začal už na úsvite a on so Zafirou museli po celý čas 
stá na jeho čele.

Ke príval šípov ustal, eragon si prehodil Brisingr do avej ruky, zdvihol 
zo zeme kopiju a hodil ju do lukostrelcov, stojacich najmenej desa metrov 
nad ním. Ako už predtým zistil, bez dostatočného cviku je ažké presne za-
siahnu kopijou cie. Preto sa ani nečudoval, ke netrafil muža, na ktorého 
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mieril, ale zaskočilo ho, že minul mnoho lukostrelcov na cimburí. Kopija 
preletela nad nimi a roztrieštila sa o stenu hradu. Lukostrelci sa smiali, uškŕ-
ňali a drzo gestikulovali.

eragonovu pozornos upútal rýchly pohyb, ktorý zachytil kútikom oka. 
Práve včas sa pozrel tým smerom, aby zachytil, že aj Arya hodila kopiju do 
lukostrelcov. Prepichla dvoch mužov, čo stáli blízko seba. Potom na nich na-
mierila svoj meč a povedala: „Brisingr!“ Kopija vzplanula smaragdovozele-
ným ohňom a ostatní lukostrelci uskočili od horiacich tiel. Všetci zrazu ute-
kali z cimburia a pchali sa do dverí vedúcich na horné podlažia hradu.

„To nie je fér,“ posažoval sa eragon. „Toto kúzlo nemôžem použi, lebo 
môj meč by vzplanul ako táborák.“

Arya sa naňho pozrela s nepatrným náznakom pobavenia.
Boj pokračoval ešte pár minút. Ostatní vojaci sa bu vzdali, alebo sa po-

kúsili ujs.
eragon dovolil utiec piatim mužom, čo stáli pred ním; vedel, že sa nedo-

stanú aleko. Rýchlo prezrel telá povaujúce sa okolo, aby sa ubezpečil, že 
nikto z protivníkov neprežil, a pozrel sa naspä cez nádvorie. Niekoko Var-
denov otvorilo brány na vonkajších hradbách a uličkou vedúcou k hradu 
niesli baranidlo. Ďalší sa zhromažovali v nepravidelných útvaroch veda 
vchodu do veže, pripravení vtrhnú dnu a stretnú sa s obrancami. stál me-
dzi nimi aj eragonov bratranec Roran. Rozháňal sa kladivom a vydával roz-
kazy. Na druhom konci nádvoria sa nad kopou mŕtvol krčila Zafira. Priestor 
okolo nej sa premenil na bitúnok. Na trblietavých šupinách sa jej držali 
kvapky krvi, ktoré ostro kontrastovali s jej modrým telom. Pohodila dozadu 
ostnatou hlavou a víazoslávne zrevala. Zúrivým rykotom prehlušila aj krik 
v meste.

Potom eragon začul zvnútra hradu rachot ozubených kolies a reazí, na-
sledovaný škripotom ažkých drevených trámov, ktoré niekto odsúval. Tieto 
zvuky pritiahli pohady všetkých k dverám pevnosti.

s dutým buchnutím sa dvere pootvorili a prudko rozleteli. Von sa vyvalil 
hustý mrak dymu z pochodní, takže najbližší Vardeni sa rozkašali a zakrý-
vali si tvár. Odniekia z hlbín prítmia vychádzalo bubnovanie okovaných 
kopýt o dlažobné kocky; potom zo stredu dymu vyrazil kôň s jazdcom. V a-
vej ruke jazdec držal niečo, čo eragon najprv považoval za obyčajnú kopiju, 
ale potom si všimol, že zbraň je vyrobená zo zvláštneho zeleného materiálu 
a čepe s bodcom má ukovanú do neznámeho tvaru. Hlavu kopije obklopo-
vala bledá žiara, neprirodzené svetlo, prezrádzajúce prítomnos kúzla.

Jazdec trhol za uzdu a stočil koňa smerom k Zafire, ktorá sa začala stava 
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na zadné nohy a pravou prednou labou sa mu chystala zasadi strašnú, smr-
tiacu ranu.

eragona sa zmocnili obavy. Jazdec pôsobil vemi sebaisto a tá kopija bola 
iná, vemi záhadná. Hoci Zafiru by jej obrany mali ochráni, eragon bol pre-
svedčený, že sa ocitla v smrtenom nebezpečenstve.

Nedostanem sa k nej včas, uvedomil si. Pátral mysou smerom k jazdcovi, 
ale ten sa tak sústredil na vlastnú úlohu, že ani nezaregistroval cudziu prí-
tomnos. Jazdcova neochvejná sústredenos dovolila eragonovi preniknú do 
jeho vedomia len povrchne. eragon sa teda stiahol do seba, zopakoval si 
niekoko slov zo starodávneho jazyka a zostavil jednoduché zaklínadlo, kto-
rým chcel cválajúceho koňa zastavi. Bol to zúfalý čin – nevedel totiž, či je 
jazdec čarodej a aké opatrenia podnikol proti útoku kúzlom. Nechcel sa však 
nečinne prizera, ke bol ohrozený Zafirin život.

eragon sa zhlboka nadýchol. Pripomenul si správnu výslovnos nieko-
kých ažkých zvukov v starodávnom jazyku. Potom otvoril ústa, aby vyslovil 
kúzlo.

Hoci bol rýchly, elfovia boli ešte rýchlejší. Kým stačil vyslovi jediné slovo, 
rozoznel sa za ním horlivý tlmený spev, zmes hlasov vytvárajúcich disharmo-
nickú a znepokojivú melódiu.

„Mäe...“ stihol len poveda, než zapôsobilo kúzlo elfov.
Mozaika pred koňom sa pohla a premieňala sa, úlomky skla sa zvlnili ako 

voda. V zemi sa otvorila dlhá trhlina neznámej hĺbky. Kôň s hlasným erdža-
ním zapadol do diery a zlomil si obe predné nohy.

Ke kôň klesal k zemi, jazdec natiahol ruku a hodil žiariacu kopiju do 
Zafiry.

dračica nemohla utiec. Nemohla ani uhnú. Preto sa zahnala po strele 
labou, aby ju odrazila. Lenže o kúsok ju minula a eragon s hrôzou sledoval, 
ako sa kopija zaborila vari meter do jej hrude, tesne pod kúčnu kos.

Pulzujúci závoj hnevu mu zastrel zrak. Pozbieral všetky dostupné zásoby 
energie – vo vlastnom tele, v zafíre zasadenom do hlavice meča, v dvanás-
tich diamantoch skrytých v páse Belota Múdreho ovinutom okolo jeho be-
dier aj nesmiernu energiu vnútri Arenu, elfského prsteňa zdobiaceho jeho 
pravú ruku – a bez ohadu na nebezpečenstvo sa chystal jazdca zniči.

Zarazil sa však, lebo sa objavil Blödhgarm. elf preskočil cez Zafirinu avú 
prednú nohu, pristál na jazdcovi ako leopard, ktorý sa vrhol na jeleňa, a zra-
zil ho na bok. Potom prudko trhol hlavou a dlhými bielymi zubami mužovi 
roztrhol hrdlo.

Z okna vysoko nad otvoreným vchodom do hradu sa ozval výkrik nes-
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mierneho zúfalstva a za ním nasledoval ohnivý výbuch, ktorý zvnútra budo-
vy vymrštil kusy kameňov, čo pristáli medzi zhromaždenými Vardenmi a dr-
vili im končatiny a trupy ako suché vetvy.

eragon si nevšímal kamene padajúce na nádvorie, utekal k Zafire a sotva 
vnímal, že sa k nemu pripojila aj Arya a jeho stráž. elfovia, čo boli blízko, už 
sa zhrčili okolo dračice a skúmali kopiju, ktorá jej trčala z hrude.

„Ako vážne...? Má...?“ pýtal sa eragon, ktorý nebol schopný dokonči 
vetu. Túžil dotknú sa Zafirinej mysle, ale kým mohli by v okolí nepriateskí 
čarodeji, neodvážil sa otvori jej svoje vedomie, aby nepriatelia nemohli slie-
di v jeho myšlienkach alebo ovládnu jeho telo.

Po zdanlivo nekonečnom čakaní elf Wyrden povedal: „Tieňobijca, môžeš 
akova osudu. Kopija minula hlavné žily a tepny v jej krku. Zasiahla len 
sval a ten vieme vylieči.“

„dokážete ju vytiahnu? Nie sú v nej nejaké kúzla, čo by bránili...“
„Postaráme sa o to, Tieňobijca.“
s vážnou tvárou, ako zhromaždenie kňazov pred oltárom, všetci elfovia 

okrem Blödhgarma položili dlane na Zafirinu hru a dali sa do tichého spe-
vu. Znel ako šepot vetra nesúci sa vŕbovým hájom. spievali o teple a raste, 
spievali o svale a šachách a pulzujúcej krvi a o alších, tajomnejších ve-
ciach. Zrejme nesmiernou silou vôle Zafira počas liečenia vydržala nehýba 
sa, hoci jej telom každých pár sekúnd lomcovali záchvaty triašky. Popri ná-
sade, zabodnutej v jej hrudi, vytekal pramienok krvi.

eragon sa pozrel na Blödhgarma, ktorý kráčal smerom k nemu. Na srsti 
okolo brady a krku mal zrazenú krv, takže jej odtieň stmavol z polnočnej 
modrej na čisto čiernu.

„Čo to bolo?“ opýtal sa ho eragon a ukázal na plamene, čo dosia poska-
kovali v okne vysoko nad nádvorím.

Blödhgarm si oblizol pery a odkryl tak svoje mačacie tesáky. „Tesne pred-
tým, ako jazdec zomrel, podarilo sa mi vstúpi do jeho mysle a prostredníc-
tvom nej do vedomia čarodeja, ktorý mu pomáhal.“

„Zabil si toho čarodeja?“
„svojím spôsobom. donútil som ho, aby sa zabil sám. Normálne by som sa 

neuchýlil k takému prehnane dramatickému prejavu, ale bol som... nahne-
vaný.“

eragon vyrazil vpred, ale potom si to rozmyslel, lebo Zafira dlho tlmene 
zastonala. Hoci sa kopije nik nedotýkal, začala sa jej sama vysúva z hrude. 
Očné viečka sa jej zachveli, a ke sa posledných šes palcov kopije vynáralo 
z jej tela, niekokokrát za sebou sa rýchlo, plytko nadýchla. Čepe s bodcom 
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ovenčená tlmenou žiarou smaragdového svetla spadla na zem a odrazila sa 
od dláždenia. Znelo to skôr ako zvuk kameniny, nie kovu.

Ke elfovia dospievali a odstúpili od Zafiry, eragon k nej podišiel a dotkol 
sa jej krku. Chcel ju upokoji, poveda jej, ako ho to vydesilo, spoji sa s jej 
vedomím. Namiesto toho sa jej pozrel do jedného zo žiarivých modrých očí 
a opýtal sa: „si v poriadku?“ Tie slová mu pripadali úbohé v porovnaní s hĺb-
kou jeho pocitov.

Zafira odpovedala jediným mrknutím, potom sklonila hlavu a pohladkala 
ho po tvári ahkým závanom horúceho vzduchu z nozdier.

eragon sa usmial. Potom sa obrátil k elfom a poakoval im v starodávnom 
jazyku za ich pomoc: „eka elrun ono, älfya, wiol firn thornessa.“ elfovia, čo 
pomáhali pri liečení vrátane Arye sa uklonili a stočili pravú ruku na prsiach 
do gesta, ktorým ich rasa vyjadrovala úctu. eragon si všimol, že viac než po-
lovica elfov pridelených na jeho ochranu a ochranu Zafiry je bledá, zoslab-
nutá a sotva sa drží na nohách.

„Chote do bezpečia a odpočiňte si,“ povedal siedmim z nich. „Ke tu 
zostanete, zabijú vás. Chote, je to rozkaz!“

Hoci si bol istý, že odchádzajú s nevôou, sedem elfov odpovedalo: „Ako 
si želáš, Tieňobijca.“ Zamierili cez mŕtvoly a sutinu preč z nádvoria. Vyzerali 
vznešene a dôstojne, aj ke boli na pokraji vyčerpania.

Potom sa eragon pripojil k Aryi a Blödhgarmovi, ktorí si so zvláštnym 
výrazom na tvári prezerali začarovanú kopiju, akoby presne nevedeli, ako 
zareagova. Čupol si veda nich a dával pozor, aby sa nijakou časou tela ne-
dotkol zbrane. Prezeral si jemné linky vyryté na spodnej časti čepele. Tie 
tvary mu pripadali povedomé, aj ke si nebol istý prečo. dumal nad zelen-
kavou rukoväou, vyrobenou z materiálu, ktorý nebol ani drevo, ani kov, 
a nad tlmenou žiarou, čo mu pripomínala lampáše bez plameňa, ktorými 
elfovia a trpaslíci osvetujú siene.

„Myslíte si, že je to Galbatorixovo dielo?“ opýtal sa eragon. „Možno sa 
rozhodol, že Zafiru a mňa radšej zabije, ako by nás zajal. Možno je presved-
čený, že ho naozaj môžeme ohrozi.“

Blödhgarm s nepríjemným úsmevom vyhlásil: „Nerobil by som si také ilú-
zie, Tieňobijca. Nie sme pre Galbatorixa viac než drobná mrzutos. Keby 
naozaj chcel, aby si ty alebo ktokovek z nás zomrel, stačí mu vyletie z urû’-
baenu a stretnú sa s nami v bitke. My by sme pred ním popadali ako suché 
lístie v zimnej búrke. sila drakov je s ním a nikto sa nedokáže protivi jeho 
vôli. Okrem toho Galbatorixa len tak ahko niečo neprinúti, aby sa vzdal 
svojich úmyslov. Možno je šialený, ale je aj prefíkaný a najmä odhodlaný. Ak 
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vás chce zotroči, potom to dosiahne hoci aj cez mŕtvoly a nič okrem pudu 
sebazáchovy ho nezastraší.“

„V každom prípade toto nie je Galbatorixovo dielo,“ skonštatovala Arya. 
„Je to naša práca.“

eragon sa zamračil. „Naša? To nevyrobili Vardeni.“
„Nie Vardeni, ale nejaký elf.“
„No...“ odmlčal sa a snažil sa nájs logické vysvetlenie. „Nijaký elf by sa 

predsa neznížil k práci pre Galbatorixa. Radšej by zomreli, než...“
„s týmto nemá Galbatorix nič spoločné, a keby aj mal, sotva by dal takú 

vzácnu a mocnú zbraň človeku, ktorý by ju nevedel dobre stráži. Zo všetkých 
zbraní v Alagaëzii by nám Galbatorix doprial najmenej práve tento nástroj.“

„Prečo?“
„Pretože, eragon Tieňobijca, toto je dauthdaert,“ povedal Blödhgarm 

s náznakom zapredania v hlbokom, sýtom hlase.
„A volá sa Nírnen, orchidea,“ dodala Arya. ukázala na tvary vyryté do 

čepele, v ktorých už aj eragon začal rozoznáva štylizované glyfy jedinečného 
elfského písma – zakrivené, prepletené tvary končiace sa dlhými tŕňovitými 
špičkami.

„dauthdaert?“ zopakoval eragon. Ke sa naňho Arya aj Blödhgarm ne-
veriacky pozreli, pokrčil plecami v rozpakoch nad svojím nedostatočným 
vzdelaním. deprimovalo ho, že elfom sa v priebehu dospievania dostali de-
siatky rokov štúdia s tými najlepšími učencami ich rasy, kým jeho strýko 
Gero nenaučil ani abecedu, lebo to považoval za zbytočné. „Viem len to, čo 
som si stačil prečíta v ellesmére. Čo je to? ukovali ju počas pádu Jazdcov 
ako zbraň proti Galbatorixovi a Krivoprísažníkom?“

Blödhgarm pokrútil hlavou. „Nírnen je ovea, ovea starší.“
„dauthdaerty,“ vysvetovala Arya, „sa zrodili zo strachu a z nenávisti, 

ktoré poznačili posledné roky našej vojny s drakmi. Naši najzručnejší kováči 
a čarodeji ich vyrobili z materiálov, ktoré už dnes nepoznáme. Naplnili ich 
čarami, ktoré sme zabudli, a pomenovali ich po najkrajších kvetinách – čo 
bolo to najohavnejšie spojenie všetkých čias, lebo všetkých dvanás zbraní 
malo jediný účel: vyrobili sme ich na zabíjanie drakov.“

eragon pocítil odpor pri pohade na žiariacu kopiju. „A zabíjali?“
„Očití svedkovia hovoria, že dračia krv pršala z neba ako letný lejak.“
Zafira hlasno a prenikavo zasyčala.
eragon sa k nej na chvíu otočil a kútikom oka zbadal, že Vardeni stále 

stoja pred hradnou vežou a čakajú, kedy on so Zafirou znovu prevezmú ve-
denie útoku.
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„Všetky dauthdaerty údajne zničili alebo sa nenávratne stratili,“ pokračo-
val Blödhgarm. „Zjavne to tak nebolo. Nírnenu sa musel nejako zmocni rod 
Waldgráfovcov a ten ho skrýval tu v Belatone. Predpokladám, že ke sme 
prerazili mestské hradby, lord Bradburn dostal strach a nariadil prinies Nír-
nen zo zbrojnice, aby zastavil teba so Zafirou. Galbatorixa by nepochybne 
potešilo, keby vedel, že sa a Bradburn pokúsil zabi.“

eragon si uvedomoval, že by sa mal poponáha, ale zvedavos mu ešte 
nedovolila odís. „stále ste mi nevysvetlili, prečo by Galbatorix nechcel, aby 
sme Nírnen mali.“ Mávol smerom ku kopiji. „Čím je nebezpečnejší než tamtá 
kopija, alebo dokonca Bris...“ zarazil sa, aby nevyslovil celé meno, „alebo môj 
vlastný meč?“

Tentoraz mu odpovedala Arya: „dauthdaert sa nedá zlomi nijakými pri-
rodzenými prostriedkami, nepoškodí ho oheň a je takmer úplne odolný pro-
ti čarom, ako si sám videl. Tieto zbrane navrhli tak, aby na ne nepôsobili 
nijaké dračie kúzla a aby pred nimi chránili aj svojich nositeov – to je ohro-
mujúce, ke zohadníme silu, komplikovanos a nevypočítatenos dračej 
mágie. Galbatorix zrejme obalil šruikana a seba ochrannými kúzlami viac 
než ktokovek iný v Alagaëzii, ale Nírnen by možno dokázal prejs ich obra-
nami, akoby ani neexistovali.“

eragona naplnilo radostné vzrušenie. „Musíme...“
Prerušilo ho zaškrípanie.
Ten zvuk bol prenikavý, piskavý a škrípavý, ako ke kov zatne do kame-

ňa. eragonovi sa z neho rozdrkotali zuby. Rukami si zakryl uši a so spýtavým 
výrazom na tvári hadal zdroj toho zvuku. Zafira pohodila hlavou; eragon aj 
cez silný hluk počul, ako skučí od bolesti.

dvakrát preletel očami nádvorie, kým si všimol nepatrný obláčik prachu 
kúdoliaci sa pri stene hradnej veže. Vychádzal z praskliny širokej približne 
jednu stopu, čo sa objavila pod černastým, sčasti rozbitým oknom, kde Blödh-
garm zabil čarodeja. Hoci škripot silnel, eragon sňal ruku z ucha a ukázal na 
prasklinu.

„Pozri!“ zakričal na Aryu, ktorá chápavo prikývla. Znovu si pritlačil ruku 
na ucho.

Zrazu zvuk z ničoho nič stíchol.
eragon chvíu čakal, potom pomaly spustil ruky. Tentoraz zatúžil nema 

taký citlivý sluch.
Vtom sa prasklina ešte viac roztvorila – rozšírila sa až na niekoko stôp – 

a rýchlo postupovala dole po stene veže. Trhlina zasiahla kamenný svorník 
nad dverami veže ako blesk, otriasla ním a zem pri vchode zasypala spŕškou 
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menších kameňov. Hrad zaškrípal a predná stena hradnej veže sa začala na-
kláňa od rozbitého okna smerom k zlomenému svorníku.

„utekajte!“ zakričal eragon na Vardenov, hoci muži sa už medzitým roz-
pŕchli na obe strany nádvoria a zúfalo sa snažili dosta spod dosahu vratkej 
veže. eragon vykročil dopredu a v tlačenici bojovníkov celý napätý hadal 
Rorana.

Nakoniec ho zbadal – zostal uväznený medzi skupinou mužov pri dverách. 
eragon na nich volal, ale v tom zmätku jeho slová nebolo poču. Potom sa 
stena znova pohla. Zosunula sa o niekoko alších palcov a naklonila sa ešte 
viac. Rorana zasypali kamene, stratil rovnováhu a potkol sa dozadu pod pre-
vis dverí.

Ke sa trocha spamätal, jeho oči sa stretli s eragonovými. eragon v jeho 
pohade zbadal záblesk strachu a bezmocnosti, ktorý rýchle vystriedala odo-
vzdanos. Akoby Roran vedel, že nech pobeží akokovek rýchlo, nedostane 
sa do bezpečia včas.

Roranovi sa na tvári zjavil krivý úsmev.
A stena sa zrútila.
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pád kladiva

„N
 
ie!“ vykríkol eragon, ke sa stena veže s burácaním zosypala 
a pochovala Rorana spolu s piatimi alšími mužmi pod pä-
metrovou hromadou kamenia a zaplavila nádvorie temným 

mračnom prachu.
Vykríkol tak hlasno, až ho zaškrabalo v krku a vzadu v hrdle zacítil klzkú 

krv s príchuou medi. Nadýchol sa, zlomil sa v páse a rozkašal sa.
„Vaetna,“ zasipel a mávol rukou. Ozval sa zvuk pripomínajúci šušanie 

hodvábu, hustý sivý prach sa rozdelil a vzduch uprostred nádvoria sa prečis-
til. eragon sa tak bál o Rorana, že sotva postrehol, koko síl mu kúzlo odob-
ralo.

„Nie, nie, nie, nie,“ mrmlal si eragon. Nemôže by mŕtvy. Nemôže, nemôže, 
nemôže... stále dokola si v duchu opakoval tú vetu, akoby tým mohol dosiah-
nu jej pravdivos. s každým zopakovaním sa však stávala čím alej, tým me-
nej vyjadrením skutočnosti či nádeje a viac modlitbou adresovanou svetu.

Arya a alší vardenskí bojovníci pred ním kašali a utierali si oči dlaňami. 
Mnohí sa krčili, akoby očakávali ranu; iní s úžasom hadeli na predok poško-
deného hradu. Trosky časti veže sa vyvalili do stredu nádvoria a zakryli mo-
zaiku. dva a pol miestnosti na druhom poschodí a jedna na treom – tá, kde 
takou strašnou smrou zomrel čarodej – boli náhle vystavené prírodným 
živlom. Komnaty a ich vybavenie vyzerali v plnom slnečnom svetle špinavé 
a ošumelé. Vnútri prievalu, kde sa práve ocitli, splašene cúvala hŕstka voja-
kov vyzbrojená samostrelmi. Tlačili sa, strkali a vybiehali dverami zo siení 
a mizli v hlbinách hradu.

eragon sa pokúsil odhadnú hmotnos jedného kvádrového kameňa 
v hromade trosiek; musel váži niekoko metrákov. Keby spolu so Zafirou 
a elfmi zabrali, určite by pomocou kúzel dokázali kamene posunú, ale to by 
ich celkom vysililo a stali by sa zranitenými. A ešte by to trvalo neprimera-
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ne dlho. Na chvíu eragon pomyslel na Glaedra – zlatý drak bol dos silný, 
aby zodvihol celú hromadu naraz –, ale uplynulo by privea času, kým by sa 
dostal ku Glaedrovmu eldunarí a teraz bolo nevyhnutné poponáha sa. 
Okrem toho vedel, že by možno ani nedokázal presvedči Glaedra, aby s ním 
hovoril a aby pomohol zachráni Rorana aj alších mužov.

Potom si eragon spomenul, ako Roran stál pod previsom dverí pri vchode 
do veže tesne predtým, ako ho pohltil príval kamenia a prachu, a v tom mu 
došlo, čo má robi.

„Zafira, pomôž im!“ vykríkol eragon, kým odhadzoval štít, a vyrazil 
vpred.

Za sebou počul Aryu, ako čosi hovorí v starodávnom jazyku – možno to 
bolo „schovaj to!“, ale nebol si istý. Rýchlo ho dostihla a bežala veda neho 
s vytaseným mečom.

Ke dorazil k hromade trosiek, vyskočil čo najvyššie. Pristál jednou no-
hou na šikmej stene kamenného bloku, potom sa znovu odrazil a skákal 
z miesta na miesto ako kamzík šplhajúci sa zo strže. Takto síce riskoval, že 
naruší stabilitu kameňov, ale šlo o najrýchlejší spôsob, ako sa dosta tam, 
kam potreboval.

Posledným skokom sa eragon vymrštil na okraj druhého podlažia a uhá-
ňal k dverám na opačnej strane miestnosti. Rozrazil ich takou silou, že zlomil 
zámku a dvere vyleteli z pántov, narazili do steny na chodbe za nimi a ažké 
dubové dosky sa rozleteli.

Hnal sa chodbou ako o preteky. Vlastné kroky a dych mu pripadali čudne 
stlmené, akoby mal uši plné vody.

Ke sa priblížil k otvoreným dverám, spomalil. Zbadal miestnos, kde pä-
tica ozbrojencov diskutovala nad mapou. Ani jeden z nich si ho nevšimol.

eragon utekal alej.
Prudko zahol za roh a zrazil sa s vojakom, ktorý šiel opačným smerom. Po 

náraze čelom do okraja mužovho štítu sa mu pred očami roztancovali hviez-
dičky. Chytil sa vojaka a chvíu sa potácali po chodbe sem a tam ako párik 
opitých tanečníkov.

Vojak zaklial a snažil sa znovu nájs rovnováhu. „Čo je to s tebou, ty preklia-
ty...“ rozkričal sa, ale potom sa pozrel eragonovi do tváre a vyvalil oči. „Ty!“

eragon zovrel pravú päs a udrel muža do brucha, priamo pod hrudný kôš, 
a vyhodil ho do stropu. „Ja,“ potvrdil, ke vojak dopadol naspä na zem bez 
známok života.

Pokračoval alej po chodbe. Jeho zrýchlený tep akoby sa zdvojnásobil od 
chvíle, čo vbehol do veže; mal pocit, že mu srdce každú chvíu vyletí z hrude.
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Kadia? uvažoval dychtivo, ke nazrel za alšie dvere a zase nevidel nič 
než prázdnu miestnos.

Konečne na špinavej vedajšej chodbe zazrel točité schodište. Bral schody 
po piatich, nehadiac na vlastnú bezpečnos, a cestou dole spomalil len raz, 
aby odstrčil z cesty vystrašeného lukostrelca.

schody sa skončili a on sa ocitol v miestnosti s vysokou klenbou, ktorá mu 
pripomenula katedrálu v dras-Leone. Otočil sa na päte a rýchlo sa rozhlia-
dol: štíty, zbrane a červené zástavy rozvešané po stenách, úzke okná tesne 
pod stropom, pochodne zasadené do držiakov z tepaného železa, prázdne 
kozuby, dlhé tmavé stoly vyrovnané pozdĺž oboch strán siene a stupienok na 
čele miestnosti, kde pred stoličkou s vysokým operadlom stál fúzatý muž 
v háve. eragon sa ocitol v hlavnej sieni hradu. Napravo, medzi ním a dvera-
mi vedúcimi ku vchodu do veže stála skupina najmenej pädesiatich vojakov. 
Od prekvapenia sa mykli, až sa zaleskli zlaté nite na ich tunikách.

„Zabite ho!“ skríkol šachtic v háve skôr vystrašene než rozkazovačne. 
„Kto ho zabije, dostane tretinu mojich pokladov, to subujem!“

eragona rozzúrilo, že ho zase niečo zdrží. Vytrhol meč z pošvy, zodvihol 
ho nad hlavu a zareval: „Brisingr!“

Čepe obalili prízračné modré plamene, ktoré rýchlo postupovali hore 
k špičke. Páava z ohňa zahriala eragonovi ruku, rameno a jedno líce.

sklopil zrak k vojakom. „Zmiznite,“ zavrčal.
Vojaci chvíku váhali, potom sa otočili a utiekli.
eragon vyrazil vpred a nevšímal si vydesených oneskorencov potácajúcich 

sa blízko jeho horiaceho meča. Jeden muž zakopol a spadol pred ním. eragon 
ho preskočil bez toho, aby sa dotkol hoci len strapca na jeho helme.

Ke sa opä dal do behu, plamene na čepeli sa naahovali ako hriva cvá-
lajúceho koňa.

Zohol sa a prebehol cez dvojkrídlové dvere, čo chránili vstup do hlavnej 
siene. uháňal dlhou širokou sálou lemovanou miestnosami plnými vojakov – 
a aj ozubených kolies, kladiek a alších mechanizmov používaných na zdví-
hanie a spúšanie hradnej brány – a potom plnou rýchlosou vrazil do pada-
cej mreže prehradzujúcej cestu k miestu, kde stál Roran vo chvíli, ke sa 
veža zrútila.

Mreža sa pod jeho nárazom ohla, ale železo nepovolilo.
Zapotácal sa o krok naspä.
Nasmeroval silu uloženú v diamantoch vo svojom opasku – v páse Belota 

Múdreho – do Brisingra, odčerpal z drahokamov cennú zásobu energie 
a rozdúchal oheň meča do neznesitenej sily. Vydal bezslovný výkrik, natia-
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hol ruku za seba a udrel do padacej mreže. Pokropili ho oranžové a žlté iskry, 
narobili mu jamky do rukavíc aj do tuniky a popálili ho na holej koži. Kúsok 
roztaveného syčiaceho železa mu kvapol na špičku topánky. eragon šklbol 
nohou a striasol ho.

Po tretej rane sa odlomil stred mreže. Odseknuté konce kovových tyčí 
boli dobiela rozpálené a osvetovali okolie tlmenou žiarou.

eragon nechal plamene stúpajúce z Brisingra zhasnú a prešiel otvorom, 
ktorý si vysekal.

utekal doava, potom doprava a potom zase doava po chodbe, ktorá sa 
kukatila, aby spomalila postup prípadných útočníkov, ktorým by sa podari-
lo vystúpi do veže.

Ke zabočil za posledný roh, uvidel svoj cie: vstupnú halu zavalenú 
troskami. Ani jeho bystrý elfí zrak nedokázal v prítmí rozozna viac než 
hlavné obrysy, lebo padajúce kamene uhasili pochodne na stenách. Začul 
čudné vrčanie a šramot, akoby sa nejaké nemotorné zviera prehrabávalo su-
tinami.

„Naina,“ zašepkal.
Priestor ožiarilo vznášajúce sa modré svetlo. A v ňom pred sebou zbadal 

Rorana pokrytého prachom, krvou, popolom, ako hrozivo cerí zuby, stojí nad 
mŕtvolami dvoch vojakov a zápolí s tretím.

Vojak prižmúril oči, ke sa rozjasnilo. Roran využil mužovo rozptýlenie 
a stlačil ho na kolená, vzal dýku z jeho opaska a zabodol mu ju pod okraj 
čeuste.

Vojak dvakrát kopol a znehybnel.
Ke sa Roran dychčiac zodvihol, z prstov mu kvapkala krv. s čudne me-

ravým výrazom sa pozrel na eragona.
„už bolo načase...“ dostal zo seba. Potom obrátil oči stĺpkom a omdlel.
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tiene na obzore

A
 
by eragon zachytil Rorana, skôr než sa zvalí na zem, musel 
pusti Brisingr, čo sa mu vemi nepáčilo. Roztvoril však dlaň 
a meč zacinkal o kameň, práve ke mu bezvládny Roran klesol 

do náručia.
„Je vážne zranený?“ opýtala sa Arya.
eragon sa prekvapene mykol, ke zistil, že elfka s Blödhgarmom stoja 

veda neho. „Hádam nie.“ Párkrát poplieskal Rorana po zaprášených lícach. 
V nevýraznej adovomodrej žiare kúzla vyzeral jeho bratranec vyčerpane. 
Oči mu lemovali pomliaždeniny a jeho pery mali fialkastý odtieň, akoby si 
ich zafarbil šavou z ostružín. „No tak, preber sa.“

Po pár sekundách sa Roranovi zachveli viečka. Otvoril oči a zmätene sa 
rozhliadol. eragona zaplavila taká silná úava, že ju cítil na jazyku. „Na 
chvíu si stratil vedomie,“ vysvetlil bratrancovi.

„Aha.“
Žije! hlásil eragon Zafire. Podstúpil riziko kratučkého okamihu spojenia.
Cítil jej rados. To je dobre. Zostanem tu a pomôžem elfom odsunú kamene. 

Ke ma budeš potrebova, zakrič a ja si k tebe nájdem cestu.
Roranovo krúžkové brnenie zacinkalo, ke mu eragon pomáhal na nohy. 

„Čo ostatní?“ opýtal sa a kývol bradou k hromade trosiek.
Roran pokrútil hlavou.
„si si istý?“
„Tam dole nemohol nikto preži. Ja som unikol len preto... lebo ma sčasti 

chránil previs nad dverami.“
„si v poriadku?“ opýtal sa eragon.
„Čože?“ zamračil sa Roran a tváril sa roztržito, akoby mu tá myšlienka ani 

nenapadla. „som... Možno mám zlomené zápästie. Nič vážne.“
eragon vrhol ospravedlňujúci pohad na Blödhgarma. Na elfovej tvári sa 
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mihol nepatrný náznak nespokojnosti, ale podišiel k Roranovi a jemne ho 
oslovil: „Keby si dovolil...“ Natiahol ruku k Roranovej zranenej ruke.

Kým Blödhgarm sa lopotil s Roranom, eragon zobral Brisingr a potom 
s Aryou hliadkovali pri vchode pre prípad, že by na nich nebodaj zaútočili 
nejakí ahkomysení vojaci.

„Tak, hotovo,“ povedal Blödhgarm a prešiel k ostatným. Roran pokrútil 
zápästím, aby ho vyskúšal.

spokojne poakoval Blödhgarmovi, potom spustil ruku a pohadal na 
zemi medzi sutinami svoje kladivo. upravil si brnenie a pozrel sa smerom ku 
vchodu. „už mám dos toho lorda Bradburna,“ povedal zdanlivo pokojným 
tónom. „už pridlho sedí na svojom tróne a poda mňa by sme ho mali odbre-
meni od jeho povinností. súhlasíš, Arya?“

„Áno,“ prisvedčila.
„dobre, pome sa poobzera po tom pupkatom starom hlupákovi. dám 

mu pár nežných štuchancov kladivom na pamiatku všetkých, čo sme dnes 
stratili,“ navrhol Roran.

„Pred pár minútami bol v hlavnej sále,“ podotkol eragon. „Pochybujem 
však, že tam čaká, kým sa vrátime.“

Roran pokýval hlavou. „Tak si ho budeme musie nájs.“ A vyrazil do-
predu.

eragon ukončil svetelné zaklínadlo a ponáhal sa za bratrancom s Brisin-
grom v pohotovosti. Arya s Blödhgarmom sa držali tak blízko neho, ako im 
to kukatá chodba dovoovala.

Miestnos, do ktorej chodba ústila, bola prázdna, rovnako ako hlavná sála 
hradu, kde nedávnu prítomnos desiatok vojakov a hodnostárov dokazovala 
jedine hojdajúca sa helmica na zemi.

eragon s Roranom prebehli okolo mramorového stupňa a eragon prispô-
sobil rýchlos Roranovmu tempu. Vykopli dvere naavo od stupňa a hnali sa 
hore po schodišti.

Na každom poschodí sa zastavili, aby Blödhgarm zapátral v mysli po lor-
dovi Bradburnovi a jeho sprievode, ale nenašiel po nich nijaké stopy.

Ke dorazili na tretie poschodie, eragon začul splašené kroky a uvidel, 
ako klenutú chodbu pred Roranom zaplnila húština kopijí. Jedna bodla Ro-
rana do líca a pravého stehna a koleno sa mu sfarbilo od krvi. Zareval ako 
zranený medve a mlátil do kopijí štítom v snahe pretlači sa posledných pár 
krokov von zo schodiskovej šachty. Muži v panike kričali.

eragon si prehodil Brisingr do avej ruky, potom sa natiahol okolo Rora-
na, vzal jednu kopiju za násadu a vytrhol ju z čejsi ruky. Obrátil kopiju a ho-
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dil ju do stredu medzi mužov natlačených v klenutom priechode. Niekto 
vykríkol a v hradbe tiel sa objavila medzera. eragon to ešte niekokokrát 
zopakoval a onedlho sa počet vojakov tak znížil, že Roran ich dokázal vytla-
či zo schodiskovej šachty.

dvanás ostatných vojakov sa rozmiestnilo po širokej podeste so stĺpovi-
tým zábradlím, aby získali manévrovací priestor. Roran znovu zareval a vr-
hol sa na najbližšieho muža. Odrazil jeho meč, skočil k nemu a udrel ho do 
helmy, takže zacinkala ako železný hrniec.

eragon rýchlo prebehol odpočívadlo a pustil sa do dvojice vojakov, čo stá-
li blízko seba. Zrazil ich na zem a jediným bodnutím Brisingra poslal oboch 
na onen svet. Vzduchom k nemu svišala roztočená sekera. Prikrčil sa, zhodil 
jedného muža cez zábradlie a vzápätí sa zbavil dvoch alších, čo ho chceli 
vypitva zahnutými dýkami.

Potom medzi mužov nečujne vbehli Arya s Blödhgarmom. Vaka ich elf-
skej ladnosti pôsobil ich zápas skôr ako šikovne zinscenované predstavenie 
než odporná bitka, akou bola väčšina bojov.

V prívale rinčiaceho kovu, zlámaných kostí a odseknutých končatín tí 
štyria pobili zvyšok vojakov. Ako vždy bitka eragona vzpružila. Pripadal si, 
akoby naňho niekto vylial vedro studenej vody. Vnímal jasnejšie než pri 
akejkovek inej činnosti.

Roran sa predklonil, oprel si ruky o kolená a ažko odfukoval, akoby práve 
dokončil preteky.

„Mám?“ opýtal sa eragon a ukázal na rezné rany na Roranovom líci 
a stehne.

Roran párkrát vyskúšal, či ho zranená noha udrží. „To počká. Najprv po-
me nájs Bradburna.“

s eragonom na čele zamierili naspä do schodiskovej šachty a opä stúpa-
li hore. Po alších piatich minútach hadania nakoniec našli lorda zabariká-
dovaného v najvyššej komnate v najzápadnejšej veži hradu. eragon, Arya 
a Blödhgarm pomocou mnohých zaklínadiel rozobrali dvere a horu nábytku 
nahromadeného za nimi. Ke spolu s Roranom vošli dnu, vysoko postavení 
sluhovia a hradná stráž, ktorí sa zhromaždili pred lordom Bradburnom, 
zbledli a väčšina z nich sa roztriasla od strachu. eragonovi sa uavilo, že ne-
musel zabi viac než troch strážnikov, aby prinútili skupinu odloži zbrane 
a vzda sa. Potom si Arya stala proti Bradburnovi, ktorý po celý čas mlčal, 
a vyzvala ho: „Prikážete svojmu vojsku, aby sa vzdalo? Zostalo len pár voja-
kov, ale stále môžete zachráni ich životy.“

„To neurobím, aj keby som mohol,“ odsekol Bradburn hlasom takým pl-
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ným nenávistného a uštipačného výsmechu, až ho eragon takmer udrel. 
„Nečakaj odo mňa nijaké ústupky, elfka. Nevydám svojich mužov prostým, 
neprirodzeným bytostiam, ako si ty. smr bude pre nich lepšia. A nemysli si, 
že ma nalákaš na sladké slová. Viem o vašom spojenectve s urgalmi a skôr by 
som veril hadovi než niekomu, kto sa delí o chlieb s tými netvormi.“

Arya prikývla a natiahla dlaň nad Bradburnovo líce. Zavrela oči a na ne-
jaký čas ona aj lord znehybneli. eragon zapátral v mysli a zacítil prudký súboj 
vôle, ke si Arya prerážala cestu cez Bradburnove obrany. Trvalo to celú 
minútu, ale nakoniec ovládla jeho myse a pustila sa do vyvolávania a skú-
mania jeho spomienok, kým neodhalila charakter jeho ochranných kúzel.

Potom prehovorila starodávnym jazykom a vyriekla zložité zaklínadlo, aby 
tie obrany obišla a Bradburna uspala. Ke skončila, lordove oči sa zavreli 
a s povzdychom sa jej zosunul do náručia.

„Zabila ho!“ zareval jeden strážnik a medzi mužmi sa začali ozýva výkri-
ky strachu a pobúrenia.

Kým sa ich eragon pokúšal presvedči, že to nie je pravda, začul, ako sa 
niekde v diake rozoznela vardenská trúbka. Onedlho sa ozvala alšia, ten-
toraz už bližšie, potom ešte alšia a neskôr zachytil útržky niečoho ako slabý 
jasot z nádvoria pod nimi.

s Aryou si vymenili zmätené pohady. Vyzerali postupne zo všetkých 
okien komnaty.

Na západ a na juh sa rozprestierala Belatona. Bolo to veké, prekvitajúce 
mesto, jedno z najväčších v Kráovstve. Nealeko hradu sa vypínali pôsobi-
vé kamenné budovy so šikmými strechami a s arkierovými oknami, o kúsok 
alej stáli omietnuté drevené domy. V niekokých hrazdených budovách po-
čas boja vypukol požiar. dym napĺňal vzduch hnedým oparom, ktorý štípal 
v očiach a v krku.

Asi míu od mesta smerom na juhozápad rozprestieral sa vardenský vojen-
ský tábor: dlhé rady vyblednutých vlnených stanov lemované kolmi a vý-
kopmi a pár vekých stanov v žiarivých farbách s vlajkami a zástavami. Na 
holej zemi ležali stovky zranených. V stanoch liečiteov už totiž nebolo voné 
miesto.

severne od mesta, za dokmi a skladmi, sa nachádzalo jazero Leona, 
rozahlá vodná plocha, na ktorej sa občas objavil hrebeň vlny.

Od západu sa po nebi blížila kopa čiernych mračien, ktorá sa týčila vysoko 
nad mestom a zrejme ho mala onedlho zahali do záhybov daža, padajúce-
ho z oblohy ako suknica. Tu a tam sa v hlbinách búrky zablesklo modravé 
svetlo a hromy burácali ani rozzúrená beštia.
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eragon však nikde nevidel príčinu rozruchu, ktorý prilákal jeho pozor-
nos.

Pribehli s Aryou k oknu priamo nad nádvorím. Zafira spolu so skupinou 
mužov a elfov práve dokončila odpratávanie kameňov pred hradnou vežou. 
eragon zapískal, a ke dračica zodvihla oči, zamával jej. Jej dlhé čeuste sa 
roztvorili do zubatého úškabku a vyfúkla k nemu stužku dymu.

„Hej! Čo sa deje?“ zakričal eragon.
Jeden z Vardenov stojacich na hradbách zodvihol ruku a ukázal na vý-

chod. „Tieňobijca, pozri sa! Prichádzajú mačkolaky! Mačkolaky idú!“
eragonovi prebehol mráz po chrbte. Pozrel sa smerom, ktorý mu muž na-

značil, a tentoraz uvidel vea malých záhadných postáv, vynárajúcich sa spo-
za kopčeka niekoko mí odtia, na druhej strane rieky Jiet. Niektoré kráča-
li po štyroch, iné po dvoch, ale boli prialeko, aby mohol s istotou vyhlási, 
že ide o mačkolaky.

„Je to možné?“ čudovala sa Arya.
„Neviem... Nech už je to ktokovek, onedlho to zistíme.“
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král’  mačiek

e
 
ragon stál na stupienku v hlavnej sále hradnej veže, hne na-
pravo od trónu lorda Bradburna, s avou rukou na hlavici Bris-
ingra, zasunutého v pošve. Z druhej strany trónu stál hlavný ve-

lite Vardenov Jörmundur s helmicou pod avou pazuchou. Hnedé, 
na bokoch prešedivené vlasy mal zopnuté dozadu do dlhého vrkoča. 
Na štíhlej tvári mal prázdny výraz človeka, ktorý je zvyknutý čaka 
na druhých. eragon si všimol, že spod chrániča pravého predlaktia vyte-
ká Jörmundurovi pramienok krvi. Vojvoda musel by zranený, ale boles 
nedal najavo.

Medzi nimi sedela ich vodkyňa Nasuada, oslnivá v zelenožltých šatách, 
do ktorých sa obliekla len pred chvíkou, ke vymenila žiarivé vojnové rú-
cho za odev vhodnejší na panovanie. Biely plátenný obväz na jej avej ruke 
svedčil o tom, že aj na nej nedávny boj zanechal stopu.

Tlmeným hlasom, aby ju počul len eragon s Jörmundurom, vodkyňa po-
vedala: „Keby sa nám tak podarilo získa ich podporu...“

„Čo však budú chcie na revanš?“ opýtal sa Jörmundur. „Truhlice máme 
takmer prázdne a budúcnos je neistá.“

Nasuade sa pri odpovedi sotva pohli pery. „Možno čakajú len na príležitos 
pomsti sa Galbatorixovi,“ odmlčala sa. „Ak to tak nie je, budeme musie  
nájs niečo iné než zlato, čím by sme ich presvedčili, aby sa k nám pridali.“

„Mohla by si im ponúknu zopár sudov smotany,“ nadhodil eragon, čo 
Jörmundura úprimne rozosmialo. Aj Nasuada sa ticho zasmiala.

Ich rozhovor prerušilo trúbenie spred hlavnej sály. Potom cez otvorené 
dvere na druhom konci siene vstúpilo plavovlasé páža oblečené do tuniky so 
znakom Vardenov – s bielym drakom držiacim ružu nad mečom, ktorý mieril 
dole na červenú plochu. Páža zabúchalo o podlahu obradnou palicou a tenu-
linkým spevavým hlasom ohlásilo: „Jeho najvznešenejšia kráovská výsos, 
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Grimrr Pollabka, krá mačkolakov, pán osamelých miest, vládca nočných 
území a ten, čo kráča sám.“

Čudný titul: ten, čo kráča sám, poznamenal eragon smerom k Zafire.
Zaslúžený, povedala by som, odvetila a on vycítil jej pobavenie, aj ke ne-

dovidel na miesto v hradnej veži, kde stočená ležala.
Páža ustúpilo a cez dvere vkráčal Grimrr Pollabka v udskej podobe, na-

sledovaný alšími štyrmi mačkolakmi, nečujne našapujúcimi na veké chl-
paté labky. Tí štyria sa podobali na solembuma, jediného mačkolaka, ktoré-
ho eragon dovtedy videl vo zvieracej podobe: mali mohutné plecia a dlhé 
nohy, krátke tmavé pásy chlpov okolo krku a v kohútiku, strapaté uši a chvosty 
s čiernou špičkou, ktorými ladne mávali z boka na bok.

Grimrr Pollabka sa však nepodobal na nijakého človeka ani na zviera, 
ktoré eragon videl. Meral približne štyri stopy ako trpaslíci, ale s trpaslíkom 
ani s človekom by si ho nikto nepomýlil. Mal drobnú špicatú bradu, široké 
lícne kosti a spod obočia zatočeného dohora mu vykúkali zošikmené zelené 
oči lemované vejárovitými riasami. Čierne strapaté vlasy mu vpredu padali 
do čela a na bokoch a vzadu mu splývali na plecia, kde boli hladké a lesklé 
ako srs jeho spoločníkov. eragon nedokázal odhadnú jeho vek.

Jediným Grimrrovým odevom bola hrubá kožená vesta a bedrová zásterka 
z králičej kože. Vpredu na veste mal priviazané lebky asi tucta zvierat – vtákov, 
myší a alšej drobnej zveri –, ktoré pri chôdzi štrngali o seba. spod pásika bedro-
vého rúška mu z puzdra šikmo vytŕčala dýka. Na červenohnedej koži mal počet-
né jazvy, úzke a biele ako škrabance na starom stole. A ako naznačovalo jeho 
meno, chýbali mu dva prsty na avej ruke – zrejme mu ich niekto odhryzol.

Napriek svojim jemným črtám bol Grimrr bezpochyby samec: mal tvrdé 
šachovité svaly na ramenách a hrudi, útle boky a pevný krok, ktorým sa 
pomaly blížil k Nasuade.

Nik z mačkolakov si poda všetkého nevšímal udí zoradených po oboch 
stranách siene, až kým sa Grimrr nedostal do blízkosti bylinkárky Angely, 
ktorá stála veda Rorana a šiestimi ihlicami súčasne plietla pruhovanú po-
nožku.

Ke Grimrr zbadal bylinkárku, prižmúril oči a vlasy sa mu zavlnili a na-
ježili rovnako ako srs jeho štyroch strážcov. Ohrnul pery, odkryl pár zahnu-
tých bielych hryzákov a na eragonov úžas krátko a hlasno zasyčal.

Angela zodvihla oči od ponožky s vlažným sebaistým výrazom. „Píp píp,“ 
povedala.

eragon si chvíu myslel, že mačkolak na ňu skočí. Na Grimrrovom krku 
a lícach naskákali temné červené škvrny, nozdry sa mu rozšírili a ticho na ňu 
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zaprskal. Ostatné mačkolaky sa prikrčili s ušami tesne pritlačenými k hlave, 
pripravené vrhnú sa na ňu.

eragon začul, ako udia po celej sále povytiahli čepele z puzdier.
Grimrr ešte raz zasyčal, potom sa od bylinkárky odvrátil a pokračoval 

v chôdzi. Ke posledný mačkolak míňal Angelu, zodvihol labu a kradmo sa 
ohnal po šnúrke priadze, ktorá visela z Angeliných ihlíc, ako by to urobila 
rozmaznaná domáca mačka.

Zafiru to zmiatlo rovnako ako eragona. Píp píp? opýtala sa.
Pokrčil plecami, lebo zabudol na to, že ho nevidí. Ktovie, prečo Angela nie-

čo robí alebo hovorí.
Grimrr konečne došiel pred Nasuadu. Zastavil sa a celkom nepatrne sklo-

nil hlavu, aby dal najavo vrcholnú sebaistotu, dokonca namyslenos, charak-
teristickú pre mačky, draky a niektoré urodzené ženy.

„Pani Nasuada,“ prehovoril. Mal prekvapujúco hlboký hlas, čo by sa hodil 
skôr na tlmené prerývané vrčanie samca divej mačky než chlapcovi, na kto-
rého sa podobal.

Nasuada sklonila hlavu tiež. „Krá Pollabka, srdečne vás vítam medzi 
Vardenmi, vás aj celú vašu rasu. Ospravedlňte nášho neprítomného spo-
jenca kráa Orrina zo surdy. Nemohol vás privíta, ako si želal, lebo dote-
raz so svojimi Jazdcami bráni naše západné krídlo pred Galbatorixovými 
oddielmi.“

„samozrejme, pani Nasuada,“ odpovedal Grimrr. Jeho ostré zuby sa za-
blýskali, ke prehovoril. „K nepriateom sa nikdy nesmiete obraca chrb-
tom.“

„Napriek tomu... Čomu vačíme za nečakané potešenie z tejto návštevy, 
vaša výsos? Mačkolaky boli vždy povestné svojou uzavretosou a samotou aj 
tým, že sa nezapájajú do sporov svojej doby, najmä od pádu Jazdcov. Človek 
by takmer povedal, že váš rod posledných sto rokov pôsobí skôr ako legenda 
než ako skutočnos. Prečo ste sa teda teraz rozhodli ukáza?“

Grimrr zodvihol pravú ruku a namieril ohnutý prst zakončený pazúrovi-
tým nechtom na eragona.

„Kvôli nemu,“ zavrčal mačkolak. „Jeden lovec nezaútočí na iného, kým 
ten druhý neodhalí svoju slabinu. A Galbatorix nám tú svoju už ukázal: ne-
zabije eragona Tieňobijcu ani Zafiru Bjartskular. Na túto príležitos sme ča-
kali dlho a chceme sa jej chopi. Galbatorix sa naučí ma z nás strach a ne-
návidie nás, až si nakoniec uvedomí, akú vekú spravil chybu a zistí, že sme 
ho zničili my. A aká lahodná bude táto pomsta, lahodná ako kus jemného 
mäsa z mladého kanca.“
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„Nadišiel čas, udia,“ pokračoval mačkolak, „aby všetky rasy, dokonca aj 
mačkolaky, spolu povstali a ukázali Galbatorixovi, že nezlomil našu vôu bo-
jova. Pridáme sa k vášmu vojsku, pani Nasuada, ako nezávislí spojenci a po-
môžeme vám to dosiahnu.“

eragon nedokázal rozozna, čo si myslí Nasuada, ale jeho aj Zafiru mačko-
lakova reč ohromila.

Po krátkej odmlke Nasuada povedala: „Výsos, vaše slová vemi lahodia 
môjmu uchu. No prv než prijmem vašu ponuku, musíte mi odpoveda na pár 
otázok, ak súhlasíte.“

s výrazom neochvejnej ahostajnosti Grimrr mávol rukou. „súhlasím.“
„Musím prizna, že vaša rasa bola taká tajuplná a taká nepostihnutená, 

že som o vašej výsosti až do dnešného dňa nepočula. Vlastne som ani neve-
dela, že máte nejakého vládcu.“

„Nie som taký krá ako tí vaši,“ odvetil Grimrr. „Mačkolaky spravidla 
uprednostňujú samotu, ale ak ideme do vojny, aj my si musíme zvoli vodcu.“

„Chápem. Hovoríte teda v mene celej svojej rasy alebo len za tých, čo pri-
cestovali s vami?“

Grimrrova hru sa zodvihla a zatváril sa ešte samoúbejšie. „Pani Nasua-
da, hovorím v mene celého svojho druhu,“ zapriadol spokojne. „Prišiel sem 
bojova každý zdatný mačkolak v Alagaëzii – okrem tých, čo sa starajú 
o mladé. Je nás málo, ale zúrivosou v boji sa nám nevyrovná nikto. Velím aj 
jednotvarom, hoci nemôžem hovori v ich mene, lebo jednotvary sú nemé 
ako iné zvieratá. Napriek tomu urobia to, čo od nich budeme chcie.“

„Jednotvary?“ čudovala sa Nasuada.
„Vy im hovoríte mačky. Nevedia meni svoju podobu ako my.“
„A tiež podliehajú vášmu veleniu?“
„Áno. Obdivujú nás... čo je celkom prirodzené.“
Ak hovorí pravdu, povedal eragon Zafire, mohli by nám mačkolaky vemi 

pomôc.
Potom sa Nasuada opýtala: „A čo od nás požadujete výmenou za vašu 

pomoc, krá Pollabka?“ Letmo sa pozrela na eragona, usmiala sa a potom 
dodala: „Môžeme vám ponúknu toko smotany, koko si budete žela, ale 
okrem toho sú naše zdroje obmedzené. Ak vaši bojovníci očakávajú, že za 
ich utrpenie im zaplatíme, obávam sa, že ich vemi sklamem.“

„smotana je pre mačiatka a zlato nás vôbec nezaujíma,“ vyhlásil Grimrr. 
Počas reči zodvihol pravú ruku a ospalo si prezrel nechty. „Máme takéto 
podmienky: každý z nás dostane dýku, s ktorou bude bojova, ak už nejakú 
nemá. Každý z nás bude ma dve súpravy brnenia na mieru – jednu na boj, 
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ke stojíme na dvoch, a jednu, ke sme na štyroch. Nepotrebujeme nijaký 
iný výstroj: nijaké stany, prikrývky, taniere ani lyžice. Každému z nás súbite 
jednu kačku, tetrova, kurča alebo podobného vtáka na deň a na každý druhý 
deň misku čerstvo posekanej pečene. A keby sme sa rozhodli, že svoje jedlo 
nezjeme, odložíte ho pre nás. Ak túto vojnu vyhráte, každý, kto sa stane va-
ším alším kráom – a všetci, čo získajú tento titul po ňom – bude ma na 
čestnom mieste veda trónu mäkký vankúš, kam sa bude môc usadi jeden 
z nás, ak budeme chcie.“

„Vyjednávate ako trpasličí zákonodarca,“ odmerane povedala Nasuada. 
Naklonila sa k Jörmundurovi a eragon ju počul zašepka: „Máme dos peče-
ne, aby sme ich všetkých nakŕmili?“

„Myslím, že áno,“ odpovedal Jörmundur rovnako tlmeným hlasom. „Zále-
ží však na vekosti tej misky.“

Nasuada sa vystrela na tróne. „dve súpravy brnení je privea, krá Pollab-
ka. Vaši bojovníci sa budú musie rozhodnú, či chcú bojova ako mačky, 
alebo ako udia, a potom sa riadi týmto rozhodnutím. Nemôžem si dovoli 
vybavi ich na oba spôsoby boja.“

eragon si bol istý, že keby Grimrr mal chvost, pohadzoval by ním sem 
a tam. Takto mačkolak len zmenil postoj, akoby nevydržal stá tak dlho na 
jednom mieste. „dobre, pani Nasuada.“

„Je tu ešte niečo: Galbatorix má všade svojich vyzvedačov a zabijakov. 
Preto sa môžete prida k Vardenom len pod podmienkou, že dovolíte, aby 
jeden z našich čarodejov preskúmal vaše spomienky. Musíme sa ubezpeči, 
že Galbatorix nad vami nemá nijakú moc.“

Grimrr si odfrkol. „Boli by ste hlúpi, keby ste to neurobili. Ak má niekto 
odvahu číta naše myšlienky, nech tak urobí. No nie ona,“ zdôraznil a otočil 
sa, aby ukázal na Angelu. „Ona nikdy.“

Nasuada zaváhala a eragon videl, že by sa rada opýtala prečo, ale ovládla 
sa. „dohodnuté. Okamžite pošlú po čarodejov, aby sme mohli túto vec čo 
najrýchlejšie vyrieši. Ak nezistia nič nežiaduce – a tým som si istá –, bude 
mi cou ustanovi spojenectvo medzi vami a Vardenmi, krá Pollabka.“

Pri jej slovách všetci udia v sále vrátane Angely začali nadšene tlieska. 
dokonca aj elfovia vyzerali potešení.

Mačkolaky na to však nijako nereagovali, len sklopili uši dozadu pre ne-
príjemný hluk.
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následky

e
 
ragon zastonal a oprel sa o Zafiru. Položil si ruky na kolená, skĺzol 
po jej hrboatých šupinách, kým nedosadol na zem, a potom si na-
tiahol nohy.

„som hladný!“ zvolal.
Boli so Zafirou na nádvorí hradu, kúsok od mužov, čo priestor upratovali – 

nakladali na vozy kamene rovnako ako telá mŕtvych –, aj od udí, čo prúdi-
li dnu a von z poškodenej budovy. Mnohí sa zúčastnili na audiencii kráa 
Pollabku a teraz odchádzali, aby sa venovali iným záležitostiam. Nealeko 
stál na stráži Blödhgarm so štyrmi alšími elfmi.

„Oj!“ vykríkol niekto.
eragon zodvihol zrak. Z hradnej veže k nemu kráčal Roran. Pár krokov za 

ním cupitala Angela, až jej priadza viala vo vzduchu, ako sa snažila udrža 
s ním tempo.

„Kam sa chystáš?“ opýtal sa eragon, ke pred ním bratranec zastal.
„Pomôc zabezpeči mesto a postara sa o väzňov.“
„Aha...“ eragon preletel pohadom po nádvorí plnom vzruchu a potom sa 

vrátil k Roranovej dobitej tvári. „Bojoval si dobre.“
„Ty tiež.“
eragon presunul pozornos na Angelu, ktorá už zase plietla a jej prsty sa 

pohybovali tak rýchlo, že ich nestíhal sledova. „Píp píp?“ opýtal sa.
Po tvári jej prebehol prešibaný výraz a potriasla hlavou, až jej poskočili 

objemné kučery. „To je príbeh na inokedy.“
Bez námietok prijal jej vyhýbavú odpove. Nečakal, že by mu to vysvetli-

la. To robila len málokedy.
„A vy?“ opýtal sa Roran, „Kam pôjdete vy?“
My si pôjdeme zohna nejaké jedlo, odpovedala Zafira a štuchla do eragona 

ňufákom, až zacítil jej horúci dych.
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Roran prikývol. „To znie úplne najlepšie. Takže sa uvidíme večer v tábo-
re.“ Ke sa otočil na odchod, dodal: „Pozdravte odo mňa Katrinu.“

Angela zastrčila pletenie do prešívanej tašky, čo mala uviazanú okolo 
pása. „Myslím, že aj ja už pôjdem. Musím dozrie na odvar, čo sa mi varí 
v stane, a nájs jedného mačkolaka.“

„Grimrra?“
„Nie, nie – jednu starú priateku: solembumovu matku. Teda ak ešte žije. 

dúfam, že áno.“ Zodvihla ruku k čelu, palec a ukazovák spojila do krúžku 
a prehnane veselo vykríkla: „Tak, majte sa!“ a odbehla.

Vysadni mi na chrbát, vyzvala eragona Zafira, zodvihla labu a nechala ho 
tak bez opory.

Vyšplhal sa do sedla za jej krkom a dračica za zvuku kože šúchajúcej sa 
o kožu roztiahla obrovské krídla. Ten pohyb vytvoril závan takmer nečujné-
ho vetra, ktorý sa šíril ako vlny na rybníku. Po celom nádvorí sa udia zasta-
vovali, aby sa na ňu pozreli.

Ke zodvihla krídla nad hlavu, eragon zbadal sie fialkastých žíl, ktoré 
v nich pulzovali a premieňali sa na prázdne červičie chodbičky, ke poavo-
val tlak krvi medzi údermi jej mocného srdca.

Potom to s ním šklblo a svet okolo neho sa bláznivo naklonil, lebo Zafira 
vyskočila z nádvoria na vrchol hradieb, kde chvíu balansovala na cimburí, 
až jej kamene praskali medzi špičkami pazúrov. Pevne sa chytil ostňa na 
krku pred sebou, aby sa udržal.

svet sa znovu nahol a Zafira vystrelila hore. eragon ucítil štipavú chu 
a zápach a začali ho páli oči z hustého dymu, ktorý sa držal nad Belatonou 
ako prikrývka bolesti, zlosti a zármutku.

Zafira dvakrát silno mávla krídlami a vynorila sa z dymu do slnečného 
svitu nad rozhorúčenými ulicami mesta. Potom prestala pohybova krídlami, 
plachtila v kruhoch a dovolila tak stúpajúcemu horúcemu vzduchu, aby ju 
vyniesol ešte vyššie.

Hoci eragon bol unavený, vychutnával si vekolepý výhad. Hrmiaca búr-
ka sa každú chvíu chystala pohlti celú Belatonu. Jej predný okraj žiaril na-
bielo a trblietal sa, kým o kus alej sa prevaovali kopovité mračná atramen-
tovej farby, ktorá skrývala ich obsah okrem okamihov, ke ich prežiarili 
blesky. Inde eragonovu pozornos upútalo trblietavé jazero či stovky malých 
zelenajúcich sa fariem roztrúsených po krajine, ale nič z toho nebolo také 
pôsobivé ako hora mrakov.

Ako vždy mal pocit výsady, že môže hadie na svet z takej výšky, lebo si 
uvedomoval, ako málo udí dostane v živote šancu zalieta si na drakovi.
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Zafira nepatrne pohla krídlami a začala plachti dolu pomedzi sivé stany, 
ktoré tvorili vardenský tábor.

Od západu zavial silný vietor, zvestujúci blížiacu sa búrku. eragon sa na-
hrbil a ovinul ruky ešte pevnejšie okolo ostňa na Zafirinom krku. sledoval, 
ako cez pole pod nimi uháňajú lesklé vlnky stebiel, ohýbaných narastajúcim 
vetrom. Rozvlnená tráva mu pripomínala kožuch obrovského zeleného zvie-
raa.

Zafira sa prehnala ponad stany a spustila sa k čistine vyhradenej pre ňu. 
Nejaký kôň vystrašene zaerdžal. eragon sa zodvihol v sedle, zatia čo dračica 
roztiahla krídla a spomalila, až sa takmer zastavila nad rozhrabanou zemou. 
Náraz vyhodil eragona dopredu.

Prepáč, ospravedlňovala sa mu. Snažila som sa pristá čo najplynulejšie.
Ja viem.
už ke eragon zosadal, uvidel, ako sa k nemu ponáha Katrina. dlhé gaš-

tanové vlasy jej cestou cez čistinu poletovali okolo hlavy. Vietor jej obopol 
šaty okolo tela a odhaoval tak oblinu jej rastúceho bruška.

„Čo je nové?“ volala s obavou v hlase.
„Počula si o mačkolakoch...?“
Prikývla.
„Nijaké alšie dôležité správy nemám. Roran je v poriadku. Mám a od 

neho pozdravova.“
Viditene sa jej uavilo, ale jej znepokojenie sa napriek tomu úplne nevy-

tratilo. „Takže sa mu nestalo nič?“ ukázala na prstienok na svojom avom 
prostredníčku. Bol to jeden z dvoch prsteňov, ktoré eragon pre ňu a Rorana 
naplnil čarodejnou mocou, aby vedeli, keby sa ten druhý ocitol v nebezpe-
čenstve. „Asi pred hodinou som čosi zacítila a bála som sa, že...“

eragon pokrútil hlavou. „Roran ti o tom porozpráva. Má zopár škraban-
cov a modrín, inak nič. No vyakal ma na smr.“

Katrinine obavy ešte narástli. Potom sa s badateným premáhaním usmia-
la. „Aspoňže ste obaja nažive.“

Rozlúčili sa a eragon so Zafirou vyrazili do jedného z jedálenských stanov 
blízko vardenských ohňov, kde sa varilo. Tam sa napchávali mäsom a medo-
vinou, kým okolo nich skučal vietor a návaly daža búchali do trepotajúce-
ho sa stanu.

Ke eragon zahryzol do plátku pečeného bravčového žalúdka, Zafira sa 
ho opýtala: Je to dobré? Lahodné?

„Mmm,“ pochvaoval si eragon a po brade mu stekali pramienky šavy.
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spomienky mŕtvych

„G
 
albatorix je nepredvídatený šialenec, ale vo svojich úvahách sa 
dopúša aj chýb, ktoré by obyčajný človek nespravil. Ak ich do-
kážeš nájs, Eragon, potom ho možno so Zafirou porazíte.“ 

Brom si s vážnou tvárou vytiahol fajku z úst. „Dúfam, že to dokážete. Mojou 
najväčšou túžbou, Eragon, je, aby ste ty a Zafira žili dlhý a plodný život bez 
strachu z Galbatorixa a Kráovstva. Kiežby som vás mohol ochráni pred všet-
kými nebezpečenstvami, čo na vás číhajú, ale, žia, to nie je v mojich silách. 
Jediné, čo môžem urobi, je poradi ti a nauči a, čo stihnem, teraz, kým som 
ešte tu... syn môj. Nech sa s tebou stane čokovek, vedz, že a milujem rovna-
ko, ako a milovala tvoja matka. Nech ti bdelé hviezdy svietia, Eragon, Bro-
mov syn.“

eragon otvoril oči, ke jeho spomienka pohasla. strop stanu nad jeho 
hlavou sa po lejaku prehol dnu ako prázdny vak na vodu. Z preliačenej časti 
plachty stiekla kvapka vody, dopadla na eragonovo pravé stehno, vsiakla cez 
gamaše a zamrazila ho na koži. Vedel, že by mal napnú stanové laná, ale 
nechcelo sa mu vsta z lôžka.

Brom ti nikdy nepovedal nič o Murtaghovi? Nikdy ti nepovedal, že sme ne-
vlastní bratia?

Aj ke sa ma budeš pýta znovu a znovu, nezmeníš tým moju odpove, odve-
tila mu Zafira schúlená pred stanom.

Prečo ti to nepovedal? Prečo to neurobil? Musel predsa o Murtaghovi vedie. 
Nemohol o ňom nevedie.

Zafirina zareagovala až po chvíli: Brom mal iste svoje vlastné dôvody, ale 
predpokladám, že považoval za dôležitejšie poveda ti, ako mu na tebe záleží, 
a da ti čo najviac rád, než trávi čas rozprávaním o Murtaghovi.

Mohol ma aspoň varova! Bolo by stačilo pár slov.
Nemôžem s istotou poveda, čo ho k tomu viedlo, Eragon. Musíš sa zmieri 
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s tým, že na niektoré otázky o Bromovi nikdy nedostaneš odpove. Dôveruj jeho 
láske a nedovo, aby a také veci rozrušovali.

eragon sa pozrel ponad hrudník na svoje ruky. Položil dlane palcami 
k sebe. Jeho avý palec mal viac záhybov na druhom kĺbe než ten pravý 
a pravý palec mu pretínala kukatá jazvička, o ktorej pôvode nemal ani po-
ňatia, ale musela vzniknú až po Agaetí Blödhren, Oslave Prísahy spečatenej 
krvou.

Vaka, povedal Zafire. Od pádu Feinsteru jej prostredníctvom videl a po-
čul Bromov odkaz už trikrát a vždy si všimol nejaký detail v Bromovej reči 
alebo pohyboch, čo mu predtým unikli. Ten zážitok mu poskytoval útechu 
a uspokojenie, lebo napĺňal túžbu, ktorá ho sužovala po celý život: pozna 
meno svojho otca a vedie, že jeho otcovi na ňom záležalo.

Zafira reagovala na jeho poakovanie prílevom náklonnosti.
Hoci eragon sa najedol a potom asi hodinu odpočíval, vyčerpanosti sa 

ešte celkom nezbavil. Ani nečakal, že by sa to stalo. Zo skúseností vedel, že 
môže trva aj týždne, kým sa úplne spamätá z vysiujúcich následkov dlhej, 
vlečúcej sa bitky. Čím viac sa Vardeni blížili k urû’baenu, tým menej času 
zostávalo jemu aj všetkým ostatným v Nasuadinom vojsku pred alším bo-
jom. Vojna ich bude vyčerpáva, kým nebudú zničení, dobití a sotva schopní 
bojova, pričom práve vtedy sa budú musie postavi proti Galbatorixovi, 
ktorý na nich bude čaka v pokoji a pohodlí.

snažil sa na to vemi nemyslie.
Na nohu mu dopadla alšia kvapka vody, studená a tvrdá. Podráždene 

prehodil nohy cez okraj lôžka a posadil sa, potom podišiel k holému kúsku 
hliny v rohu stanu a kakol si k nemu.

„deloi šarjalví!“ povedal spolu s niekokými alšími vetami v starodáv-
nom jazyku, aby zneškodnil pasce, čo predchádzajúci deň nastražil.

Hlina sa začala vzdúva a zo stúpajúceho víru kamenia, hmyzu a červov 
sa vynorila asi polmetrová truhlica obitá železom. eragon sa natiahol, vzal 
truhlicu a ukončil kúzlo. Hlina opä znehybnela.

Položil truhlicu na pevnú zem. „Ládrin,“ zašepkal a mávol rukou okolo 
zámky bez kúčovej dierky. s tichým cvaknutím sa otvorila.

Ke zodvihol veko truhlice, stan zalialo tlmené zlaté svetlo.
Vnútri ležalo Glaedrovo eldunarí, drakovo srdce sŕdc, bezpečne obalené 

zamatom, ktorým bola truhlica vystlatá. Obrovský kameň sa temne ligotal 
ako zhasínajúci žeravý uhlík. eragon vzal eldunarí do oboch rúk a nepravi-
delné ostré plôšky ho hriali na dlaniach. Zahadel sa do tepúcich hlbín ka-
meňa. V jeho strede vírila galaxia drobučkých hviezd, ale od chvíle, čo ich 
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prvý raz videl v ellesmére, ich pohyb sa spomalil a ich množstvo viditene 
pokleslo. Glaedr vtedy svoje eldunarí vyvrhol a zveril im ho do starostlivosti.

eragona ten pohad fascinoval. dokázal by sedie a sledova ten stále sa 
meniaci obraz celé dni.

Mali by sme to skúsi znovu, poznamenala Zafira a on súhlasil.
spolu sústredili myšlienky na vzdialené svetlá, more hviezd, ktoré pred-

stavovali Glaedrovo vedomie. Plávali chladom a tmou, potom teplom, zúfal-
stvom a ahostajnosou takou obrovskou a rozsiahlou, že to podkopalo ich 
vôu spravi čokovek iné, než zasta a plaka.

Glaedr... elda, volali znovu a znovu, ale neprichádzala nijaká odpove, 
v tej ničote nenastal nijaký pohyb.

Nakoniec sa stiahli naspä, lebo nedokázali alej znáša vekú archu 
Glaedrovho utrpenia.

Ke sa eragon prebral z myšlienok, uvedomil si, že niekto klope na prednú 
tyč jeho stanu, a potom sa ozval Aryin hlas: „eragon? Môžem vojs?“

Pretiahol sa a zažmurkal, aby si prečistil oči. „samozrejme.“
Ke Arya odhrnula vstupný dielec, dopadlo na ňu mdlé sivé svetlo za-

tiahnutého neba. Pri pohade do jej zelených zošikmených a nečitatených 
očí eragon pocítil nečakané bodnutie a naplnila ho bolestná túžba.

„Nastala nejaká zmena?“ opýtala sa a kakla si veda neho. Vyzliekla sa 
z brnenia, obliekla si čiernu koženú košeu, nohavice a čižmy s tenkými pod-
rážkami, ktoré mala oblečené vtedy v Gil’eade, ke ju zachránil. Vlhké 
umyté vlasy jej padali na chrbát v dlhých ažkých prameňoch. Tak ako už 
mnohokrát sprevádzala ju vôňa rozdrvených borievkových ihlíc a eragon za-
uvažoval, či je jej tá vôňa vlastná, alebo ju vyčarúva. Rád by sa jej na to 
opýtal, ale neodvážil sa.

Namiesto odpovede na jej otázku len pokrútil hlavou.
„Môžem?“ ukázala na Glaedrovo srdce sŕdc.
urobil jej miesto. „Prosím.“
Arya z oboch strán položila ruky na eldunarí a potom zavrela oči. Zatia 

čo takto sedela, bez zábran si ju prezeral tak, ako by si to inokedy nedovolil. 
stelesňovala preňho krásu v každom smere, aj ke vedel, že niekto iný by 
mohol poveda, že má dlhý nos, príliš ostré črty, vemi špicaté uši alebo ne-
primerane svalnaté ruky.

Arya sa prudko nadýchla a odtrhla dlane od srdca sŕdc, akoby ju pálilo. 
Potom sklonila hlavu a eragon si všimol, že sa jej trochu trasie brada. „Glaedr 
je tá najnešastnejšia bytos, s akou som sa kedy stretla... Keby sme mu doká-
zali pomôc. Nemyslím si, že dokáže sám nájs cestu von z temnoty.“
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„Myslíš...“ eragon zaváhal, lebo nechcel vyslovi nahlas svoje podozrenie, 
ale nakoniec to urobil: „Myslíš, že sa z toho zblázni?“

„Možno sa už zbláznil. Ak nie, potom sa pohybuje na hranici šialenstva.“
Obaja sa pozreli na zlatý kameň a eragona prepadol zármutok.
Ke sa konečne opä zmohol na slovo, opýtal sa: „Kde je dauthdaert?“
„schovala som ho vo svojom stane tak, ako si ty skryl Glaedrovo eldunarí. 

Môžem ho prinies sem, ak chceš, alebo ho môžem alej stráži, kým ho ne-
budeš potrebova.“

„Nechaj ho u seba. Nemôžem ho nosi so sebou, inak by sa Galbatorix 
mohol dozvedie o jeho existencii. Navyše by bolo nerozumné schováva to-
ko pokladov na jednom mieste.“

Prikývla.
Boles, ktorú eragon cítil vo svojom vnútri, zosilnela. „Arya, ja...“ Zarazil 

sa, lebo Zafira uvidela k jeho stanu beža jedného zo synov kováča Horsta – 
usúdil, že ide o Albriecha, aj ke pre Zafirino skreslené videnie ho ažko 
rozoznával od jeho brata Baldora. Vyrušenie eragonovi prinieslo úavu, lebo 
si nebol istý, čo by povedal.

„Niekto sem ide,“ oznámil a zavrel veko truhlice.
V bahne pred stanom bolo poču hlasné kroky. Potom Albriech, lebo na-

ozaj to bol on, zakričal: „eragon! eragon!“
„Čo je?!“
„Matke sa práve začali pôrodné bolesti! Odkazuje ti to otec a mám a po-

prosi, aby si počkal s ním pre prípad, že by nastali nejaké problémy a potre-
bovala by tvoje čarodejné schopnosti. Prosím, ak môžeš...“

eragon už nič alšie nevnímal. Rýchlo zamkol truhlicu, zahrabal ju a pre-
hodil si cez plecia pláš. Ke zápasil so zámkou, Arya sa dotkla jeho ruky 
a opýtala sa: „Môžem ís s tebou? s týmto mám isté skúsenosti. Ak mi to 
tvoji udia dovolia, môžem jej uahči pôrod.“

eragon prijal jej ponuku bez zaváhania. Mávol rukou smerom ku vchodu 
do stanu. „Až po tebe.“
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čo je to muž?

B
 
lato sa lepilo Roranovi na topánky pri každom kroku, spomaovalo ho 
a unavené nohy ho pálili od vysilenia. Akoby mu sama zem chcela sti-
ahnu obuv. To bahno bolo nielen husté, ale aj klzké. šmýkalo sa mu 

pod topánkou v tých najnevhodnejších chvíach, ke len ažko udržal rovnová-
hu. A bolo také hlboké. Nepretržité prúdy udí, zvierat a vozov premenili pols-
topovú vrchnú vrstvu zeme na takmer nepriechodný močiar. Pozdĺž okrajov 
cesty, ktorá viedla priamo k vardenským táborom, sa váala tráva, ale Roran sa 
obával, že aj tá onedlho zmizne, lebo udia nechodili stredom cesty.

Roran sa nijako nepokúšal blato obchádza. už mu nezáležalo na tom, či 
si zašpiní šaty. Navyše bol taký vyčerpaný, že bolo ahšie trmáca sa stále 
rovnakým smerom, než sa obažova kučkovaním z jedného ostrovčeka trá-
vy na druhý.

Kým sa plahočil, premýšal o Belatone. Od Nasuadinho stretnutia s mač-
kolakmi zriadil veliteské stanovište v severozápadnej štvrti mesta a snažil sa 
udrža nad ňou kontrolu. Nakázal mužom hasi požiare, postavi zátarasy 
v uliciach, pátra v domoch po ukrytých vojakoch a zhaba zbrane. Bola to 
obrovská úloha a bol zúfalý, že nezvládne urobi všetko potrebné, kým v mes-
te znovu vypukne otvorený boj. Dúfam, že to tí hlupáci za noc zvládnu a neda-
jú sa pozabíja.

V avom boku mu šklbalo od bolesti, čo ho prinútilo zatnú zuby a zataji 
dych.

Mizerný zbabelec, uavil si.
Niekto po ňom strelil z kuše zo strechy jednej budovy. Zachránilo ho len 

nesmierne šastie: jeden z jeho mužov, Mortenson, vkročil pred neho presne 
v okamihu, ke útočník vystrelil. strela prepichla Mortensona od chrbta po 
brucho a stále mala dos sily, aby Roranovi spôsobila škaredú podliatinu. 
Mortenson na mieste zomrel a neznámemu strelcovi sa podarilo ujs.
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O pä minút neskôr nejaký výbuch, zrejme spôsobený kúzlom, zabil al-
ších dvoch jeho mužov v stajni, ktorú prišli skontrolova pre hluk.

Poda toho, čo Roran vyrozumel, boli také útoky bežné po celom meste. 
Nepochybne za mnohými z nich stáli Galbatorixovi vyzvedači, ale zodpo-
vednos za ne niesli aj obyvatelia Belatony – tí, čo nedokázali nečinne stá 
a prizera sa, ako sem vpadla armáda a ovládla ich domovy. Nech už boli 
skutky Vardenov akokovek ušachtilé, Roran dokázal pochopi aj pohnútky 
udí, čo pociovali povinnos bráni vlastné rodiny, ale súčasne ich preklínal 
za ich zadubenos, lebo nevideli, že Vardeni sa im snažia pomôc, nie ublíži.

škrabal sa po brade, kým čakal, až mu trpaslík odtiahne privemi nalože-
ného poníka z cesty, a potom sa trmácal alej.

Ke sa blížil k svojmu stanu, zbadal Katrinu, ako v horúcej mydlovej vode 
drhne krvavé obväzy o rumpu. Rukávy mala vyhrnuté nad lakte, vlasy sple-
tené do vrkoča, líca jej horeli od námahy, ale ešte nikdy mu nepripadala taká 
krásna. Bola jeho útechou a útočiskom a už len vidie ju mu pomáhalo 
zmierni pocit otupeného vyčerpania, ktoré sa ho zmocnilo.

Ke si ho všimla, hne prestala pra, utekala mu oproti a cestou si osušila 
ružové ruky o sukňu. Roran sa zaprel, ke mu skočila do náručia a ovinula 
mu ruky okolo tela. Bok ho pálil od bolesti, takže krátko zastonal.

Katrina povolila svoje objatie a zamračene sa od neho odtiahla. „Ach! 
ublížila som ti?“

„Nie... nie. som len trocha dobitý.“
Nevypytovala sa ho, ale znovu ho objala, tentoraz nežnejšie, pozrela sa 

naňho a v očiach sa jej zaleskli slzy. držal ju okolo pása, zohol sa a pobozkal 
ju, neopísatene vačný za jej prítomnos.

Katrina si presunula jeho avú ruku na plece a Roran jej dovolil, aby ho 
po zvyšok cesty k ich stanu trochu podopierala. Tam si s povzdychom sadol 
na peň, ktorý používali ako stoličku pri malom ohníku, nad ktorým jeho 
žena najprv ohriala vodu a teraz v kotlíku dusila mäso.

Katrina naplnila misku jedlom a podala mu ju. Potom mu zo stanu do-
niesla džbánik s pivom a tanier s polkou bochníka chleba a kúskom syra. 
„Potrebuješ ešte niečo?“ opýtala sa nezvyčajne chrapavým hlasom.

Roran neodpovedal, ale vzal jej tvár do dlaní a dvakrát ju pohladkal pal-
com. Rozochvene sa usmiala a chvíu ho držala za ruku. Potom sa zase pus-
tila do prania a s elánom drhla bielizeň.

Roran dlho hadel do misky, kým sa dal do jedla. Cítil sa stále taký napä-
tý, že pochyboval, či dokáže jes. Po niekokých kúskoch chleba sa mu však 
vrátila chu a začal nedočkavo hlta mäso.
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Ke dojedol, odložil riady na zem, zahrieval sa pri ohni a dopíjal posled-
ných pár dúškov piva.

„Počuli sme ranu, ke spadli brány,“ povedala Katrina, kým žmýkala ob-
väz. „Nevydržali vemi dlho.“

„Nie... Trochu pomôže, ke máš na svojej strane draka.“
Zatia čo vešala obväz cez provizórnu šnúru na bielizeň medzi ich a sused-

ným stanom, Roran sa pozrel na jej brucho. Kedykovek pomyslel na ich 
diea, pocítil nesmiernu pýchu, ktorú však kalila úzkos, lebo nevedel, ako 
pre ich potomka zaisti bezpečný domov. Navyše, ak sa vojna neskončí pred 
termínom pôrodu, Katrina ho opustí a odíde do surdy, aby mohla vychová-
va ich diea v relatívnom bezpečí.

Nemôžem ju strati, znovu už nie.
Katrina ponorila alší obväz do vanda. „A bitka v meste?“ opýtala sa 

a napenila vodu. „Ako to šlo?“
„Museli sme bojova o každú pia. dokonca aj eragon zažil rušné chvíle.“
„Ranení hovorili o katapultoch pripevnených na kolesách.“
„Áno.“ Roran si ovlažil jazyk pivom, potom rýchlo opísal, ako Vardeni 

postupovali Belatonou a na aké prekážky cestou narazili. „dnes sme stratili 
privea mužov, ale mohlo to dopadnú horšie. Ovea horšie. Jörmundur a ka-
pitán Martland naplánovali útok dobre.“

„Ich plán by však nevyšiel, neby teba a eragona. Počínali ste si vemi sta-
točne.“

Roran sa krátko zasmial: „Ha! A vieš, prečo to tak je? Poviem ti to. Ani 
jeden muž z desiatich nie je naozaj ochotný zaútoči na nepriatea. eragon si to 
nevšimol, lebo je vždy v prednej línii a vrhá sa na vojakov. Ja to však vidím. 
Väčšina mužov sa drží vzadu a nebojujú, kým nie sú zahnaní do kúta. Alebo 
mávajú zbraňami okolo seba a hrmocú nimi, ale v skutočnosti nič nerobia.“

Na Katrine bolo vidie nepríjemné prekvapenie. „Ako je to možné? sú to 
zbabelci?“

„Neviem. Myslím... myslím, že sa možno nedokážu prinúti k tomu, aby sa 
pozreli človeku do tváre a potom ho zabili, aj ke im neprekáža prebodáva 
vojakov, ktorí k nim stoja chrbtom. A tak čakajú, kým druhí urobia to, čo 
oni nevedia. Čakajú na udí, ako som ja.“

„Myslíš, že Galbatorixovi muži sú rovnako zdráhaví?“
Roran pokrčil plecami. „Asi áno. Lenže nezostáva im nič iné, než po-

slúchnu Galbatorixa. Ke im prikáže bojova, tak bojujú.“
„Nasuada by mohla urobi to isté. Jej čarodeji by mohli využi kúzla, ktoré 

zabezpečia, že sa nikto nebude vyhýba vojenským povinnostiam.“
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„Aký by potom bol rozdiel medzi ňou a Galbatorixom? V každom prípade 
Vardeni by to nestrpeli.“

Katrina prestala pra, podišla k nemu a pobozkala ho na čelo. „som rada, 
že robíš dobre to, čo robíš,“ zašepkala. Vrátila sa k vandu a začala na rumpli 
drhnú alší pás špinavého plátna. „dnes som niečo cítila zo svojho prste-
ňa... preakla som sa, že sa ti možno niečo stalo.“

„Bol som uprostred bitky. Neprekvapilo by ma, keby si bola cítila pichnu-
tie každých pár minút.“

Zarazila sa s rukami ponorenými vo vode. „Nikdy predtým som to necí-
tila.“

Vyprázdnil džbánik s pivom a snažil sa oddiali všetko nevyhnutné. dú-
fal, že jej nebude musie rozpráva o tom, čo sa mu stalo v hrade, ale vedel, 
že Katrina sa neupokojí, kým sa nedozvie pravdu. Keby sa pokúšal presvedči 
ju o opaku, predstavovala by si omnoho horšie pohromy, než aké sa stali. 
Okrem toho bolo zbytočné taji to, lebo o tej udalosti sa medzi Vardenmi 
bude hovori aj tak.

Preto jej všetko povedal. stručne opísal situáciu a snažil sa vykresli zva-
lenie steny skôr ako druhoradú prekážku, než niečo, čo ho mohlo zabi. Na-
priek tomu sa mu o tom hovorilo ažko, zasekával sa, ke hadal vhodné 
slová. Ke skončil, zmĺkol, znepokojený tou spomienkou.

„Aspoňže nie si zranený,“ utešovala ho Katrina.
Ďubol do praskliny na obrube džbánika. „Nie som.“
Voda prestala čapota a on cítil, že naňho upiera oči.
„už si čelil ovea väčším nebezpečenstvám.“
„Áno... asi áno.“
Celá stuhla. „Tak čo sa deje?“ Ke nereagoval, povedala: „Roran, neexis-

tuje nič také strašné, aby si mi to nemohol poveda. To predsa vieš.“
Ke znovu rypol do džbánika, okraj nechta na pravom palci sa mu zatr-

hol. Niekokokrát si pošúchal ostrý necht o ukazováčik. „Myslel som si, že 
zomriem, ke sa tá stena zrútila.“

„To by si asi myslel každý.“
„Áno, ale ide o to, že mi to bolo jedno.“ skúčene sa na ňu pozrel. „Chá-

peš? Vzdal som to. Ke mi došlo, že nemôžem uniknú, prijal som to pokorne 
ako ovca, ktorú vedú na bitúnok, a ja...“ Nedokázal pokračova, pustil džbá-
nik a tvár si schoval do dlaní. V krku mal hrču, takže sa mu ažko dýchalo. 
Potom pocítil, ako sa Katrinine prsty zahka dotkli jeho pliec. „Jednoducho 
som prestal bojova... Za teba... Za naše diea.“ dusil sa tými slovami.

„ššš, ššš,“ tíšila ho.
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„ešte nikdy som to nevzdal. Ani raz... Ani ke a uniesli ra’zakovia.“
„Viem, že nie.“
„Tento boj sa musí skonči. Nemôžem takto pokračova... Nemôžem... 

Ja...“ Zodvihol hlavu a vydesilo ho, ke videl, že aj ona má slzy na krajíčku. 
Vstal, objal ju a privinul k sebe. „Prepáč,“ zašepkal. „Prepáč. Prepáč. Je mi to 
úto... už sa to nestane. už nikdy. subujem.“

„Na tomto mi nezáleží,“ povedala tlmeným hlasom.
Jej odpove ho popudila. „Viem, že som bol slabý, ale moje slovo by pre 

teba stále malo ma nejakú cenu.“
„Takto som to nemyslela!“ zvolala a odtiahla sa, aby naňho vrhla vyčítavý 

pohad. „Niekedy sa správaš ako hlupák, Roran.“
Trochu sa usmial. „Viem.“
Zovrela ruky okolo jeho krku. „Nevážila by som si a o nič menej, nech by 

si cítil čokovek, ke tá stena spadla. Záleží mi jedine na tom, že stále žiješ... 
Nemohol si urobi nič, ke tá stena padala, nie?“

Pokrútil hlavou.
„Takže sa nemáš za čo hanbi. Keby si to bol mohol zastavi, alebo keby si 

bol mohol utiec, ale neurobil by si to, tak by si stratil moju úctu. Ty si však 
urobil maximum, a ke sa už nedalo urobi viac, zmieril si sa s osudom a zby-
točne si sa proti nemu neohradzoval. To je múdros, nie slabos.“

Zohol sa a pobozkal ju na čelo. „Ďakujem ti.“
„A pokia ide o mňa, považujem a za najstatočnejšieho, najsilnejšieho 

a najláskavejšieho muža v celej Alagaëzii.“
Tentoraz ju pobozkal na ústa. Potom sa zasmiala. Krátkym úsmevom sa 

snažila uvoni potlačované napätie. stáli a hojdali sa, akoby tancovali na 
melódiu, ktorú počuli len oni dvaja.

Roran sledoval, ako sa udia, kone a príležitostne nejaký trpaslík alebo 
urgal trmácajú okolo ich stanu a všímal si ich zranenia aj stav ich zbraní 
a brnení. snažil sa odhadnú všeobecné rozpoloženie Vardenov. dospel 
k jedinému záveru: že všetci okrem urgalov sa potrebujú dobre vyspa a po-
riadne najes a že všetci vrátane urgalov – a zvláš urgalovia – sa potrebujú 
vydrhnú od hlavy po päty kefou z bravčových štetín vo vedre s mydlovou 
vodou.

Pozoroval aj Katrinu a videl, ako sa jej pôvodne dobrá nálada počas práce 
postupne vytráca a narastá v nej podráždenos. stále drhla a drhla niekoko 
škvŕn, ale nie vemi úspešne. Oči jej potemneli a začala vydáva tiché zlost-
né zvuky.

Ke nakoniec hodila zhúžvanú látku o rumpu, až spenená voda vystrek-



57

la pár metrov do vzduchu a oprela sa o vande s pevne zomknutými perami, 
Roran vstal z pňa a podišiel k nej.

„Pus ma k tomu,“ povedal.
„To sa nehodí,“ zavrčala.
„Nezmysel. Cho si sadnú a ja to dorobím... No tak.“
Pokrútila hlavou. „Nie. To ty by si mal odpočíva, nie ja. Navyše to nie je 

mužská práca.“
Posmešne si odfrkol. „A to kto povedal? Mužská aj ženská práca je čoko-

vek, čo treba urobi. Teraz si sadni. Budeš sa cíti lepšie, ke uavíš svojim 
nohám.“

„Roran, je mi dobre.“
„Nebu tvrdohlavá.“ Jemne sa ju pokúsil odtlači od vanda, ale ona sa 

odmietala pohnú.
„Nie je to správne,“ zaprotestovala. „Čo si pomyslia udia?“ Mávla smerom 

k mužom, ktorí sa ponáhali po blatistej ceste okolo ich stanu.
„Nech si myslia, čo chcú. Vzal som si teba, nie ich. Ak si myslia, že budem 

mužom o niečo menej len preto, lebo ti pomôžem, potom sú to hlupáci.“
„No...“
„No nič. Cho. Kš! Zmizni odtia.“
„No...“
„Nebudeme o tom diskutova. Ak si nesadneš, odnesiem a tam sám a pri-

viažem a k tomu pňu.“
Vrásky na jej tvári vystriedal pobavený výraz. „Naozaj?“
„Áno. Tak šup!“ Ke mu neochotne prepustila svoje miesto pri vandli, 

nahnevane utrúsil: „si poriadne tvrdohlavá, čo?“
„Hovor za seba. Baran by sa od teba iste niečomu priučil.“
„Odo mňa nie. Nie som tvrdohlavý.“ Rozopol si opasok, vyzliekol si drô-

tenú košeu a zavesil ju na prednú tyč stanu, potom si stiahol rukavice a vy-
hrnul rukávy tuniky. Ovial ho chladný vzduch a mokré obväzy ho zamrazili 
ešte viac – ochladli, kým ležali vonku na rumpli –, ale to mu neprekážalo, 
lebo voda bola teplá a látka o chvíu tiež. Ke prechádzal látkou sem a tam 
po celej dĺžke hrboatej dosky, okolo zápästí sa mu vytvorili penivé kopčeky 
dúhových bublín.

Obzrel sa a potešilo ho, že Katrina odpočíva na pni, teda ak sa na takom 
nepohodlnom sedadle dalo vôbec odpočíva.

„dal by si si harmančekový čaj?“ opýtala sa. „Gertruda mi dnes ráno pri-
niesla za hrs kvietkov. Môžem urobi kanvičku pre nás oboch.“

„To by som bol rád.“
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Zatia čo Roran pokračoval v praní ostatnej bielizne, zavládlo medzi nimi 
priateské ovzdušie. Práca ho uviedla do príjemnej nálady. Rád robil rukami 
niečo iné, než sa oháňal kladivom, a Katrinina blízkos ho napĺňala hlbo-
kým uspokojením.

Práve žmýkal posledný kus a Katrina už naňho čakala s čerstvo naliatym 
čajom, ke spoza rušnej cesty niekto zakričal ich mená. Chvíu mu trvalo, 
kým si uvedomil, že pomedzi mužov a kone sa k nim brodí blatom Baldor. 
Mal na sebe starú koženú zásteru a ažké rukavice siahajúce až po lakte, za-
mazané od sadzí a také obnosené, že mali prsty tvrdé, hladké a lesklé ako 
vyleštený pancier korytnačky. Pokrčil čelo pod tmavými rozstrapatenými 
vlasmi, schytenými pásikom odratej kože. Baldor bol menší než jeho otec 
Horst či jeho starší brat Albriech, ale v porovnaní s kýmkovek iným pôsobil 
statne a svalnato, čo bol následok detstva stráveného s otcom v kováčskej 
dielni. Ani jeden z nich v ten deň nebojoval – zruční kováči boli zvyčajne 
príliš cenní na to, aby ich poslali do bitky –, hoci Roran si želal, aby im to 
Nasuada dovolila, lebo šlo o vemi schopných bojovníkov a on vedel, že sa 
na nich môže spoahnú aj za najnepriaznivejších okolností.

Teraz odložil bielizeň, osušil si ruky a zauvažoval, čo sa asi deje. Katrina 
vstala z pňa a podišla za ním k vandu.

Ke k nim Baldor dobehol, museli niekoko sekúnd počka, kým naberie 
dych. Potom zo seba vychrlil: „Rýchlo pote. Matka práve začala rodi a...“

„Kde je?“ úsečne sa opýtala Katrina.
„V našom stane.“
Prikývla. „Prídeme tam najrýchlejšie, ako sa bude da.“
Baldor sa s vačným výrazom v tvári otočil a utekal preč.
Ke Katrina zmizla v stane, Roran vylial obsah vanda na oheň a uhasil 

ho. Horiace drevo pod vodou zasyčalo a zapraskalo a namiesto dymu vystre-
lilo do výšky mračno pary, čo zaplnilo vzduch nepríjemným pachom.

Obavy a vzrušenie zrýchlili Roranove pochyby. Dúfam, že nezomrie, po-
myslel si, ke si spomenul, čo začul medzi ženami o elaininom veku a pridl-
hom tehotenstve. elain bola k nemu aj k eragonovi vždy láskavá a mal ju 
vemi rád.

„si pripravený?“ opýtala sa Katrina, ktorá sa vynorila zo stanu, zaväzujúc 
si modrý šál okolo hlavy a krku.

siahal po opasku s kladivom. „som. Ideme.“
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cena moci

„T
 
ak, pani. už ich nebudete potrebova. A to je dobre.“

s tichým zašušaním z Nasuadinho predlaktia skĺzol posledný 
pás obväzov, ktoré jej slúžka Farika práve zložila. Nasuada ich 

nosila odo dňa, ke sa stretla s náčelníkom Fadawarom pri skúške dlhých 
nožov.

Kým sa jej Farika venovala, Nasuada upierala zrak na dlhú potrhanú tapi-
sériu posiatu dierkami. Potom sa pripravila na najhoršie a pomaly sklopila 
zrak. svoje rany nevidela od chvíle, čo preukázala väčšiu odvahu než Fa-
dawar a zvíazila nad ním. Odmietala sa na ne pozrie. Čerstvé vyzerali tak 
strašne, že by ten pohad znovu nezniesla.

Jazvy boli nesúmerné: šes ich zbrázdilo spodnú stranu avého predlaktia, 
tri mala Nasuada na pravom. Všetky jazvy boli dlhé tri alebo štyri palce 
a viac-menej rovné, až na spodný zárez na pravej ruke, ke Nasuadino seba-
ovládanie zakolísalo, nôž sa jej stočil a vytvoril kukatú ryhu takmer dvakrát 
dlhšiu než ostatné. Koža okolo jaziev zružovela a zhrboatela, zatia čo sa-
motné jazvy boli len o trošku svetlejšie než zvyšok tela, za čo bola Nasuada 
vačná. Bála sa, že budú biele a striebristé, a teda omnoho nápadnejšie. Jaz-
vy vystupovali nad kožu asi štvr palca a tvorili tvrdé vrásky, čo vyzeralo, 
akoby Nasuada mala pod pokožkou zasunuté hladké oceové tyčky.

Pri prezeraní rezných rán ju ovládli čudné pocity. Počas dospievania ju 
otec zoznámil so zvykmi ich udu, ale celý život strávila medzi Vardenmi 
a trpaslíkmi. Jediné rituály kočovných kmeňov, ktoré videla – a navyše len 
párkrát –, boli spojené s ich náboženstvom. Nikdy netúžila zvládnu bubno-
vý tanec ani zúčastni sa na náročnom vyvolávaní mien, ani – a to predo-
všetkým – prekona niekoho v skúške dlhých nožov. Napriek tomu tu teraz 
stála, stále mladá a krásna, a už mala na predlaktiach devä výrazných jaziev. 
Mohla nariadi niektorému z vardenských čarodejov, aby jej ich odstránil, 
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ale potom by prišla o víazstvo v skúške dlhých nožov a kočovné kmene by 
ju prestali uznáva ako svoju panovníčku.

Hoci utovala, že jej ruky stratili hebkos a oblos a nebudú už priahova 
túžobné pohady mužov, zároveň bola na jazvy pyšná. svedčili o jej odvahe 
a oddanosti Vardenom. Ktokovek sa na ne pozrie, spozná silu jej charakte-
ru, a ona sa rozhodla, že to pre ňu znamená viac než vzhad.

„Čo poviete?“ opýtala sa a natiahla ruky ku kráovi Orrinovi, ktorý stál 
v otvorenom okne pracovne a pozeral sa na mesto pod sebou.

Orrin sa otočil, zamračil sa a oči pod zvrašteným čelom mu potemneli. 
Namiesto brnenia mal teraz na sebe hrubú červenú tuniku a háv lemovaný 
bielym hermelínom. „Nie je to pekný pohad,“ skonštatoval a obrátil pozor-
nos naspä k mestu. „Zahate sa. do slušnej spoločnosti sa to nehodí.“

Nasuada si ešte chvíu prezerala ruky. „Nie. Myslím, že to neurobím.“ Za-
tiahla za čipkové manžety svojich trojštvrových rukávov, aby ich narovnala, 
a poslala Fariku preč. Prešla stredom miestnosti cez prepychový koberček 
tkaný trpaslíkmi a pripojila sa k Orrinovej prehliadke mesta zničeného bit-
kou. Potešilo ju, že všetky požiare pozdĺž západných hradieb okrem dvoch už 
zahasili. Potom stočila zrak ku kráovi.

Počas krátkeho obdobia, čo Vardeni a surdania viedli útok proti Kráov-
stvu, Nasuada postrehla, že Orrin je čoraz vážnejší a jeho pôvodné nadšenie 
a výstrednosti sa strácajú pod zachmúreným zovňajškom. Najprv tú preme-
nu vítala, lebo sa domnievala, že sa stáva zrelším, ale ke sa vojna ahala 
alej, začali jej chýba jeho dychtivé debaty o prírodnej filozofii rovnako ako 
jeho alšie rozmary. spätne si uvedomila, že práve tieto veci často rozjasnili 
jej deň, hoci jej niekedy pripadali otravné. Navyše z neho tá premena urobi-
la nebezpečnejšieho súpera. Celkom ahko si dokázala predstavi, že vo svo-
jom súčasnom rozpoložení by sa Orrin mohol pokúsi zauja jej miesto na čele 
Vardenov.

Bola by som šastná, keby som si ho vzala? premýšala. Orrin bol celkom 
pekný. Nos mal vysoký a úzky, ale čeus silnú a ústa jemne vyrezané a vý-
razné. Za roky vojnového výcviku si vypracoval peknú postavu. Bezpochyby 
bol inteligentný a mal príjemnú povahu. Napriek tomu vedela, že keby nebol 
kráom surdy a nepredstavoval takú vekú hrozbu pre jej postavenie a nezá-
vislos Vardenov, nikdy by nad zväzkom s ním neuvažovala. Bol by z neho 
dobrý otec?

Orrin položil ruky na úzky kamenný parapet a oprel sa oň. Bez toho, aby 
sa na ňu pozrel, povedal: „Musíte zruši spojenectvo s urgalmi.“

Jeho vyhlásenie ju zaskočilo. „Prečo?“
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„Pretože nás poškodzujú. udia, ktorí by sa k nám inak pridali, nás preklí-
najú, že sme sa spojili s netvormi, a odmietajú zloži zbrane, ke vkročíme do 
ich domovov. Galbatorixov odpor im pre našu spoluprácu s urgalmi pripadá 
spravodlivý a logický. Obyčajný človek nechápe, prečo sme sa s nimi spojili. 
Nevie, že sám Galbatorix urgalov využíval tiež, ani že ich vmanipuloval do 
napadnutia Tronjheimu pod Tieňovým velením. Tieto veci sa vydesenému 
farmárovi nedajú vysvetli. Chápe jedine to, že bytosti, ktorých sa obával 
a ktoré po celý život nenávidel, teraz pochodujú k jeho domovu na čele s ob-
rovským vrčiacim drakom a Jazdcom, čo vyzerá viac ako elf než ako človek.“

„Podporu urgalov potrebujeme,“ namietla Nasuada. „Inak budeme ma 
málo bojovníkov.“

„Až tak vemi ich nepotrebujeme. Ve to sama viete. Prečo by ste inak 
bránili urgalom, aby sa zapojili do útoku na Belatonu? Prečo by ste im inak 
prikázali, aby nevstupovali do mesta? Nasuada, drža ich mimo bojového 
poa nestačí. Zvesti o nich sa napriek tomu šíria po celej krajine. Jediné, čo 
môžete urobi na zlepšenie situácie, je ukonči tento nešastný stav, kým nám 
nespôsobí ešte väčšie škody.“

„Nemôžem.“
Orrin sa k nej prudko otočil so zlostne pokrivenou tvárou. „Za to, že ste 

sa rozhodli prija Garzhvogovu pomoc, platia životom moji muži, vaši muži, 
tí v Kráovstve... Toto spojenectvo nestojí za ich obetovanie a absolútne ne-
dokážem pochopi, prečo urgalov alej bránite.“

Nedokázala znies jeho pohad. Privemi jej pripomínal pocity viny, ktoré 
ju tak často trápili, ke sa v noci snažila zaspa. Namiesto toho uprela oči na 
dym stúpajúci z veže na okraji mesta. Pomaly prehovorila: „Bránim ich, lebo 
dúfam, že spojenectvo s urgalmi zachráni viac životov, než si samo vyžiada... 
Ak porazíme Galbatorixa...“

Orrin pochybovačne vykríkol.
„Čo rozhodne nie je isté, viem,“ uznala, „ale musíme premyslie aj túto 

možnos. Ak ho porazíme, bude našou úlohou pomôc našej rase, aby sa po 
vojnovom konflikte vzchopila a vybudovala z popola Kráovstva novú silnú 
krajinu. A súčasou budeme musie zabezpeči, aby po sto rokoch nezhôd 
konečne zavládol mier. Nezvrhnem Galbatorixa len preto, aby na nás vzápä-
tí zaútočili urgalovia vo chvíli, ke budeme najviac oslabení.“

„To môžu urobi aj tak. Vždy to tak bolo.“
„Čo iné nám zostáva?“ opýtala sa otrávene. „Musíme sa pokúsi skroti 

ich. Čím viac ich získame pre našu vec, tým menej bude pravdepodobné, že 
sa obrátia proti nám.“
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„Poviem vám, čo máte urobi,“ zavrčal. „Zbavi sa ich. Zruši dohodu 
s Nar Garzhvogom a posla ho preč aj s jeho baranmi. Ak vyhráme túto voj-
nu, potom s nimi budeme vyjednáva o novej zmluve, a to z pozície, ke si 
budeme môc určova podmienky. Alebo ešte lepšie, pošlite eragona a Zafi-
ru do dračích hôr s oddielom mužov, aby ich vyhubili raz a navždy, čo mali 
Jazdci urobi už pred stáročiami.“

Nasuada naňho neveriacky hadela. „Ak ukončím zmluvu s urgalmi, zrej-
me ich to tak rozzúri, že na nás okamžite zaútočia, a my nemôžeme bojova 
súčasne proti nim aj proti Kráovstvu. spôsobi niečo také by bol vrchol 
bláznovstva. Ak sa elfovia, draky aj Jazdci vo svojej múdrosti rozhodli tolero-
va existenciu urgalov, hoci ich mohli ahko zneškodni, mali by sme nasle-
dova ich príklad. Vedeli, že by bolo zlé zabi všetkých urgalov, a vy by ste to 
mali vedie tiež.“

„Ich múdros – pche! Ako by im ich múdros priniesla niečo dobré! dob-
re, nechajte pár urgalov nažive, ale zabite ich toko, aby sa nasledujúcich sto 
rokov alebo aj dlhšie neodvážili opusti svoje brlohy!“

Zjavná boles v Orrinovom hlase a v jeho podráždenej tvári Nasuadu 
zmiatla. dôkladne si ho premerala a snažila sa odhali dôvod jeho prudkosti. 
Po chvíli jej napadlo pravdepodobné vysvetlenie.

„O koho ste prišli?“ opýtala sa.
Orrin zovrel päs a pomaly, váhavo ju spustil na okenný parapet, akoby 

doň chcel udrie z celej sily, ale neodvážil sa to urobi. ešte dvakrát buchol 
do parapetu a potom povedal: „Priatea, s ktorým som vyrastal na hrade 
Borromeo. Asi ste sa nikdy nestretli. Bol jedným z poručíkov v mojej jazde.“

„Ako zomrel?“
„Za okolností, ktoré ste si asi domysleli. Práve sme prišli do stajní pri zá-

padnej bráne a zabezpečovali sme ich pre našu vlastnú potrebu, ke jeden 
koniar vybehol zo stajne po kone a prebodol ho vidlami. Ke sme toho pa-
holka zahnali do kúta, stále vykrikoval nezmysly o urgaloch a ako sa nikdy 
nevzdá... No tomu bláznovi by nič nepomohlo, aj keby bol svoje slová dodr-
žal. Zoal som ho vlastnými rukami.“

„To je mi úto,“ povedala Nasuada.
Orrin na znak vaky prikývol, až sa mu zatrblietali drahokamy v kráov-

skej korune.
„Napriek tomu, že je to také bolestné, nemôžete dovoli, aby smútok 

ovplyvnil vaše rozhodovanie... Nie je to ahké, viem – vemi dobre to viem! –, 
ale pre dobro svojho udu musíte prekona sám seba.“

„Prekona sám seba,“ opakoval krá trpkým, posmešným tónom.
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„Áno. Od nás sa vyžaduje viac než od väčšiny udí. Musíme sa snaži by 
lepší než ostatní, ak máme preukáza, že si zaslúžime takú zodpovednos... 
Ako viete, urgalovia zabili môjho otca, ale to mi nezabránilo nadviaza spo-
jenectvo, ktoré by mohlo Vardenom pomôc. Nedovolím, aby mi niečo zne-
možnilo kona v ich záujme a v záujme našej armády ako celku, nech už ma 
to bude stá čokovek.“ Zodvihla ruky a znovu mu ukázala jazvy.

„To je teda vaša odpove? Zmluvu s urgalmi neukončíte?“
„Nie.“
Orrin prijal túto odpove s pokojom, ktorý Nasuadu znervóznil. Potom 

surdský krá zovrel parapet oboma rukami a vrátil sa k pozorovaniu mesta. 
Jeho prsty zdobili štyri veké prstene. Jeden z nich zdobila kráovská peča 
surdy vyrytá do povrchu ametystu: jeleň, ktorému sa medzi nohami vinú 
vetvičky imela, stojaci nad harfou veda vysokej opevnenej veže.

„Aspoň sme nenarazili na nijakých vojakov, čo by boli očarovaní a necí-
tili boles,“ povedala Nasuada.

„Máte na mysli smejúce sa mŕtvoly,“ zamrmlal Orrin a použil výraz, ktorý 
sa rozšíril medzi Vardenmi. „A ani Murtagha a Tŕňa, čo ma znepokojuje.“

Nejaký čas obaja mlčali. Prvá prehovorila Nasuada: „Ako sa vám včera 
v noci vydaril váš pokus? Bol úspešný?“

„Bol som privemi unavený na to, aby som ho vyhodnotil. Radšej som šiel 
spa.“

„Ach tak.“
Po chvíli obaja bez slov prešli k stolu pri stene. Pokrývali ho hory listín, 

tabuliek a zvitkov. Nasuada sa na ne letmo pozrela a vzdychla si. ešte pred 
polhodinou jej pomocníci stôl upratali a zíval prázdnotou.

Zamerala sa na privemi povedomú správu navrchu – odhad počtu väz-
ňov, čo Vardeni zajali počas obliehania Belatony, s menami význačných osôb 
zvýraznenými červeným atramentom. Práve s Orrinom preberali počty väz-
ňov, ke prišla Farika, aby jej sňala obväzy.

„Nenapadá mi, ako sa z tejto šlamastiky dosta,“ priznala.
„Mohli by sme naverbova strážnikov medzi tunajšími mužmi. Potom tu 

nebudeme musie necha zas až toko našich vlastných bojovníkov.“
Zodvihla správu. „Možno, ale mužov, akých potrebujeme, nájdeme ažko 

a naši čarodeji sú už aj tak dos prepracovaní...“
„Objavili du Vrangr Gata spôsob, ako zlomi prísahu danú v starodávnom 

jazyku?“ Ke odpovedala záporne, opýtal sa: „urobili vôbec nejaký pokrok?“
„Nijaký, ktorý by bol na úžitok. Opýtala som sa aj elfov, ale ani im sa za 

dlhé roky nepodarilo to, o čo sa my usilujeme posledných pár dní.“
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„Ak tento problém nevyriešime, a to čím skôr, mohlo by nás to stá víaz-
stvo,“ vyhlásil Orrin. „Ve práve.“

Prešla si po spánkoch. „Viem.“ Kým trpaslíci neopustili strážený Farthen 
dûr a Tronjheim, snažila sa predvída rozličné problémy, s ktorými by sa 
Vardeni mohli stretnú, ke sa pustia do útoku. No problém, pred ktorým 
stáli teraz, ju dos zaskočil.

Prvýkrát riešila ažkosti tohto druhu po bitke na Horiacich pláňach, ke 
vyšlo najavo, že všetci dôstojníci Galbatorixovej armády a aj väčšina obyčaj-
ných vojakov z donútenia prisahali v starodávnom jazyku vernos Galbatori-
xovi a Kráovstvu. Rýchlo si s Orrinom uvedomili, že počas Galbatorixovej 
vlády týmto mužom nebudú môc dôverova – a možno ani potom, ke sa im 
podarí Kráovstvo porazi. Preto nemohli prija do svojich radov mužov, kto-
rí chceli prejs k Vardenom, z obavy, čo by ich prísahy nútili robi.

Nasuadu vtedy táto situácia vemi netrápila. Hovorila si, že väzni jedno-
ducho patria k vojne, a zariadila s kráom Orrinom, aby zajatcov odviedli 
naspä do surdy, kde ich využijú na stavbu ciest, drvenie kameňov, kopanie 
kanálov a pri alších ažkých prácach.

Až ke Vardeni obsadili Feinster, pochopila plný dosah problému. Galba-
torixovi vyzvedači donútili prisaha vernos nielen vojakov vo Feinsteri, ale 
aj šachticov, hodnostárov, ktorí im slúžili, a zdanlivo náhodnú zmes obyčaj-
ných udí – mnohých z nich Vardeni poda Nasuady ani neodhalili. Tých, 
o ktorých vedeli, museli drža pod zámkou, aby sa nesnažili Vardenov roz-
vraca. Nájs udí, ktorým by mohli veri a ktorí by chceli pracova pre Var-
denov, sa teda ukázalo ovea ažšie, než Nasuada očakávala.

Kvôli všetkým, ktorých Vardeni strážili, nemala na výber a musela necha 
vo Feinsteri dvakrát toko bojovníkov, než pôvodne plánovala. A s tokými 
väzňami bolo mesto výrazne ochromené, čo ju nútilo presmerova potrebné 
zásoby z hlavného útvaru Vardenov do Feinsteru, aby miestni nehladovali. 
situácia už bola ažko udržatená a dalo sa očakáva, že teraz, po ovládnutí 
Belatony, sa ešte zhorší.

„škoda, že ešte nedorazili trpaslíci,“ vzdychol si Orrin. „Ich pomoc by sa 
nám hodila.“

Nasuada s ním súhlasila. V tejto chvíli bojovalo s Vardenmi len zopár sto-
viek trpaslíkov. Zvyšok sa vrátil do Farthen dûru usporiada pohreb svojho 
padlého kráa Hrothgara a vyčka, až vodcovia ich klanov zvolia Hrothga-
rovho nástupcu, pre čo sa odvtedy už mnohokrát hnevala. Pokúsila sa tr-
paslíkov presvedči, aby počas vojny ustanovili panovníkovho zástupcu, ale 
boli tvrdohlaví ako barany a trvali na vykonaní svojich odvekých obradov, 
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hoci to znamenalo opusti Vardenov uprostred boja. V každom prípade si 
trpaslíci nakoniec zvolili nového kráa – Hrothgarovho synovca Orika – 
a vydali sa zo vzdialených Beorských hôr na pomoc Vardenom. Teraz už 
pochodovali cez rozahlé pláne na sever od surdy, niekde medzi jazerom 
Tüdosten a riekou Jiet.

Nasuada premýšala, či budú schopní bojova, ke konečne dorazia. Tr-
paslíci boli zvyčajne húževnatejší než udia, ale väčšinu posledných dvoch 
mesiacov strávili na nohách a to by mohlo zdola aj tie najzocelenejšie bytos-
ti. Pohad na jednotvárnu krajinu ich musí unavova, pomyslela si.

„už teraz máme mnoho väzňov. A ke dobyjeme dras-Leonu...“ pokrúti-
la hlavou.

Orrin náhle ožil a navrhol: „Čo keby sme dras-Leonu úplne obišli?“ Pre-
hrabával sa v množstve papierov na stole, kým nenašiel vekú mapu Ala-
gaëzie vyrobenú trpaslíkmi, ktorú rozložil cez hromadu administratívnych 
záznamov. Vratké kôpky pod mapou dodávali krajine nezvyčajnú topografiu: 
kopce na západe du Weldenvardenu, miskovitú priehlbinu na mieste Beor-
ských hôr, kaňony a strže po celej púšti Hadarak a zvlnené more pozdĺž naj-
severnejšej časti dračích hôr, vytvorené množstvom zvitkov pod nimi. „Po-
zrite.“ Prostredníkom naznačil spojnicu medzi Belatonou a hlavným mestom 
Kráovstva, urû’baenom. „Keby sme pochodovali priamo tam, nedostane-
me sa bližšie k dras-Leone. Bolo by ažké prekona celý úsek naraz, ale mohli 
by sme to zvládnu.“

Nasuada nemusela o jeho návrhu dlho premýša, lebo túto možnos už 
zvažovala sama. „Bolo by to obrovské riziko. Galbatorix by nás aj tak mohol 
napadnú s vojakmi, ktorých nasadil do dras-Leony – a ak sa dá veri našim 
vyzvedačom, tých nie je práve málo. Potom by sme museli odráža útoky 
z dvoch strán naraz. A nepoznám rýchlejší spôsob, ako prehra bitku alebo 
vojnu. Nie, musíme sa zmocni dras-Leony.“

Orrin uznal jej argument nepatrným pokývnutím hlavy. „Potom teda po-
trebujeme našich mužov, čo sú v Aroughse. Ak máme pokračova alej, po-
trebujeme každého bojovníka.“

„Viem. Chcem zabezpeči, aby sa obliehanie Aroughsu skončilo do týž-
dňa.“

„dúfam, že tam nechcete posla eragona.“
„Nie, mám iný plán.“
„dobre. A čo dovtedy? Čo urobíme s väzňami?“
„To, čo vždy: stráže, zábrany, zámky. Možno by sme mohli väzňov spúta 

aj čarami, ktoré im zabránia pohybova sa, aby sme ich nemuseli stráži tak 
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starostlivo. Nevidím iné riešenie, iba ak by sme ich všetkých povraždili, ale 
radšej...“ Pokúsila sa predstavi si, čo by neurobila, len aby porazila Galbato-
rixa. „... radšej by som k takým... drastickým opatreniam nepristúpila.“

„Ani ja nie.“ Orrin sa nad mapou hrbil ako sup a študoval háky-báky vy-
blednutého atramentu, ktoré vyznačovali trojuholník Belatona – dras-Leo-
na – urû’baen.

Nereagoval, kým sa Nasuada nespýtala: „Máme ešte niečo, čo musíme 
prebra? Jörmundur čaká na rozkazy a Rada starších ma požiadala o au-
dienciu.“

„Robí mi to starosti.“
„Čo?“
Orrin prešiel rukou po mape. „Že táto výprava bola od začiatku zle naplá-

novaná... Že naše vojská a sila našich spojencov sú nebezpečne rozptýlené. 
Keby si Galbatorix zmyslel vloži sa do boja sám, zničil by nás rovnako ahko 
ako Zafira stádo kôz. Celá naša stratégia stojí na tom, že zinscenujeme 
stretnutie Galbatorixa s eragonom, so Zafirou a s čo najväčším počtom na-
šich čarodejov. Len malá čas z nich je teraz v našom vojsku a my nebudeme 
schopní zhromaždi ostatných na jednom mieste, skôr než dorazíme k urû’-
baenu a stretneme sa s kráovnou Islanzadí a jej armádou. dovtedy zostáva-
me žalostne zranitení proti prípadnému útoku. V domnienke, že Galbatori-
xa udrží pod kontrolou jeho vlastná namyslenos až do chvíle, ke sa okolo 
neho stiahne naša pasca, riskujeme privea.“

Nasuada s jeho obavami súhlasila. Napriek tomu bolo dôležitejšie pod-
pori Orrinovu sebadôveru, než bedáka spolu s ním, lebo ak jeho odhod-
lanie zoslabne, zníži to jeho výkonnos a podkope morálku jeho mužov. 
„Nie sme úplne bezbranní,“ namietla. „už nie. Máme dauthdaert a s ním 
nádej, že ak by sa z urû’baenu vynorili Galbatorix so šruikanom, naozaj 
ich môžeme zabi.“

„Možno.“
„Navyše nám nepomôže, ak sa budeme sužova obavami. Nemôžeme za-

bezpeči, aby sa sem trpaslíci dostali skôr, ani urýchli náš vlastný postup 
k urû’baenu, ani otoči sa a vzia nohy na plecia. Preto nemá význam až tak 
sa znepokojova nad našou situáciou. Môžeme sa len snaži prija náš osud 
dôstojne, nech už bude akýkovek. Inak by sme pripustili, aby nás myšlienky 
na Galbatorixove možné kroky zbytočne rozrušovali, a to neurobím. Odmie-
tam mu da takú moc nado mnou.“
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zrazu na svete...

O
 
zval sa drsný, prenikavý výkrik. Bol taký vysoký a hlasný, že 
znel takmer neudsky.

eragon stuhol, akoby ho niekto bodol ihlou. Väčšinu dňa sle-
doval, ako muži bojujú a umierajú – vea ich sám zabil –, a napriek tomu si 
nedokázal nerobi starosti, ke počul elainine bolestné výkriky. Vydávala 
také desivé zvuky, až začal uvažova o tom, či pôrod prežije.

Veda suda, na ktorom sedel, kvočali na zemi Albriech s Baldorom a škl-
bali poničené steblá trávy rastúcej medzi ich topánkami. Ich hrubé prsty 
systematicky, starostlivo roztrhli každý kúsok byle, kým zašmátrali po al-
šom. Na čele sa im leskol pot a oči mali plné zlosti a zúfalstva. Príležitostne 
sa na seba pozreli alebo sa zahadeli cez cestu k stanu, kde ležala ich matka, 
ale inak hadeli do zeme a nevšímali si okolie.

O pár stôp alej sedel Roran na inom, zvalenom súdku, ktorý sa zakýval 
pri každom Roranovom pohybe. Pozdĺž blatistej cesty sa zhluklo niekoko 
desiatok udí z Carvahallu. Väčšinou šlo o mužov, čo sa kamarátili s Hor-
stom a jeho synmi alebo ktorých ženy pomáhali liečiteke Gertrude stara sa 
o elain. A za nimi sa týčila Zafira. Jej ohnutý krk pripomínal napätý luk, 
plieskala špičkou chvosta ako na love a podchvíou vystrkovala rubínový 
jazyk, aby zachytila vo vzduchu vône, čo by jej mohli poskytnú nejakú infor-
máciu o elain či o jej nenarodenom dieati.

eragon si pretrel rozboavený sval na avom predlaktí. Čakali už niekoko 
hodín a pomaly sa zmrákalo. Od každého predmetu sa smerom na východ 
naahovali dlhé čierne tiene, akoby sa snažili dotknú obzoru. Vzduch sa 
ochladil a komáre a šidlá s čipkovanými krídlami z nealekej rieky Jiet sa 
mihali okolo nich sem a tam.

Ticho pretrhol alší výkrik.
Muži sa nepokojne pohmýrili, osvedčenými gestami sa pokúšali zahna 
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smolu a niečo si medzi sebou ticho mrmlali, aby to počuli len tí najbližší. 
eragon však ich slová zachytil celkom zretene. šepkali si o elaininom až-
kom tehotenstve. Niektorí vážne tvrdili, že ak čím skôr neporodí, bude pri-
vemi neskoro pre ňu aj pre diea. Iní hovorili veci ako: „Pre muža je ažké 
prís o ženu aj za dobrých časov, ale o to ažšie je to teraz a tu,“ alebo: „Bola 
by to tragédia...“ Niektorí zvaovali elainine problémy na ra’zakov alebo na 
udalosti počas putovania dedinčanov k Vardenom. A viac než jeden utrúsil 
nedôverčivú poznámku o tom, že Aryi dovolili pomáha pri pôrode. „Je to 
elfka, nie človek,“ pohoršoval sa tesár Fisk. „Mala by sa drža svojich, a nie 
sa plies tam, kde o to nikto nestojí. Ktovie, o čo jej vlastne ide.“

Toto všetko a ešte viac eragon počul, ale nedával nič najavo a zostával 
pokojný, lebo dedinčanov by dos znepokojilo, keby zistili, aký má ostrý 
sluch.

Roran sa naklonil dopredu, až sud pod ním zaškrípal. „Nemyslíte, že by 
sme mali...“

„Nie,“ nenechal ho dohovori Albriech.
eragon si pritiahol pláš tesnejšie k telu. Zima mu začínala liez pod kožu, 

ale bol rozhodnutý neodís, kým sa elainine muky neskončia.
„Pozrite,“ povedal Roran s nečakaným vzrušením.
Albriech s Baldorom zrazu rýchlo otočili hlavu.
Zo stanu za cestou vyšla Katrina a niesla kopu zakrvavených handier. Kým 

sa vstupný dielec opä zavrel, eragon zbadal Horsta a jednu z carvahallských 
žien – nebol si istý ktorú. Obaja stáli pri nohách lôžka, na ktorom ležala elain.

Katrina venovala prizerajúcim sa jediný letmý pohad a ponáhala sa 
k ohňu, kde Nolla a Fiskova žena Isolda vyvárali handry na alšie použitie.

sud zaškrípal ešte dvakrát, ke sa Roran pohol. eragon napoly očakával, 
že vyrazí za Katrinou, ale jeho bratranec zostal sedie na mieste rovnako ako 
Albriech s Baldorom. Všetci dedinčania upreto sledovali Katrinine pohyby.

eragon sa zamračil, ke sa rozoznel alší elainin výkrik, ktorý nebol o nič 
menej trýznivý než tie predchádzajúce.

Potom sa druhý raz otvoril vstup do stanu a vyrútila sa z neho rozstrapa-
tená Arya s holými rukami. s vlasmi trepotajúcimi okolo tváre uháňala 
k trom eragonovým elfským strážcom, čo stáli v tieni za nealekým vekým 
stanom. Chvíu naliehavo hovorila s Invidiou, elfkou s útlou tvárou, a zas sa 
ponáhala naspä.

eragon ju po pár metroch dostihol. „Ako to ide?“ opýtal sa.
„Zle.“
„Prečo to trvá tak dlho? Nemôžeš jej pomôc, aby porodila rýchlejšie?“
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Aryina už aj tak napätá tvár ešte väčšmi stvrdla. „Mohla by som. Mohla 
som vyspieva diea z maternice počas prvej polhodiny, ale Gertruda a alšie 
ženy mi dovolia použi len tie najjednoduchšie kúzla.“

„To je nezmysel! Prečo?“
„Pretože kúzla ich desia – a ja ich desím tiež.“
„Tak im povedz, že nechceš nikomu ublíži. Povedz im to v starodávnom 

jazyku a nebudú ma inú vobu, než ti veri.“
Pokrútila hlavou. „Tým by sa to len zhoršilo. Mysleli by si, že sa ich snažím 

očarova proti ich vôli, a poslali by ma preč.“
„Katrina by iste...“
„Len vaka nej som mohla nejaké kúzla vôbec použi.“
elain opä vykríkla.
„Nedovolia ti aspoň uavi jej od bolesti?“
„Nie viac, než som jej už uavila.“
eragon sa prudko otočil k Horstovmu stanu. „Tak to teda nie,“ precedil 

cez zaaté zuby.
Arya mu zovrela avú ruku a zadržala ho na mieste. Nechápavo sa na ňu 

pozrel. Pokrútila hlavou. „Nerob to,“ povedala. „Tieto zvyky sú staršie než 
sám čas. Ak zasiahneš, rozhneváš a zosmiešniš Gertrudu a obrátiš si mnoho 
žien z dediny proti sebe.“

„To je mi jedno!“
„Ja viem, ale ver mi: v tejto chvíli je najmúdrejšie čaka s ostatnými.“ Ako-

by chcela svoje slová zdôrazni, pustila jeho ruku.
„Nemôžem tu len tak stá a necha ju trpie!“
„Poslúchni ma. Bude lepšie, ak zostaneš tu. subujem, že elain pomôžem, 

ako sa len bude da, ale ty dovnútra necho. Vyvolal by si len svár a zlos 
tam, kde nijaké netreba... Prosím.“

eragon zaváhal, potom nahnevane zavrčal a rozhodil rukami, ke elain 
znovu zakričala. „dobre,“ povedal a naklonil sa k Aryi, „ale nech sa stane 
čokovek, nenechaj ju ani diea zomrie. Je mi jedno, čo budeš musie urobi, 
ale nenechaj ich zomrie.“

Arya si ho premerala s vážnym výrazom. „Nikdy by som nedovolila, aby 
sa dieau niečo stalo,“ odpovedala a odkráčala k Horstovmu stanu.

Ke zmizla vnútri, eragon sa vrátil k Roranovi, Albriechovi a Baldorovi 
a zase si sadol na sud.

„Takže?“ opýtal sa Roran.
eragon pokrčil plecami. „Robia, čo môžu. Musíme by trpezliví... To je 

všetko.“
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„Zdalo sa, že ti toho povedala o dos viac,“ vyzvedal Baldor.
„Zmysel bol rovnaký.“
Ke sa slnko blížilo k obzoru, zafarbilo sa dooranžova a dočervena. Tých 

pár roztrhaných mrakov visiacich na západe po búrke, ktorá sa tadia pred-
nedávnom prehnala, získalo podobný farebný nádych. Po oblohe sa preháňal 
kŕde lastovičiek, ktoré si na večeru zháňali mory, muchy a alší poletujúci 
hmyz.

elainine prenikavé výkriky sa postupne menili na slabý, tlmený nárek, 
z ktorého sa eragonovi ježili chĺpky na krku. Nesmierne si želal oslobodi ju 
od jej utrpenia, ale držal sa Aryinej rady. Čakal, nervózne si obhrýzal polá-
mané nechty a občas prehodil pár slov so Zafirou.

Ke sa slnko dotklo zeme, rozprestrelo sa po obzore ako obrovský žĺtok 
pomaly vytekajúci zo svojho obalu. Medzi lastovičky sa zamiešali netopiere, 
čo zúrivo trepotali kožovitými krídlami a vysokým, ostrým piskotom trhali 
eragonovi uši.

Potom prehlušil všetky zvuky v blízkom okolí elainin výkrik a eragon dú-
fal, že alší taký už nikdy nezačuje.

Nasledovalo krátke, ale hlboké ticho.
To sa skončilo, ke sa zo stanu ozval hlasný plač novonarodeného dieaa – 

odveká fanfára oznamujúca príchod nového človeka na svet. Albriech s Bal-
dorom pri tom zvuku roztiahli ústa do úsmevu rovnako ako eragon a Roran 
a niekoko čakajúcich mužov sa zasmialo.

Ich rados však netrvala dlho. Ke jasot utíchol, ženy v stane sa pustili do 
srdcervúceho náreku, z ktorého eragonovi behal mráz po chrbte. Vedel, čo 
ich bedákanie znamená, čo vždy znamenalo: stala sa tá najhoršia tragédia.

„Nie,“ neveriacky vydýchol a zoskočil zo suda. Nemôže by mŕtva. To nie je 
možné... Arya mi to súbila.

Akoby Arya reagovala na jeho pocity, prudko odhrnula vstupný dielec 
stanu a neskutočne dlhými skokmi zamierila na druhú stranu cesty.

„Čo sa stalo?“ opýtal sa Baldor, ke zastala pri nich.
Nevšímajúc si ho, Arya povedala: „eragon, po.“
„Čo sa stalo?“ zlostne zvolal Baldor a chytil Aryu za plece. Bleskovo ho 

schmatla za zápästie, vykrútila mu ruku za chrbát a prinútila ho, aby sa zhr-
bil ako mrzák. Tvár sa mu skrivila od bolesti.

„Ak chceš, aby tvoja sestrička prežila, nezavadzaj a nezasahuj do toho!“ 
Pustila ho, mierne odstrčila a poslala priamo do Albriechovho náručia. Po-
tom sa rázne otočila a vykročila naspä ku kováčovmu stanu.

„Čo sa teda stalo?“ opýtal sa eragon, ke sa k nej pridal.
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Arya k nemu otočila tvár s horiacimi očami. „Je to pekné dievčatko, ale 
má rázštep.“

Teraz už eragon rozumel zarmútenému náreku žien. deti s rázštepom pery 
prežívali málokedy. Také dojča bolo ažké kŕmi, a aj ke to rodičia dokáza-
li, čakal ich neradostný údel: ústrky, posmešky a napokon nemožnos nájs 
vhodného partnera na manželstvo. Väčšinou by bývalo pre všetkých lepšie, 
keby sa diea narodilo mŕtve.

„Musíš ju vylieči, eragon,“ povedala Arya.
„Ja? No ja som nikdy... Prečo nie ty? Vieš toho o liečení viac než ja.“
„Ak zmením vzhad dievčatka ja, udia budú hovori, že som ju ukradla 

a nahradila podvrhnutým dieaom. eragon, dobre poznám príbehy, ktoré 
tvoji udia rozprávajú o mojej rase – vemi dobre. Ak budem musie, urobím 
to, ale to diea pre to bude celý život trpie. Jedine ty ju môžeš uchráni pred 
takým osudom.“

Zmocnila sa ho panika. Nechcel nies zodpovednos za život alšieho člo-
veka; už tak zodpovedal za privea životov.

„Musíš ju vylieči,“ rozhodne zopakovala Arya. eragon si spomenul, ako 
vemi si elfovia cenia svoje deti aj deti ostatných rás.

„Pomôžeš mi, ke to budem potrebova?“
„Iste.“
Aj ja, pridala sa Zafira. Že sa vôbec pýtaš.
„dobre,“ povedal eragon a zovrel hlavicu Brisingra, uzrozumený s tou 

predstavou. „urobím to.“
s Aryou v pätách prešiel k stanu, odhrnul ažké vlnené dielce a vošiel 

dnu. V očiach ho pálil dym sviece. Pri stene stálo v hlúčiku pä žien z Car-
vahallu. Ich bedákanie eragona zasiahlo ako fyzický úder. Hojdali sa ako 
v tranze, nariekali a ahali sa za šaty a vlasy. Horst stál pri nohách postele 
a hovoril s Gertrudou; tvár mal červenú, opuchnutú a strhanú od vyčerpa-
nia. Zavalitá liečiteka držala na prsiach batôžtek, kde, ako eragon usúdil, 
bolo diea, ktoré sa vrtelo a vrieskalo do všetkého toho rámusu. Gertrudine 
guaté líca sa leskli od potu a vlasy sa jej lepili na kožu. Nahé predlaktia mala 
pofŕkané rozličnými tekutinami. Pri hlave lôžka kačala na okrúhlom van-
kúši Katrina a vlhkou handričkou utierala elain čelo.

eragon elain takmer nespoznal. Mala prepadnuté líca a pod opuchnutými 
očami, ktorými akoby nedokázala zaostri, tmavé kruhy. Z vonkajších kúti-
kov očí jej cez spánky stekali potôčiky sĺz a strácali sa pod spletitými kučera-
mi. Otvárala a zatvárala ústa a čosi nezrozumitene stonala. Zvyšok jej tela 
zakrývala skrvavená prikrývka.
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Horst ani Gertruda si eragona nevšimli, kým k nim nepodišiel. eragon od 
svojho odchodu z Carvahallu dos vyrástol, ale Horst bol stále o hlavu vyšší. 
Ke sa naňho kováč pozrel, v jeho pochmúrnej tvári sa rozžiarila iskrička 
nádeje.

„eragon!“ ažkou rukou ho poklepkal po pleci a oprel sa oňho, akoby sa 
po tom všetkom sotva udržal na nohách. „už to vieš?“ Nebola to skutočná 
otázka, ale eragon aj tak prikývol. Horst vrhol rýchly, roztržitý pohad na 
Gertrudu a jeho široká brada pripomínajúca lopatu sa zakývala z boka na 
bok, ke pohol čeusou a oblizol si pery. „Môžeš... môžeš pre ňu niečo uro-
bi? Čo myslíš?“

„Hádam,“ povedal eragon. „Vyskúšam to.“
Natiahol ruky. Po chvíli váhania mu Gertruda položila teplý batôžtek do 

náručia a potom s ustaraným výrazom ustúpila.
do záhybov látky bola zachumlaná drobná pokrčená tvár. dievčatko 

malo tmavočervenú kožu a napuchnuté zatvorené oči. uškrnulo sa, akoby sa 
pre nedávne útrapy hnevalo – taká reakcia by pripadala eragonovi celkom 
pochopitená. Jej najnápadnejšou črtou však bola široká medzera ahajúca sa 
od avej nosnej dierky k stredu hornej pery. Bolo cez ňu vidie drobný ružový 
jazyk, ktorý vyzeral ako mäkký vlhký slimák a príležitostne sa zakrútil.

„Prosím a,“ žiadal ho Horst. „Môžeš nejako...“
Bedákanie žien sa tak zintenzívnilo, až sa eragon mykol. „Tu nemôžem 

pracova,“ vyhlásil.
Ke sa otočil na odchod, ozvala sa spoza jeho chrbta Gertruda: „Pôjdem 

s tebou. Musí s tebou zosta niekto, kto sa vie postara o diea.“
eragon netúžil po tom, aby Gertruda postávala okolo, zatia čo sa bude 

snaži vylieči dievčatku tvár. Chcel jej to poveda, ale potom si spomenul, 
čo mu hovorila Arya o podstrčených deoch. Niekto z Carvahallu, komu 
dedinčania dôverujú, by mal by svedkom premeny dieaa, aby mohol ne-
skôr ostatných ubezpeči, že je to stále to isté dievčatko.

„Ako si želáš,“ povedal a prehltol svoje námietky.
Ke vyšiel zo stanu, diea sa mu zavrtelo v náručí a žalostne zanariekalo. 

Za cestou stáli dedinčania a ukazovali naňho. Albriech s Baldorom k nemu 
ihne vykročili. eragon pokrútil hlavou, oni zastali na mieste a s bezmoc-
ným výrazom sa pozerali za ním.

Arya a Gertruda sa postavili k eragonovi každá z jednej strany. spolu krá-
čali cez tábor k jeho stanu a zem sa im triasla pod nohami, lebo za nimi šla 
Zafira. Bojovníci, ktorí im stáli v ceste, uskakovali.

eragon sa snažil našapova čo najjemnejšie, aby diea zbytočne nenatria-
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sal. dievčatko obklopoval silný potuchnutý zápach, pripomínajúci pach les-
nej pôdy za horúceho letného dňa.

už boli takmer na mieste, ke eragon zbadal medzi dvoma radmi stanov 
veda cesty čarodejné diea elvu. Vážne naňho hadela obrovskými fialový-
mi očami. Bola oblečená do čierno-červených šiat s dlhým čipkovým závo-
jom, ktorý mala ohrnutý cez hlavu dozadu, takže jej odkrýval čelo so strie-
borným znamienkom v tvare hviezdy, podobné gedwëy ignasia.

Nepovedala ani slovo, ani sa ho nepokúsila spomali alebo zastavi. era-
gon viac-menej pochopil jej varovanie, lebo samotná jej prítomnos preňho 
bola výstrahou. už raz sa zahrával s osudom dojčaa a malo to katastrofálne 
následky. Nemohol si dovoli urobi takú chybu znovu nielen pre škodu, kto-
rú by tým mohol napácha, ale aj preto, lebo elva by sa potom stala jeho za-
prisahanou nepriatekou. Aj ke eragon disponoval nesmiernou silou, elvy 
sa bál. Jej schopnos nazrie druhým do duše a rozozna, čo ich bolí a trápi – 
a aj predvída všetko, čo im ublíži – z nej robila jednu z najnebezpečnejších 
bytostí v celej Alagaëzii.

Nech sa stane čokovek, pomyslel si eragon, ke vstupoval do svojho tem-
ného stanu, tomuto dieau nechcem ublíži. A pocítil nové odhodlanie da 
elaininej dcérke šancu preži život, ktorý by jej okolnosti inak odopreli.
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uspávanka

d
 
o eragonovho stanu prenikalo tlmené svetlo zapadajúceho sln-
ka. Všetko vnútri bolo sivé, akoby vytesané zo žuly. Vaka 
 svojmu elfskému zraku eragon videl obrysy vecí celkom jasne, 

ale Gertruda by s tým iste mala problémy. Povedal teda: „Naina hvitr un 
böllr,“ a vytvoril tak malé svetlo vznášajúce sa pri špičke stanu. Mäkká 
biela gua nevydávala nijaké badatené teplo, poskytovala však toko svet-
la ako žiarivý lampáš. Pri vyslovení kúzla sa eragon vyhol slovu brisingr, 
aby mu nevzbĺkla čepe meča.

Gertruda za jeho chrbtom zastala. Ke sa otočil, hadela na prízračné 
svetlo a zvierala brašnu, ktorú si so sebou priniesla. Jej známa tvár eragono-
vi pripomenula domov a Carvahall a pocítil nečakané bodnutie túžby.

Pomaly k nemu sklopila pohad. „Tak si sa zmenil,“ podotkla. „Chlapec, 
pri ktorom som kedysi sedela, ke bojoval s horúčkou, je zrejme dávno preč.“

„Napriek tomu ma poznáš,“ odvetil.
„Nie, myslím, že nie.“
Gertrudino vyhlásenie ho znepokojilo, ale v tej chvíli sa ním nemohol 

zaobera, a tak sa nad to povzniesol a podišiel k lôžku. Vemi opatrne položil 
novorodenca na prikrývku – tak opatrne, akoby dievčatko bolo z krehkého 
skla. Pohrozila mu zaatou pästičkou. usmial sa, dotkol sa jej rúčky špičkou 
pravého ukazováka a diea ticho zapriadlo.

„Čo chceš robi?“ opýtala sa Gertruda, len čo si sadla na opustenú stoličku 
pri stene stanu. „Ako ju budeš lieči?“

„ešte celkom dobre neviem.“
V tej chvíli si eragon uvedomil, že Arya s nimi do stanu nevošla. Zavolal 

jej meno a ona mu o chvíu odpovedala hlasom stlmeným hrubou látkou, 
ktorá ich oddeovala. „som tu,“ hlásila, „a tu aj zostanem. Ak ma budeš po-
trebova, vyšli ku mne myšlienku a ja prídem.“
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eragon sa trochu zamračil. Počítal s tým, že ju bude ma poruke, aby mu 
pomohla, keby nemal dostatočné znalosti alebo sa dopustil nejakej chyby. 
No, nič to. Aj tak sa jej môžem opýta, ke budem chcie. A Gertruda nebude 
ma dôvod Aryu podozrieva, že dieau niečo spravila. Prekvapilo ho, aké oboz-
retné opatrenia Arya urobila, aby nevyvolala podozrenie, že diea podstrčila, 
a uvažoval, či ju už niekto niekedy obvinil z krádeže dieaa.

Rám postele zavŕzgal, ke na ňu pomaly dosadol. Pozrel sa na nemluvňa 
a ešte viac sa zamračil. Cítil, ako sa jeho prostredníctvom pozerá na diev-
čatko Zafira. Ležalo na prikrývkach, podriemkavalo a zjavne sa nestaralo 
o okolitý svet. Vnútri trhliny, ktorá rozdeovala hornú peru, sa mu leskol 
jazyk.

Čo myslíš? opýtal sa Zafiry.
Postupuj pomaly, nech si omylom nezahryzneš do chvosta.
súhlasil s ňou a potom sa jej šibalsky opýtal: A tebe sa to už niekedy stalo? 

Už si si niekedy zahryzla do chvosta?
Odmerane mlčala, ale zachytil letmý záblesk jej pocitov. Zmes obrazov – 

stromy, tráva, slnečné svetlo, dračie hory – sprevádzala sladkastá vôňa čer-
vených orchideí a nepredvídaná boles, akoby si dračica pribuchla chvost do 
dverí.

eragon sa v duchu zachechtal a potom sa sústredil na zostavenie kúzel, čo 
chcel využi na vyliečenie dievčatka. Zabralo mu to nejaký čas, takmer pol 
hodiny. Väčšinu času si so Zafirou opakovane prechádzali čarovné formuly, 
preskúmavali každé slovo a spojenie aj ich výslovnos, aby sa ubezpečili, že 
kúzla spôsobia to, čo má v úmysle, ale nič alšie.

Počas ich tichého rozhovoru sa Gertruda pohmýrila na stoličke a pozna-
menala: „Vyzerá úplne rovnako ako predtým. Nedarí sa to, čo? Predo mnou 
nemusíš skrýva pravdu, eragon. už som sa v živote vyrovnala s omnoho 
horšími vecami.“

eragon nadvihol obočie a vúdne povedal: „ešte som ani nezačal.“
Gertruda zarazene klesla spä na stoličku. Vytiahla si z brašny klbko žltej 

priadze, rozpletený sveter a pár naleštených brezových ihlíc. dala sa do ple-
tenia a prsty sa jej svižne a rezko rozhýbali. Pravidelný klepot ihlíc eragona 
upokojoval. V detstve ten zvuk počúval často a spájal sa mu s posedením pri 
kuchynskom kozube za chladných zimných večerov, ke dospelí rozprávali 
príbehy a fajčili pri tom fajku, alebo si vychutnávali dúšok tmavohnedého 
piva po výdatnej večeri.

Konečne boli so Zafirou presvedčení o bezpečnosti chystaných kúzel 
a eragon si bol istý, že jeho jazyk sa nepotkne o nijakú z čudných hlások sta-
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rodávneho jazyka. Využil ich spojené sily a pripravil sa na vyslovenie prvého 
zaklínadla.

Potom zaváhal.
Ke elfovia používali mágiu, aby vytvarovali strom či kvetinu do požado-

vanej podoby alebo pozmenili svoje telo alebo telo inej bytosti, vždy vyjadro-
vali kúzlo formou piesne. Pripadalo mu, že by mal urobi to isté. Poznal však 
len zopár z mnohých elfských piesní a ani jednu z nich tak dobre, aby presne – 
alebo aspoň uspokojivo – napodobnil ich krásnu a zložitú melódiu.

A tak namiesto toho zvolil pieseň, ktorá sa mu vynorila z najhlbších záku-
tí spomienok – pieseň, ktorú mu ako malému chlapcovi spievala teta Maria-
na, než ju skolila zlá choroba a ktorú carvahallské matky odnepamäti pospe-
vovali deom, ke ich pozakrývali prikrývkami na dlhý nočný spánok. 
Melódia uspávanky bola jednoduchá, ahko zapamätatená a eragon dúfal, 
že jej sladké tóny pomôžu udrža diea v pokoji.

Začal ticho, pomaly vypúšal slová z úst a zvuk jeho hlasu sa šíril stanom 
ako teplo ohňa. skôr ako použil kúzlo, povedal dievčatku v starodávnom 
jazyku, že je jej priate, že pre ňu chce len to najlepšie a že by mu malo dôve-
rova.

diea sa v spánku pohlo, akoby mu tým odpovedalo, a jej kŕčovitý výraz 
povolil.

Potom eragon zanôtil prvé zaklínadlo: jednoduché kúzlo zložené z dvoch 
krátkych viet, ktoré odriekaval stále dokola ako modlitbu. A tá malá ružová 
priehlbeň, kde sa zbiehali dve strany rozdelenej pery dievčaa, sa zachvela 
a pokrčila, akoby sa pod jej kožou pohlo spiace zviera.

To, o čo sa eragon pokúšal, nebolo vôbec ahké. Kosti novorodenca boli 
na rozdiel od kostí dospelých, ktoré počas svojho pobytu u Vardenov naprá-
val, mäkké, chrupavkovité a celkovo iné. Musel by opatrný, aby nevyplnil 
medzeru v ústach dojčaa kosou, mäsom a kožou dospelého, inak by tieto 
časti nerástli v súlade so zvyškom jeho tela. Ke spraví medzeru na hornej 
čeusti a asnách, musí aj presunú, narovna a súmerne umiestni korene 
budúcich predných zubov, čo ešte nikdy nerobil. Ďalšie komplikácie vyply-
nuli z toho, že eragon to dievčatko nikdy nevidel bez rázštepu, takže si nebol 
istý, ako by mali jeho pery a ústa vyzera. Bola ako každý iný novorodenec, 
ktorého kedy videl: vystrašená, bucatá a bez výrazných čŕt. Bál sa teda, aby 
jej nedal tvár, čo by teraz pôsobila pekne, ale o pár rokov by sa zmenila na 
čudnú a nepríažlivú.

Postupoval preto opatrne, zmeny vykonával po drobných krokoch a po 
každom sa zastavil, aby posúdil výsledok. Začal najhlbšími vrstvami dievčen-
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skej tváričky, kosami a chrupavkou, pomaly si prepracúval cestu von a po 
celý čas spieval.

V istom okamihu sa zvonku pripojila k uspávanke Zafira a jej hlboký hlas 
rozvibroval vzduch. Čarovné svetlo sa rozjasňovalo a slablo poda sily jej 
hmkania, čo eragonovi pripadalo neobyčajne zaujímavé. Rozhodol sa, že ne-
skôr sa na to Zafiry opýta.

slovo za slovom, kúzlo za kúzlom, hodinu za hodinou plynula noc, hoci 
eragon čas nevnímal. Ke sa dievčatko rozplakalo od hladu, nakŕmil ju pra-
mienkom energie. On aj Zafira sa snažili vyhnú tomu, aby sa dotkli novoro-
dencovej mysle. Nevedeli totiž, ako by také prepojenie mohlo ovplyvni jeho 
nezrelé vedomie. Napriek tomu sa oň občas obtreli. eragonovi jej myse pri-
padala zastretá a neurčitá – bolo to rozbúrené more rýdzich pocitov, ktoré 
všetko ostatné na svete degradovali na ničotnos.

Veda nej alej klepali Gertrudine ihlice, ktorých rytmus sa prerušil iba 
vtedy, ke liečiteka zabudla počet očiek alebo ich musela zopár vypára, aby 
opravila chybu vo vzore.

Puklina v asne a podnebí dievčaa sa pomaly, vemi pomaly spájala do 
jednoliateho celku, dve časti jej rozštepenej pery splynuli – koža sa zavlnila 
ako tekutina – a jej horná pera postupne vytvorila ružový oblúk bez jedinej 
trhliny.

Zo všetkého najdlhšie eragon upravoval pery a trápil sa s ich tvarom, kým 
Zafira nepovedala: Hotovo. Už to nechaj tak, a on musel prizna, že vzhad 
dievčatka nedokáže nijako zlepši, len zhorši.

Potom nechal uspávanku doznie. Jazyk mal ochromený a vyschnutý 
a škrabalo ho v krku. Vstal z lôžka a zostal nad ním stá dopoly zohnutý, lebo 
svaly mu privemi stuhli na to, aby sa dokázal celkom vystrie.

Okrem žiary čarovného svetla stanom prestupoval rovnako bledý svit, 
ako ke sa eragon na liečenie pripravoval. Najprv ho to zmiatlo – ve slnko 
už určite zapadlo –, ale potom si uvedomil, že svetlo prichádza od východu, 
nie od západu. Nečudo, že som taký zničený. Sedel som tu celú noc!

A čo ja? poznamenala Zafira. Moje kosti bolia rovnako ako tvoje. Jej komen-
tár ho prekvapil. Zriedkakedy totiž priznala vlastné nepohodlie, hoci bolo 
veké. Boj ich musel vyčerpa viac, než sa sprvu zdalo. Ke Zafira zistila, 
o čom eragon uvažuje, trochu sa od neho odtiahla a povedala: Možno som 
unavená, ale stále môžem rozdrvi akýkovek počet vojakov, čo proti nám Galba-
torix pošle.

Viem.
Gertruda strčila pletenie naspä do brašny, vstala a dotackala sa k lôžku. 
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„Nikdy mi nenapadlo, že uvidím niečo také,“ vyhlásila. „A už vôbec nie od 
teba, eragon, Bromov syn.“ spýtavo sa naňho pozrela. „Bol Brom tvoj otec, 
však?“

eragon prikývol a zahundral: „Bol.“
„To mi sedí.“
eragonovi sa o tom nechcelo alej bavi, a tak len niečo zamrmlal a po-

hadom a myšlienkou zhasol čarovné svetlo. Všetko okrem začínajúceho 
úsvitu okamžite potemnelo. eragon privykol tej zmene rýchlejšie než Gertru-
da, ktorá zažmurkala, zamračila sa a obzerala sa naokolo, akoby si nebola 
istá, kde eragon stojí.

Ke eragon zodvihol dievčatko do náručia, zacítil jeho teplo a archu. 
Nebol si istý, či ho vyčerpali kúzla, alebo len dlhý čas, ktorý mu úloha za-
brala.

Pozrel sa dievčatku do tváre a s nečakaným pocitom starostlivosti zamrm-
lal: „sé ono waíse ilia.“ Aby si bola šastná. Nebolo to naozajstné kúzlo, ale 
dúfal, že jej to pomôže vyhnú sa niektorým trápeniam, ktoré postihujú to-
kých udí. Ke tie slová vyslovil, dúfal, že ju to prinúti usmia sa.

A naozaj, na drobulinkej tvári sa rozprestrel široký úsmev a dievčatko 
s obrovským nadšením vydalo zvuk „Gaaa!“

eragon sa usmial tiež, potom sa otočil a vyšiel von.
Ke odhrnul vstupný dielec, uvidel udí zhromaždených okolo stanu do 

polkruhu. Niektorí stáli, iní posedávali. Väčšinou šlo o dedinčanov z Carva-
hallu, ale bola tam aj Arya a alší elfovia – trocha alej od ostatných – a nie-
koko vardenských bojovníkov, z niektorých čas eragon ani nepoznal. spo-
za nealekého stanu zazrel vykukova elvu s tvárou zakrytou čiernym 
čipkovým závojom.

uvedomil si, že tí udia museli pred stanom čaka celé hodiny, a on vôbec 
necítil ich prítomnos. Vaka Zafire a elfom, ktorí ho strážili, bol v bezpečí, 
ale to ho neospravedlňovalo, že prepadol takej sebaistote.

Budem sa musie viac snaži, povedal si.
V prednom rade stál Horst a jeho synovia s ustarostenými tvárami. Ke 

Horst zazrel batôžtek v eragonovom náručí, zvraštil čelo a otvoril ústa, ako-
by chcel niečo poveda, ale nevydal ani hláska.

eragon bez akejkovek obradnosti podišiel ku kováčovi a ukázal mu diev-
čatko. Horst sa chvíu ani nepohol. Potom sa mu zaleskli oči a jeho tvár za-
liala nesmierna rados a úava.

Ke mu eragon dievčatko odovzdával, povedal: „Moje ruky sú na takúto 
prácu vemi poškvrnené krvou, ale som rád, že som mohol pomôc.“
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Horst sa dotkol hornej pery dievčatka špičkou prostredníka a potriasol 
hlavou. „Nemôžem tomu uveri... Nemôžem tomu uveri.“ Pozrel sa na era-
gona. „elain a ja sme navždy tvojimi dlžníkmi. Kým...“

„Nijakí dlžníci,“ oponoval mu eragon. „urobil som len to, čo by urobil 
každý, keby mal také schopnosti.“

„No ty si ju vyliečil, takže akujem tebe.“
eragon zaváhal, potom sklonil hlavu a prijal Horstovu vaku. „Aké jej 

dáte meno?“
Kováč sa žiarivo usmial na svoju dcéru. „Ak bude elain súhlasi, myslel 

som, že by sme jej mohli hovori Nádej.“
„Nádej... To je dobré meno.“ Nepotrebuje vari každý vo svojom živote nádej? 

„A ako sa má elain?“
„Je vyčerpaná, ale je v poriadku.“
Albriech s Baldorom sa naklonili nad batôžtek v kováčových rukách ako 

prví a obzerali si novú sestričku. Pripojila sa k nim Gertruda, ktorá sa vyno-
rila zo stanu hne po eragonovi, a potom sa osmelili aj ostatní dedinčania. 
dokonca aj skupina zvedavých bojovníkov sa tisla k Horstovi a naahovali 
krky v snahe uvidie dievčatko.

Po chvíli sa pohli aj elfovia a pridali sa k nim. Ke si to udia všimli, rýchlo 
im ustupovali z cesty a urobili uličku k Horstovi. Kováč stuhol a predsunul 
čeus ako buldog. elfovia sa jeden po druhom nakláňali, prezerali si dieatko 
a niektorí mu zašepkali pár slov v starodávnom jazyku. Bu si nevšímali, že na 
nich dedinčania vrhajú podozrievavé pohady, alebo im to neprekážalo.

Ke stáli v rade už len traja elfovia, vyrazila z úkrytu za stanom elva a po-
stavila sa na koniec radu. Nečakala dlho a ocitla sa pred Horstom. Hoci sa 
kováčovi očividne nechcelo, spustil ruky a ohol kolená, ale bol o toko vyšší 
než elva, že dievča si aj tak muselo sta na špičky, aby novorodenca videlo. 
eragon zatajil dych, ke sa zahadela na ešte nedávno znetvorené diea, lebo 
cez závoj nedokázal odhadnú jej reakciu.

Po niekokých sekundách elva klesla naspä na päty a rozvážne vykročila 
okolo eragonovho stanu. dvadsa metrov od neho sa zastavila a otočila.

eragon naklonil hlavu a nadvihol obočie.
elva krátko, úsečne prikývla a pokračovala v chôdzi.
Zatia čo eragon sledoval odchádzajúce dievča, prikradla sa k nemu Arya. 

„Mal by si by hrdý na to, čo si dokázal,“ zašepkala. „To diea je zdravé a pek-
né. Ani naši najzdatnejší čarodeji by nevedeli prekona tvoju gramaryu. dal 
si tej dievčine obrovský dar – tvár a budúcnos – a ona na to nezabudne, tým 
som si istá... Nikto z nás nezabudne.“
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eragon si všimol, že všetci elfovia naňho pozerajú s novým rešpektom. 
Najdôležitejší preňho však bol Aryin obdiv a uznanie. „Mal som tých najlep-
ších učiteov,“ odpovedal jej rovnako ticho. Arya nespochybňovala jeho tvr-
denie. spolu sledovali, ako sa dedinčania hemžia okolo Horsta a jeho dcéry 
a vzrušene debatujú. eragon sa bez toho, aby od nich odtrhol oči, naklonil 
k Aryi a povedal: „Vaka, že si pomohla elain.“

„To bolo samozrejmé. Bolo by odo mňa nedbanlivé, keby som jej nepo-
mohla.“

Horst sa v tej chvíli otočil a odniesol diea do stanu, aby elain videla svo-
ju novorodenú dcéru, ale zhromaždení udia akoby sa neplánovali rozís. 
Ke už bol eragon otrávený nekončiacim sa potriasaním rúk a odpoveda-
ním na otázky, rozlúčil sa s Aryou, prekĺzol do svojho stanu a pevne za sebou 
zaviazal vstupné dielce.

Ak na nás nezaútočia, nechcem nasledujúcich desa hodín nikoho vidie, ani 
Nasuadu, povedal Zafire, ke sa hodil na lôžko. Povedala by si to, prosím, 
Blödhgarmovi?

Iste, odpovedala. Odpočívaj, maličký. Ja budem odpočíva tiež.
eragon si vzdychol a prikryl si tvár rukou, aby naňho nedopadalo ranné 

svetlo. dych sa mu spomalil, jeho duch začal blúdi a onedlho ho obklopili 
čudné obrazy a zvuky bdelých snov – skutočné, a napriek tomu fiktívne výja-
vy, živé a priehadné, akoby boli stvorené z farebného skla. Na chvíu dokázal 
zabudnú na svoje povinnosti a trýznivé udalosti uplynulého dňa. A všetkými 
jeho snami prestupovala ako šepot vetra uspávanka, sotva počutená a poloza-
budnutá, a utišovala ho spomienkami na domov a detstvo.
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nijaký odpočinok  
pre vyčerpaných

d
 
vaja trpaslíci, dvaja muži a dvaja urgalovia – príslušníci Nasuadi-
nej osobnej stráže Temní jastrabi – boli rozostavení pred komna-
tou hradu, v ktorej si Nasuada zriadila ústredie. Hadeli na Ro-

rana nevýraznými, prázdnymi očami. On im pohad opätoval rovnako 
neurčitým výrazom v tvári.

Bola to hra, ktorú s nimi kedysi už hral.
Hoci na sebe Temní jastrabi nedali nič zna, vedel, že horúčkovito vy-

mýšajú najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako ho zabi. Vedel to, lebo on 
v ich blízkosti robil to isté, tak ako to napokon robil vždy.

Musel by som čo najrýchlejšie ustupova... trochu si ich rozdeli, usúdil. Muži 
by sa ku mne dostali ako prví, sú rýchlejší než trpaslíci a spomalili by urgalov za 
sebou... Musel by som ich pripravi o tie halapartne. Bolo by to ažké, ale asi by 
som to dokázal – aspoň jednu. Možno by som musel do niekoho hodi kladivo. 
S halapartňou, by som si už dokázal udrža tých ostatných od tela. Trpaslíci by 
potom nemali vea šance, ale s urgalmi by bol problém. Sú to hrozní surovci... 
Keby som sa schoval za tamten stĺp, mohol by som...

dvere obité železom, pred ktorými stáli dva rady stráží, zaškrípali a prud-
ko sa otvorili. Zhruba jedenásročné páža oblečené v jasných farbách vyšlo 
von a oznámilo hlasnejšie, než bolo treba: „Pani Nasuada a teraz prijme!“

Niekoko strážcov sa pri tých slovách myklo a ich pohady na sekundu 
zakolísali. Roran sa s úsmevom pretiahol okolo nich k dverám, lebo ich vý-
padok, hoci nepatrný, by mu dovolil zabi aspoň dvoch z nich, než by stihli 
prejs do protiútoku. Tak nabudúce, pomyslel si.

Za dverami sa nachádzala veká obdĺžniková a skromne zariadená miest-
nos: na podlahe ležal maličký koberček, na stene po avej strane visela úzka 
tapiséria prežratá moami a vpravo bolo jediné okno s lomeným oblúkom. 
Okrem toho v miestnosti nebola nijaká výzdoba. Jeden roh zapĺňal dlhý dre-
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vený stôl, na ktorom sa vŕšili hromady kníh, zvitkov a voných listov papie-
rov. Niekoko masívnych stoličiek – čalúnených kožou pripevnenou množ-
stvom matných mosadzných nitov – stálo okolo stola, ale ani Nasuada, ani 
desiatka udí, čo sa hemžili okolo nich, ich nepoužili. Jörmundur tu nebol, 
ale Roran čas prítomných bojovníkov poznal: pod velením niektorých bojo-
val, iných videl v akcii počas bitky alebo o nich počul rozpráva mužov vo 
svojom oddiele.

„... a je mi jedno, či mu to spôsobuje bruchabô!“ zvolala Nasuada a udre-
la pravou rukou do stola, až to zadunelo. „Ak nebudeme ma podkovy, vea 
podkov, môžeme pokojne naše kone zjes, lebo jedine tak z nich budeme ma 
úžitok. Povedala som to jasne?“

Všetci muži, ktorým to hovorila, jednohlasne vyjadrili súhlas. Nasuadine 
slová ich trocha vystrašili, dokonca zarazili. Roranovi pripadalo zvláštne 
a pôsobivé zároveň, že žena dokáže vyvola taký rešpekt u svojich bojovní-
kov – rešpekt, ktorý pocioval aj on. Nasuada bola jedným z najodhodlanej-
ších a najinteligentnejších udí, akých kedy poznal, a bol presvedčený, že by 
dosiahla úspech bez ohadu na to, kde by sa bola narodila.

„Teraz chote,“ rozkázala Nasuada, a zatia čo osem mužov pochodovalo 
okolo nej, mávla na Rorana, aby prišiel ku stolu. Trpezlivo počkal, kým na-
močila brko do kalamára, naškrabala niekoko riadkov na malý zvitok, po-
dala ho jednému zo svojich pážat a povedala: „Pre trpaslíka Narheima. 
A tentoraz sa vrá s odpoveou, lebo inak a pošlem slúži k urgalom.“

„Áno, moja pani!“ povedal chlapec a vydesený na smr vystrelil z miest-
nosti.

Nasuada začala listova v štóse papierov, ktoré ležali pred ňou. „si odpo-
činutý, Roran?“ opýtala sa, ani nezdvihnúc oči od listín.

Zauvažoval, prečo ju to zaujíma. „Nie tak celkom.“
„To je smola. Bol si hore celú noc?“
„Čas noci. elain, žena nášho kováča, včera rodila, ale...“
„Áno, počula som. Chápem to tak, že si bol hore, kým eragon nevyliečil 

to diea?“
„Nie, bol som privemi unavený.“
„Aspoňže si mal trochu rozumu.“ Načiahla sa ponad stôl po alší list papie-

ra, prezrela si ho a potom ho priložila na hromadu. stále rovnako vecným tó-
nom Roranovi oznámila: „Kladivo, mám pre teba jednu úlohu. Naše vojsko 
v Aroughse narazilo na tvrdý odpor – väčší, než sme predpokladali. Kapitáno-
vi Brigmanovi sa nepodarilo situáciu zvládnu a my teraz potrebujeme jeho 
mužov tu. Preto a posielam do Aroughsu, aby si Brigmana nahradil. Pri južnej 
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bráne na teba čaká kôň. Čo najrýchlejšie pôjdeš do Feinsteru a odtia do 
Aroughsu. Cestou do Feinsteru na teba bude každých desa mí čaka nový 
kôň. Ďalej si už striedanie koní budeš musie zabezpeči sám. Očakávam, že do 
Aroughsu dorazíš za štyri dni. Ke sa pridáš k ostatným, zostanú ti približne... 
tri dni, aby si ukončil obliehanie.“ Zodvihla k nemu oči. „Chcem, aby o týždeň 
nad Aroughsom viala naša zástava. Je mi jedno, ako to urobíš, jednoducho 
chcem, aby to tak bolo. Ke to nedokážeš, nebudem ma na výber, len do 
Aroughsu posla eragona so Zafirou, čo by znamenalo, že keby zaútočil Mur-
tagh alebo Galbatorix, zostaneme takmer bezbranní.“

A potom by sa aj Katrina ocitla v nebezpečenstve, pomyslel si Roran. Neprí-
jemne sa mu zovrel žalúdok. dôjs do Aroughsu len za štyri dni bude pekne 
tvrdá skúška, zvláš ak vezme do úvahy, aký je rozboavený a dobitý. Obsadi 
mesto za taký krátky čas predstavovalo šialenú úlohu. Lákalo ho to asi tak, 
ako zápasi s medveom s rukami zviazanými za chrbtom.

Poškrabal sa na líci. „Nemám nijaké skúsenosti s obliehaním,“ namietol. 
„A už vôbec nie s takýmto. Medzi Vardenmi sa určite nájde niekto vhodnej-
ší na túto úlohu. Napríklad Martland Červenofúz?“

Nasuada urobila odmietavý posunok. „Ten nemôže cvála na koni, lebo 
má len jednu ruku. Kladivo, mal by si si viac veri. Je pravda, že niektorí 
Vardeni vedia o vojnovom umení viac než ty – muži, ktorí bojujú už dlhšie 
a ktorí dostávali rozkazy od najlepších bojovníkov z generácie svojich otcov. 
Lenže ke sa tasia meče a zúri bitka, nezáleží najviac na znalostiach ani na 
skúsenostiach, ale na tom, či dokážeš zvíazi, a to je trik, ktorý si si poda 
všetkého osvojil. Navyše mávaš šastie.“

Odložila vrchné papiere a oprela sa o ruky. „ukázal si, že vieš bojova. 
ukázal si, že dokážeš poslúcha rozkazy... teda, ak sa ti chce.“ Roran odolával 
nutkaniu zvesi plecia, ke si spomenul na ostré, pálivé štípance po úderoch 
bičom do chrbta, ke ho Nasuada potrestala za neposlúchnutie rozkazov 
kapitána edrika. „ukázal si, že dokážeš vies nájazdnícku výpravu. Takže, 
Roran Kladivo, pome zisti, či dokážeš ešte niečo alšie, dobre?“

Prehltol. „Áno, pani moja.“
„dobre. Zatia a povyšujem na kapitána. Ak v Aroughse uspeješ, môžeš 

túto hodnos považova za trvalú, aspoň kým dokážeš, že si zaslúžiš bu vyš-
šie, alebo nižšie vyznamenanie.“ stočila pohad naspä na stôl a začala sa 
prehrabáva medzi zvitkami. Zjavne pod nimi niečo hadala.

„Ďakujem ti.“
Nasuada odpovedala slabým neurčitým zvukom.
„Koko mužov budem ma v Aroughse pod svojím velením?“ opýtal sa.
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„Brigmanovi som dala tisícku mužov, aby dobyli mesto. Ostalo z nich 
zhruba osemsto bojaschopných vojakov.“

Roran takmer nahlas zaklial. Tak málo.
Nasuada odmerane vyhlásila, akoby čítala jeho myšlienky,: „Verili sme, že 

prekonáme obrany Aroughsu ahšie, než to bolo v skutočnosti.“
„Chápem. Môžem si so sebou vzia dvoch alebo troch mužov z Carvahal-

lu? Raz si hovorila, že nám dovolíš slúži spolu, ak...“
„Áno, áno,“ mávla rukou. „Viem, čo som hovorila.“ Našpúlila pery, kým 

to zvažovala. „dobre, vezmi si, koho budeš chcie, ale len ak odídete do ho-
diny. daj mi vedie, kokí pôjdete, a ja dozriem na to, aby na vás cestou ča-
kal potrebný počet koní.“

„Môžem si vzia Karna?“ opýtal sa na čarodeja, s ktorým pri niekokých 
príležitostiach bojoval bok po boku.

Nasuada sa zarazila a na chvíu pozrela kamsi mimo, do steny. Potom, na 
Roranovu úavu, prikývla a alej sa prehrabovala medzi zvitkami. „Ach, tu 
je to.“ Vytiahla pergamen obviazaný koženou páskou. „Mapa Aroughsu 
a jeho okolia a ešte väčšia mapa provincie Fenmark. Odporúčam ti, aby si si 
ich obe starostlivo preštudoval.“

Podala mu zvitok, ktorý si zasunul pod tuniku. „A tu,“ pokračovala 
a zdvihla poskladaný pergamen zapečatený kvapkou červeného vosku, „je 
tvoje poverenie, a,“ vytiahla druhý obdĺžnik, hrubší než ten prvý, „tu sú tvo-
je rozkazy. ukáž ich Brigmanovi, ale nedovo, aby si ich nechal. Ak sa dobre 
pamätám, nikdy si sa nenaučil číta, však?“

Pokrčil plecia. „Načo? Viem počíta a poznám číslice ako každý iný. Môj 
otec hovoril, že uči nás číta nemá väčší zmysel, než uči psa chodi po zad-
ných: je to zábavné, ale sotva to stojí za tú námahu.“

„s tým by som mohla súhlasi, ak by si bol zostal farmárom. Ty si ním však 
nezostal a nie si ním.“ Mávla smerom ku kúskom pergamenu, ktoré držal 
v ruke. „Jeden z nich by pokojne mohol obsahova príkaz nakazujúci tvoju 
popravu. Kladivo, takto máš pre mňa obmedzené využitie. Nemôžem ti po-
siela správy bez toho, aby ti ich museli prečíta druhí, a ke mi budeš chcie 
poda správu ty, nebudeš ma na výber, než veri jednému zo svojich podria-
dených, že správne zaznamená tvoje slová. Preto by sa tebou dalo ahko ma-
nipulova. A preto si nespoahlivý. Ak budeš chcie medzi Vardenmi alej 
postupova, navrhujem ti, aby si si našiel niekoho, kto a naučí číta. Teraz 
cho. Musím sa venova alším veciam.“

Luskla prstami a pribehlo k nej jedno z pážat. Položila chlapcovi ruku na 
plece, zohla sa k nemu a povedala: „Chcem, aby si sem priviedol Jörmundu-



85

ra. Nájdeš ho niekde okolo trhoviska, tam, kde zhoreli...“ uprostred vety sa 
zarazila a nadvihla obočie, ke si všimla, že Roran sa ani nepohol. „ešte 
niečo, Kladivo?“ opýtala sa.

„Áno. Pred odchodom by som sa chcel stretnú s eragonom.“
„Prečo?“
„Väčšina ochranných kúzel, ktorými ma vybavil pred bitkou, už vyprchala.“
Nasuada sa zamračila a povedala pážau: „... na trhovisku, kde zhoreli tie 

tri domy. Vieš, ktoré miesto mám na mysli? dobre, tak bež.“ Tapla chlapča 
po chrbte, a ke vybehlo z miestnosti, vstala. „Bolo by lepšie, keby si sa s ním 
nestretol.“

Jej vyhlásenie Rorana zmiatlo, ale mlčal a čakal, že Nasuada vysvetlí. 
urobila to, ale trocha okukou: „Všimol si si, aký unavený bol eragon počas 
audiencie mačkolakov?“

„sotva sa udržal na nohách.“
„Presne tak. Roran, zbytočne triešti svoje sily. Nemôže chráni teba, mňa, 

Zafiru, Aryu a ktoviekoho ešte a navyše stále robi to, čo treba. Musí si šetri 
sily na časy, ke bude bojova s Murtaghom a Galbatorixom. A čím viac sa 
blížime k urû’baenu, tým dôležitejšie je, aby bol pripravený postavi sa im 
v ktorýkovek okamih dňa či noci. Nemôžem dovoli, aby ho všetky alšie 
starosti a rozptýlenia oslabovali. Bolo od neho šachetné, že tomu dieau 
vyliečil rázštep, ale mohlo nás to stá aj víazstvo!“

„Ke ra’zakovia zaútočili na vašu dedinu v dračích horách, bojoval si bez 
ochranných kúzel,“ pripomenula mu. „Ak ti na tvojom bratrancovi záleží 
a ak ti záleží na tom, aby sme porazili Galbatorixa, musíš sa zase nauči bo-
jova bez nich.“

Ke skončila, Roran zvesil hlavu. Mala pravdu. „Okamžite vyrazím.“
„To si cením.“
„s tvojím dovolením...“
Roran sa otočil a vyrazil k dverám. Práve ke prekračoval prah, Nasuada 

zavolala: „Ach! Kladivo?“
Zvedavo sa obzrel.
„Pokús sa nenecha Aroughs ahnú popolom, áno? Mestá sa nahrádzajú 

dos ažko.“
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tanec s mečmi

e
 
ragon poklepal pätami o bok balvanu, na ktorom sedel. Nudil sa 
a už sa nemohol dočka, až vyrazí.

On, Zafira, Arya, Blödhgarm aj alší elfovia posedávali na násy-
pe veda cesty vedúcej na východ od mesta Belatona: cez pole dozrievajúce-
ho zelenkavého obilia, cez široký kamenný most, ktorý sa klenul ponad rieku 
Jiet, a potom okolo najjužnejšieho výbežku jazera Leona. Tam sa cesta vetvi-
la. Jedna sa stáčala doprava, smerom k Horiacim pláňam a surde, a tá druhá 
na sever k dras-Leone a nakoniec do urû’baenu.

Pred východnou bránou Belatony aj vnútri samotného mesta sa motali 
tisíce mužov, trpaslíkov a urgalov. dohadovali sa, kričali a snažili sa usporia-
da do súdržného celku. Okrem chatrných útvarov peších bojovníkov tu boli 
jazdci kráa Orrina – mnoho vzpínajúcich sa, odfrkávajúcich koní. A za bo-
jovou časou vojska sa trúsil zásobovací konvoj: poldruhamíový rad vozov, 
vozíkov a pojazdných kotercov, obklopených obrovskými stádami dobytka, 
čo si Vardeni prihnali zo surdy a čo cestou dopĺňali o zvieratá zhabané far-
márom. Zo stád a zásobovacej kolóny sa ozývalo bučanie volov, híkanie mu-
lov a oslov, gáganie husí a erdžanie koní.

eragon mal chu zapcha si uši.
Myslel som si, že ten rámus budeme znáša lepšie, ke sme to absolvovali už 

tokokrát, poznamenal smerom k Zafire, ke zoskočil z balvanu.
Odfrkla si. Mali by mi odovzda velenie; dokázala by som ich vydesi tak, že by 

tu do hodiny stáli zoradení v útvaroch a nemuseli by sme trávi toko času čakaním.
Tá myšlienka ho pobavila. Áno, určite by si to dokázala... No dávaj si pozor 

na to, čo hovoríš, lebo Nasuada by a k tomu mohla prinúti.
Potom eragon myslel na Rorana, ktorého nevidel od noci, ke liečil Hor-

stovo a elainino diea. uvažoval, ako sa jeho bratrancovi asi darí. Trápilo ho, 
že Roran šiel tak aleko.
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„To od neho bolo poriadne hlúpe,“ zabručal, ke si spomenul, že jeho 
bratranec odišiel bez toho, aby mu dovolil obnovi jeho ochranné kúzla.

Je to skúsený lovec, podotkla Zafira. Nebude taký hlúpy, aby sa dal poškria-
ba svojou korisou.

Viem, ale niekedy sa tomu nedá zabráni... mal by by hlavne opatrný, to je 
všetko. Nechcem, aby sa vrátil ako mrzák alebo ešte horšie, zabalený v rubáši.

eragona sa zmocnila pochmúrna nálada. Potom sa zachvel a párkrát po-
skočil na mieste. Bol nepokojný a prahol po nejakej fyzickej aktivite pred-
tým, než strávi alších pár hodín v Zafirinom sedle. uvítal príležitos pre-
letie sa s ňou, ale netešila ho vyhliadka, že budú po celý deň viazaní na 
približne dvanásmíový úsek a budú krúži ako sup nad pomaly postupu-
júcimi oddielmi. sami by so Zafirou dorazili do dras-Leony už v ten deň 
poobede.

Odbehol z cesty na pomerne rovný kúsok trávy. Nevšímal si Aryine po-
hady ani pohady ostatných elfov, vytiahol Brisingr a zaujal bojové postave-
nie, ktoré ho už tak dávno naučil Brom. Pomaly sa nadýchol, zaujal nízky 
postoj a cez podrážky topánok vnímal povrch zeme.

s krátkym ostrým výkrikom mávol mečom hore okolo hlavy a spustil ho 
dole v šikmom údere, ktorý by rozpolil muža, elfa či urgala v najlepšom br-
není. Zastavil meč sotva palec nad zemou, podržal ho tam a čepe zbrane sa 
nepatrne chvela. Na pozadí trávy modrý kov neskutočne žiaril.

eragon sa znovu nadýchol, urobil výpad vpred a bodol do vzduchu, akoby 
to bol smrtiaci nepriate. Jeden po druhom si precvičil základné pohyby boja 
s mečom a nezameriaval sa ani tak na rýchlos alebo silu, ale skôr na pres-
nos.

Ke sa cvičením príjemne zabavil, rozhliadol sa po svojich strážcoch, čo 
stáli v polkruhu kúsok od neho. „skrížil by si so mnou niektorý z vás na pár 
minút meč?“ opýtal sa zvýšeným hlasom.

elfovia sa na seba pozreli, ale z ich tvárí sa nedalo vyčíta nič. Potom elf 
Wyrden vykročil vpred. „Ja, Tieňobijca, ak a to poteší. Požiadal by som a 
však, aby si počas nášho súboja mal helmu.“

„dohodnuté.“
eragon vrátil Brisingr do puzdra, rozbehol sa k Zafire, vyliezol jej po boku 

a porezal sa pritom o jednu z jej šupín do bruška avého palca. Mal na sebe 
drôtenú tuniku a aj holenné brnenie a chrániče predlaktia, ale helmu si ulo-
žil do jednej zo sedlových brašien, aby sa zo Zafiry neskotúala a nestratila sa 
v tráve.

Ke helmu vyahoval, padol mu zrak na skrinku s Glaedrovým srdcom 
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sŕdc, zabalenú v prikrývke na dne brašny. siahol dolu, dotkol sa zviazaného 
batoha a mlčky vzdal hold tomu, čo zostalo z majestátneho zlatého draka, 
potom brašnu zavrel a zoskočil zo Zafirinho chrbta.

Cestou spä na trávnaté priestranstvo si nasadil koženú čiapku a helmu. 
Oblizol si krv z palca, natiahol si rukavice a dúfal, že rana mu nebude vemi 
krváca. Pomocou jedného a toho istého kúzla s drobnou obmenou eragon 
a Wyrden umiestnili pred ostrie svojich mečov tenké zábrany, aby nemohli 
nič rozseknú. Zábrany boli neviditené a prezrádzalo ich len nepatrné skres-
lenie okolitého vzduchu. Obaja zoslabili obranné kúzla, ktoré ich chránili 
pred fyzickým nebezpečenstvom.

Potom sa postavili proti sebe, uklonili sa a zdvihli meče. eragon upreto 
hadel do elfových čiernych očí práve tak ako Wyrden do tých jeho. s poha-
dom zabodnutým do protivníka eragon intuitívne vyrazil dopredu a pokúsil 
sa dosta k jeho pravému boku, kde by sa pravoruký elf bránil ažšie.

Wyrden sa pomaly otáčal, aby stále stál k eragonovi čelom, takže ničil 
trávu pod svojimi nohami. Po pár alších krokoch eragon zastal. Wyrden 
bol privemi ostražitý a skúsený na to, aby sa eragon mohol dosta k nemu 
zboku a zaskoči ho. Iba ak by som ho dokázal rozptýli, pochopitene.

Kým sa eragon rozhodoval, ako postupova alej, Wyrden predstieral 
úder k jeho pravej nohe, akoby ho chcel pichnú do kolena, potom uprostred 
úderu zmenil smer – stočil zápästie aj ruku, aby ho sekol cez hru a krk.

elf bol rýchly, ale eragon bol ešte rýchlejší. Ke zaregistroval posun vo 
Wyrdenovom postoji, ktorý mu prezradil elfove úmysly, o pol kroka odstúpil, 
ohol lake a švihol mečom hore okolo svojej tváre.

„Ha!“ vykríkol eragon, ke Brisingrom zachytil Wyrdenov meč. Čepele 
sa stretli a prenikavo zazvonili.

eragon s námahou odstrčil Wyrdena, potom k nemu priskočil a zasypal 
ho sériou zúrivých úderov.

Niekoko minút bojovali na trávniku. eragon zasadil prvú ranu – ahký 
úder do Wyrdenovho boku – a pričinil sa aj o druhý zásah, ale odvtedy bol 
ich súboj vyrovnanejší, lebo elf už vedel, ako naňho, a začal predvída postup 
jeho útoku a obrany. eragon mal zriedka príležitos zmera si sily s niekým 
takým rýchlym alebo silným ako Wyrden, a tak si boj s elfom užíval.

Jeho potešenie sa však vytratilo, ke ho Wyrden zasiahol štyrikrát 
v krátkom slede: raz do pravého ramena, dvakrát do rebier a naposledy 
hrozným priečnym sekom cez brucho. Rany boleli, ale ešte viac utrpela 
eragonova hrdos. Znepokojovalo ho, že elf tak ahko dokázal prekĺznu 
okolo jeho ochrany. Vedel, že keby bojovali naozaj, dokázal by Wyrdena 
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porazi počas prvých pár úderov, ale to vedomie mu poskytovalo pramalú 
útechu.

Nemal by si mu dovoli, aby a tak často zasahoval, poznamenala Zafira.
To viem aj sám, zavrčal.
Chceš, aby som ho za teba zrazila k zemi?
Nie... nie dnes.
eragon nahnevane spustil meč a poakoval Wyrdenovi za cvičný súboj. 

elf sa uklonil a povedal: „Potešenie je na mojej strane, Tieňobijca.“ Potom sa 
vrátil na svoje miesto medzi strážcov.

eragon zapichol Brisingr do zeme medzi svoje čižmy – čo by nikdy neuro-
bil s mečom vyrobeným z obyčajnej ocele – položil ruky na hlavicu a sledoval 
mužov a zvieratá, ako sa tlačia na cestu vychádzajúcu z vekého kamenného 
mesta. Nepokoj vnútri vojska sa podstatne zmenšil. eragon odhadoval, že 
onedlho už trúbenie rohov oznámi Vardenom čas odchodu.

stále ním však zmietal nepokoj.
Pozrel sa na Aryu, ktorá stála veda Zafiry, a na tvári sa mu zvona roz-

hostil úsmev. s Brisingrom opretým o plece sa plantal k nej a ukázal na jej 
meč. „Arya, a čo ty? Bojovali sme spolu len raz vo Farthen dûre.“ Roztia-
hol pery do ešte širšieho úsmevu a zamával Brisingrom. „Odvtedy som sa 
trochu zlepšil.“

„Áno, zlepšil.“
„Tak, čo hovoríš?“
Vrhla kritický pohad na Vardenov a potom pokrčila plecia. „Prečo nie?“
Ke kráčali k rovnému trávnatému miestu, povedal: „Nedokážeš ma pre-

kona tak ahko ako kedysi.“
„určite máš pravdu.“
Arya si pripravila meč. Potom sa postavili čelom k sebe na vzdialenos asi 

tridsa stôp. eragon cítil sebaistotu, rýchlo sa k nej približoval a už vedel, 
kam zamieri svoj úder: na Aryino avé plece.

Ona stála na mieste a nijako sa mu nesnažila vyhnú. Ke ho od nej deli-
li už len necelé štyri metre, venovala mu vrelý žiarivý úsmev, ktorý zvýraznil 
jej krásu tak, že eragon zaváhal a v jeho myšlienkach zavládol zmätok.

smerom k nemu sa mihol pás ocele.
Na poslednú chvíu zodvihol Brisingr, aby odklonil úder. Zacítil šklbnutie 

v pleci, ke sa špička meča odrazila od niečoho tvrdého – nebol si istý, či od 
rukoväte, od čepele alebo od mäsa. Nech to však bolo čokovek, vedel, že 
nesprávne vyhodnotil vzdialenos a zostal nechránený.

Kým mu alší úder odhodil ruku s mečom, stihol len spomali svoju po-
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čiatočnú rýchlos. Potom pocítil boles v bránici, kam ho Arya bodla. Vzápä-
tí ho zrazila na zem.

eragon zavrčal, ke pristál na chrbte a vyrazilo mu dych. Otváral ústa 
k nebu a snažil sa nadýchnu, ale brucho mal kŕčovite tvrdé ako kameň 
a nemohol nasa vzduch do púc. Pred očami sa mu objavili červené hviez-
dičky a na pár nepríjemných sekúnd sa obával, že stratí vedomie. Potom sa 
jeho svaly uvonili a s hlasným zasipením začal znovu dýcha.

Ke sa mu prečistila hlava, pomaly vstal, podopierajúc sa Brisingrom. 
Oprel sa o meč, zhrbil sa ako starec a čakal, až boles v bruchu odznie.

„Podvádzala si,“ precedil cez zaaté zuby.
„Nie, využila som slabinu svojho protivníka. To je rozdiel.“
„Myslíš... že to je slabina?“
„Ke bojujeme, tak áno. Chceš pokračova?“
Odpovedal tým, že vytrhol Brisingr z trávy, presunul sa na miesto, kde 

začínali, a zodvihol meč.
„dobre,“ povedala Arya. Zaujala rovnaký postoj ako on.
Tentoraz bol eragon omnoho obozretnejší, ke sa Arya pohla z miesta. 

Opatrne sa k nemu blížila a nespúšala z neho oči.
Mykla sa a eragon uhol.
uvedomil si, že tají dych, a prinútil sa uvoni.
urobil alší krok vpred a potom sa z celej sily čo najrýchlejšie ohnal me-

čom.
Arya zablokovala jeho úder mierený na rebrá a odpovedala bodnutím 

k jeho odkrytej podpažnej jamke. Ke eragon odstrčil čepe, tupé ostrie 
Aryinho meča skĺzlo cez chrbát jeho vonej ruky a zaškrablo o pletivo prišité 
na rukavici. V tej chvíli zostala Arya nechránená, ale boli privemi blízko 
seba, aby ju mohol účinne seknú alebo bodnú.

Namiesto toho eragon urobil výpad vpred, zamieril hlavicou meča na jej 
hrudnú kos a plánoval ju zrazi na zem tak ako predtým ona jeho.

Lenže Arya sa mu vyšmykla, hlavica prešla vzduchom v mieste, kde pred-
tým stála, a eragon sa potkol.

Nevedel ani, ako sa to stalo, ale zrazu sa nemohol pohnú, okolo krku mal 
omotanú jednu z Aryiných rúk a pod čeusou pritisnutú chladnú klzkú če-
pe jej očarovaného meča.

Arya mu zašepkala do pravého ucha: „Mohla som ti odseknú hlavu rov-
nako ahko, ako by som odtrhla jablko zo stromu.“

Potom povolila zovretie a odstrčila ho. Rozzúrene sa otočil a zistil, že Arya 
už naňho čaká s mečom v pohotovosti a odhodlaným výrazom.
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eragon dal priechod svojmu hnevu a vyrazil k nej.
Vymenili si štyri údery, jeden desivejší než druhý. Arya udrela prvá, ohna-

la sa mu po nohách. Ranu odrazil a mávol mečom naprieč po jej páse, ale 
ona uskočila z dosahu trblietavej čepele Brisingra osvietenej slnkom. eragon 
bez toho, aby jej dal príležitos na odvetný úder, plynule nadviazal na predo-
šlý oblúkovitým seknutím, ktoré Arya so zdanlivou ahkosou odrazila. Po-
tom urobila krok dopredu a pohybom ahkým ako mávnutie kolibričieho 
krídla mu prešla mečom cez brucho.

Arya znehybnela v postoji, v ktorom mu zasadila úder, s tvárou len pár 
palcov od jeho hlavy. Čelo sa jej lesklo a líca horeli.

s prehnanou opatrnosou od seba odstúpili.
eragon si narovnal tuniku a potom si čupol veda Arye. Jeho bojová zúri-

vos už vyhasla a bol zase sústredený, hoci nie celkom pokojný.
„Nechápem to,“ priznal ticho.
„Privemi si si privykol bojova s Galbatorixovými vojakmi. Nemyslím si, 

že sa ti vyrovnajú, takže podstupuješ riziko, ktoré by sa ti raz mohlo sta 
osudným. Tvoje útoky sú vemi čitatené – nemal by si sa spolieha na hrubú 
silu. A poavil si aj v obrane.“

„Pomôžeš mi?“ opýtal sa. „Budeš so mnou trénova, ak sa bude da?“
Prikývla. „Iste. No keby som nemohla, uč sa s Blödhgarmom. s mečom 

vie narába rovnako zručne ako ja. Tréning je jediný liek, ktorý potrebuješ, 
a musíš trénova s náležitými protivníkmi.“

eragon sa jej práve chystal poakova, ke vtom zacítil prítomnos cu-
dzieho vedomia, ktoré sa tislo k jeho mysli, obrovské, desivé a naplnené hl-
bokou melanchóliou. Ten smútok bol taký veký, že sa eragonovi zovrelo 
hrdlo a farby okolitého sveta akoby stratili svoj lesk. Zlatý drak Glaedr po-
malým hlbokým hlasom, akoby hovorenie bolo preňho námahou takmer 
neznesitených rozmerov, povedal:

Musíš sa uči... aby si videl, na čo sa dívaš.
Potom sa jeho prítomnos vytratila a zanechala po sebe čiernu prázdnotu.
eragon sa pozrel na Aryu, ktorá vyzerala rovnako zaskočená ako on. Aj 

ona počula Glaedrove slová. Za ňou sa pohol Blödhgarm aj ostatní elfovia 
a niečo si šepkali, kým Zafira na okraji cesty naahovala krk v snahe na-
hliadnu do sedlových brašien, ktoré mala priviazané na chrbte.

Všetci to počuli, uvedomil si eragon.
Vstali s Aryou zo zeme a utekali k Zafire, ktorá povedala: Neodpovie mi. 

Nech už bol kdekovek, vrátil sa a nebude vníma nič iné, len vlastný zármutok. 
Tu, pozrite...
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eragon prepojil svoju myse s jej a s Aryinou a spolu pátrali smerom ku 
Glaedrovmu srdcu sŕdc, ktoré ležalo skryté v brašne. To, čo z draka zostalo, 
teraz vyzeralo silnejšie než predtým, ale jeho myse bola stále uzavretá pred 
okolím, jeho vedomie ahostajné a apatické tak ako po celý čas od chvíle, 
ke Galbatorix zabil jeho Jazdca Oromisa.

eragon, Zafira a Arya sa pokúšali prebudi draka z jeho apatie. No Glaedr 
si ich vytrvalo nevšímal. Nevenoval im pozornos podobne, ako by sa spiaci 
jaskynný medve nezaoberal niekokými muchami, ktoré by mu bzučali 
okolo hlavy.

Vzhadom na to, čo mu Glaedr povedal, bol však eragon presvedčený, že 
zlatý drak nebude taký úplne ahostajný, ako sa zdalo.

Nakoniec všetci traja priznali porážku a stiahli sa spä do vlastných tiel. 
Ke sa eragon prebral, Arya povedala: „Možno keby sme sa mohli dotknú 
jeho eldunarí...“

eragon zasunul Brisingr do puzdra, vyskočil na Zafirinu pravú prednú 
nohu a vyhupol sa do sedla v jej kohútiku. Tam sa otočil a začal rozopína 
spony na brašnách.

Práve ke rozopol jednu pracku a siahal po alšej, z čela vardenského a-
ženia zaznelo trúbenie, ktoré oznamovalo, že kolóna vyráža na cestu. Na 
toto znamenie sa obrovský konvoj mužov a zvierat vydal vpred. Ich pohyby 
boli sprvu váhavé, ale s každým alším krokom plynulejšie a istejšie.

eragon nerozhodne pozrel dole na Aryu. Jeho dilemu vyriešila mávnutím 
ruky a slovami: „dnes večer. Porozprávame sa večer. Lete! Lete s vetrom!“

Rýchle zase zapol brašnu, vkĺzol nohami medzi pásiky na oboch stranách 
sedla a pevne ich zatiahol, aby vo vzduchu zo Zafiry nespadol.

Zafira sa prikrčila a s radostným revom vyskočila ponad cestu. Ke roz-
tiahla obrovské krídla, mávla nimi a vzniesla sa z tvrdej, nevúdnej zeme do 
hladkého priestoru nebies, muži pod ňou sa vydesene krčili a kone sa plašili.

eragon zavrel oči a natočil tvár hore. Bol rád, že Belatonu konečne opúša-
jú. Po tom, čo v meste strávili týždeň, počas ktorého nemali čo robi, len 
jedli a odpočívali – lebo Nasuada na tom trvala –, nedočkavo túžil pokračo-
va v ceste do urû’baenu.

Ke sa Zafira stovky stôp nad vrcholkami a vežičkami mesta vyrovnala 
tak, aby letela rovnobežne so zemou, opýtal sa jej: Myslíš, že sa Glaedr zotaví?

Už nikdy nebude taký ako kedysi.
Nie, ale dúfam, že nájde spôsob, ako prekona svoj smútok. Potrebujem jeho 

pomoc, Zafira. Stále je toko vecí, ktoré neviem. Bez neho sa na ne nemám koho 
opýta.
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Chvíu mlčala a bolo poču len mávanie jej krídel. Nemôžeme naňho na-
lieha, povedala. Bol ranený tým najhorším spôsobom, aký môže draka alebo 
Jazdca postihnú. Predtým, ako bude môc pomáha tebe, mne, alebo komukovek 
inému, musí sa rozhodnú, že chce alej ži. Kým tak neurobí, naše slová k nemu 
nedoahnú.
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ani pocta, ani sláva, len 
puzgiere na nepríjemných 

miestach

š
 
tekot krvilačnej svorky loveckých psov za nimi zosilnel.

Roran pevnejšie zovrel opraty a sklonil sa k šiji cválajúceho koňa. 
dupot konských kopýt mu prechádzal telom ako hrmenie.

On a jeho pä mužov – Karn, Mandel, Baldor, delwin a Hamund – si 
ukradli oddýchnuté kone zo stajne zámku, od ktorého ich teraz delilo asi pol 
míle. Mládencom sa krádež vemi nepáčila, no len čo uvideli meče, prestali 
namieta. Roran a jeho spoločníci na seba asi upozornili stráže, lebo sa za 
nimi pustilo desa mužov vedených svorkou loveckých psov.

„Tam!“ zakričal Roran a ukázal na úzky pás briez, ktorý sa ahal medzi 
dvoma nealekými kopcami, nepochybne okolo potoka.

Na jeho povel muži strhli kone z vyjazdenej cesty a zamierili k stromom. 
Na nerovnom povrchu museli trocha spomali, lebo už aj tak im hrozilo, že 
kone vbehnú do diery a zlomia si nohu alebo vyhodia jazdcov zo sediel. 
Bolo to nebezpečné, ale dovoli psom, aby ich dobehli, by bolo ešte nebez-
pečnejšie.

Roran zaryl ostrohy do bokov svojho koňa a zakričal tak hlasno, ako mu 
dovolilo hrdlo plné prachu: „Hijó!“ Valach vyrazil dopredu a pomaly dohá-
ňal Karna.

Roran vedel, že jeho kôň dlho nevydrží takto zrýchova, nech by ho pi-
chal ostrohami akokovek alebo hoci aj šahal koncom oprát. Nerád bol 
krutý a netúžil uštva zviera na smr, ale ak by to malo privodi neúspech ich 
výpravy, nebude koňa šetri.

Ke Roran dobehol Karna, zakričal: „Nemôžeš skry naše stopy kúzlom?“
„Neviem ako!“ odpovedal Karn. Vo vetre a v dupote bežiacich koní ho 

bolo sotva poču. „Je to vemi zložité!“
Roran zaklial a obzrel sa cez plece. Psy už boli v poslednej zákrute. Ich 

dlhé útle telá sa predlžovali a zmršovali v divom tempe, akoby leteli nad 
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zemou. dokonca na tú diaku rozoznal ich červené jazyky a stavil by sa, že 
videl aj lesk bielych tesákov.

Ke dorazili k stromom, Roran zabočil a vyrazil do kopca. Cválal čo naj-
bližšie pri stromoch, ale zároveň z dosahu nízko rastúcich konárov a popada-
ných kmeňov. Ostatní cválali za ním a poháňali kone, aby cestou do svahu 
nespomalili.

Vpravo Roran zazrel Mandela, ako sa so vzdorovitým výrazom v tvári krčí na 
chrbte strakatej kobyly. Vytrvalos a statočnos, akú za posledné tri dni tento 
mladík preukázal, urobili na Rorana dojem. Odvtedy, čo Katrinin otec sloun 
zradil dedinčanov z Carvahallu a zabil Mandelovho otca Byrdu, akoby sa Man-
del zúfalo snažil ukáza, že sa vyrovná ktorémukovek mužovi z dediny. V po-
sledných dvoch vardenských bitkách proti Kráovstvu si počínal znamenite.

Proti Roranovej hlave sa rútil hrubý konár, a tak sa rýchlo prikrčil. špičky 
suchých vetvičiek sa lámali o vrch jeho prilby. do tváre mu vletel odtrhnutý 
list a na chvíu mu zakryl pravé oko, ale vietor ho rýchlo odvial.

uháňali pozdĺž rokliny, hlbšie medzi kopce a jeho valach čím alej, tým 
viac stonal. Pri letmom pohade naspä Roran videl, že svorka je už necelú 
štvr míu od nich. O pár minút psy kone určite dostihnú.

Dočerta, pomyslel si. Preletel očami po hustom poraste stromov naavo 
a po trávnatom kopci napravo a hadal niečo, čo by im pomohlo zbavi sa 
prenasledovateov.

Vyčerpaný nevnímal celkom ostro, a tak to skoro ani nezbadal.
dvadsa metrov pred ním sa na stráni kukatil chodníček vychodený 

zvieratami, krížil im cestu a potom mizol medzi stromami.
„Pŕŕŕ! Pŕŕŕ!“ zakričal Roran a zaklonil sa v strmeňoch, priahujúc opraty. 

Valach spomalil, nervózne odfrkával a mykal hlavou v snahe dosta zubadlo 
spomedzi zubov. „Kdeže, huncút,“ zavrčal Roran a pritiahol uzdu ešte pev-
nejšie.

„Pome!“ zavolal na ostatných, kým vošiel s koňom do húštiny. Pod stro-
mami bol chladný, takmer mrazivý vzduch, čo Roran privítal, lebo bol celý 
rozpálený. Ten pocit si mohol vychutnáva len chvíku, lebo valach sa vrhol 
dopredu a uháňal zo strmého svahu dolu k potoku. Pod okovanými kopyta-
mi mu šušalo suché lístie. Roran musel koňovi takmer leža na chrbte, aby 
mu neprepadol cez krk a hlavu. Nohy mal vystreté a kolená napnuté.

Ke dorazili na dno rokliny, prebrodil s valachom kamenistú riečku. Voda 
mu fŕkala až na kolená. Zastavil sa na druhom brehu, aby sa presvedčil, či sú 
tam aj ostatní. šli tesne za sebou a zostupovali pomedzi stromy k vode.

Na mieste, kde vošli do lesa, nad sebou začul štekot psov.



96

Budeme sa musie otoči a bojova, uvedomil si Roran a znovu zahrešil.
Pohnal valacha von z riečky, vyšiel na mäkký breh pokrytý machom a po-

kračoval po sotva rozoznatenom chodníku.
Nealeko potoka rástol hustý porast papradia a za ním bola jama. Vtom 

Roran zbadal spadnutý strom, ktorý by poda neho mohol poslúži ako nú-
dzová zábrana, keby ho trocha posunuli.

Len dúfam, že nemajú luky, pomyslel si.
Zamával na svojich mužov. „sem!“
švihnutím oprát zahnal valacha cez papradie do priehlbiny a potom sa vy-

šmykol zo sedla, ale stále sa ho pevne pridŕžal. Ke dopadol na zem, podlomi-
li sa mu kolená tak, že bez opory by bol spadol. uškrnul sa, pritlačil čelo k lo-
patke koňa a vyčerpane oddychoval. Čakal, kým sa mu nohy prestanú trias.

Ostatní sa zhlukli okolo neho a naplnili okolie pachom potu a štrngotom 
postrojov. Kone sa triasli, hrude sa im divo vzdúvali a z kútikov pyskov im 
odkvapkávala žltá pena.

„Pomôž mi,“ oslovil Roran Baldora a ukázal k padnutému stromu. Zospo-
du chytili hrubší koniec klady a zodvihli ju zo zeme. Roran zaal zuby, ke 
ho zabolelo v chrbte a stehnách. Mali za sebou tri dni jazdy cvalom, ke po 
dvanástich hodinách vždy na slabé tri hodinky zaahli. Cítil sa hrozne zo-
slabnutý.

To by som mohol ís do boja opitý, chorý a dopoly omráčený, prebleslo Rora-
novi hlavou, ke pustil kladu a narovnal sa. Tá myšlienka ho deptala.

šes mužov sa rozostavilo pred kone, čelom k zošliapanej húštine papra-
dia, a vytasilo zbrane. štekot loveckých psov sa stále približoval a ich zúrivé 
vrčanie sa ako ozvena nieslo pomedzi stromy a bodalo do uší.

Roran stuhol a zdvihol kladivo vyššie. Potom sa do štekotu psov vmiešala 
zvláštna spevavá melódia v starodávnom jazyku, ktorá vychádzala od Karna 
a Roranovi z nej prechádzal mráz po chrbte. Čarodej dychtivo vyslovil nie-
koko viet. Hovoril tak rýchlo, že jeho slová pôsobili ako nezretené babo-
tanie. Ke skončil, mávol na Rorana a ostatných a napäto zašepkal: „K zemi!“

Roran sa bez zbytočných otázok prikrčil. Nebolo to prvý raz, čo preklínal 
skutočnos, že sám nevie čarova. Nijaká vojenská zručnos nebola taká uži-
točná. Keže neovládal mágiu, zostával vydaný na milos a nemilos tým, čo 
dokázali pretvára svet len vôou a slovami.

Papradie pred ním zašušalo a zachvelo sa; potom sa z lístia vynoril čierny 
psí ňufák, ktorý nakúkal do priehlbiny a vetril. delwin sykol a zodvihol meč, 
akoby chcel psovi zoa hlavu, ale Karn sa naňho zamračil a posunkom ruky 
darwinovi naznačil, aby zbraň odložil.
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Pes zmätene pokrčil ňufák. Znovu zavetril, potom si oblizol čeuste na-
puchnutým fialovým jazykom a zmizol.

Ke sa papradie za psom zavrelo, Roran si pomaly vydýchol. spýtavo sa 
pozrel na Karna v nádeji, že čarodej mu to vysvetlí, ale Karn len pokrútil 
hlavou a položil si prst na pery.

O pár sekúnd sa cez podrast predrali alšie dva psy, aby preskúmali jamu. 
A rovnako ako ten prvý oba po krátkej chvíli vycúvali. O chvíu svorka za-
čala kňuča a piskavo šteka. Psy márne pátrali medzi stromami a snažili sa 
prís na to, kam zmizla ich koris.

Počas čakania si Roran všimol, že na gamašiach má pozdĺž vnútornej stra-
ny stehien niekoko tmavých škvrniek. Ke sa dotkol jedného zo sfarbených 
miest, zostali mu na prstoch stopy po krvi. Pod každou kvapkou mal na no-
hách puzgier. A neboli to jeho jediné puzgiere – cítil ich aj na rukách, kde 
sa mu opraty otierali o kožu medzi palcami a ukazovákmi, na pätách a al-
ších, ešte nepríjemnejších miestach.

Znechutene si utrel prsty o zem. Pozrel sa na svojich prikrčených a kačia-
cich mužov a všimol si, že tváre sa im sahujú od bolesti pri každom pohybe 
a zbrane držia akosi kŕčovito. Neboli na tom o nič lepšie než on.

Roran sa rozhodol, že neskôr, ke sa zastavia, aby si trocha pospali, povie 
Karnovi, aby im vyliečil rany. Ak sa mu bude zda čarodej vemi unavený, 
svoje puzgiere si vylieči nedá. Radšej bude znáša boles, aby sa Karn nevy-
čerpal, skôr než dorazia do Aroughsu. Bol totiž presvedčený, že Karnove 
schopnosti sa im počas obiehania mesta môžu vemi hodi.

Pri pomyslení na Aroughs a na obliehanie, čo ich má rýchlo dovies do 
úspešného konca, si Roran pritlačil vonú ruku na prsia, aby sa presvedčil, že 
balíček s rozkazmi, ktoré nedokáže prečíta, a s povýšením, ktoré si len ažko 
udrží, má stále bezpečne zastrčené pod tunikou. Boli tam.

Po niekokých dlhých, napätých minútach začal jeden zo psov vzrušene 
šteka medzi stromami alej proti prúdu rieky. Zvyšok svorky uháňal za ním 
a znovu sa prenikavo rozštekal v honbe za korisou.

Ke sa hluk vzdialil, Roran vstal a prešiel pohadom po okolitých stro-
moch a kroch. „Vzduch je čistý,“ povedal ticho.

Ke sa postavili aj ostatní, Hamund – vysoký muž so strapatými vlasmi, 
ktorý mal okolo úst hlboké vrásky, hoci bol len o rok starší ako Roran – sa 
zamračene otočil ku Karnovi a pustil sa doňho: „Prečo si to neurobil už skôr 
a nechal si nás bezhlavo hna sa krajinou tak, že sme si takmer zlámali väzy 
cestou dolu z tohto zrázu?“ ukázal naspä k potoku.

Karn odpovedal rovnako nahnevane ako on: „Lebo vtedy mi to ešte ne-
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prišlo na um. Práve som vás ušetril od toho, aby ste mali kožu deravú ako 
rešeto, takže by som od teba čakal trochu vačnosti.“

„Naozaj? Potom si myslím, že by si si mal svoje kúzla viac cviči, než nás 
poženieš ktoviekam, a...“

Roran sa obával toho, kam až by hádka mohla prerás, a tak vkročil medzi 
nich. „dos,“ povedal. Potom sa opýtal Karna: „skryje nás tvoje kúzlo pred 
strážami?“

Karn pokrútil hlavou. „Oklama udí je ažšie, než napáli psy.“ Prezieravo 
sa pozrel na Hamunda. „Aspoň väčšinu z nich. dokážem nás skry, ale ne-
viem zamaskova naše stopy.“ A ukázal na pošliapané, polámané papradie 
a na odtlačky kopýt vo vlhkej pôde. „Zistia, že sme tu. Ke odídeme, skôr 
než nás zbadajú, psy ich odvedú inam a my...“

„Nasada!“ zavelil Roran.
s polohlasnými nadávkami a za chabo skrývaného hundrania muži vy-

sadli na kone. Roran sa naposledy pozrel do priehlbiny, aby sa ubezpečil, že 
tam nič nezabudli, potom prešiel s koňom na čelo skupiny a popchol ho 
ostrohami.

spolu vyrazili z tieňa stromov, preč z rokliny, aby pokračovali v zdanlivo 
nekonečnej ceste do Aroughsu. Čo však urobí, ke do mesta konečne dora-
zia, o tom nemal Roran ani potuchy.
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pojedačka mesiaca

e
 
ragon cestou cez vardenský tábor krútil plecami a snažil sa uvoni 
kŕč na krku, čo v to ráno dostal počas cvičného súboja s Aryou 
a Blödhgarmom.

Na vrchole kopca, ktorý stál ako osamelý ostrov uprostred mora stanov, si dal 
ruky v bok a rozhliadol sa. Pred ním sa rozprestierala tmavá trblietavá plocha 
jazera Leona, v ktorého vlnách sa odrážalo oranžové svetlo faklí z tábora. Cesta, 
po ktorej Vardeni prišli, viedla pomedzi stany a po brehu. Bol to široký pás dla-
žobných kociek spojených maltou, vybudovaný dávno predtým, ako Galbatorix 
zvrhol Jazdcov. štvr míle na sever sa k vode tisla rybárska dedinka. eragon ve-
del, že jej obyvatelia nie sú práve nadšení, že im pod oknami táborí armáda.

Musíš sa uči... aby si videl, na čo sa dívaš.
Od odchodu z Belatony celé hodiny premýšal o Glaedrovej rade. Nebol si 

úplne istý, čo tým drak myslel, lebo Glaedr po tomto záhadnom výroku od-
mietol alej diskutova. eragon sa preto rozhodol vzia si jeho pokyny k srd-
cu. snažil sa naozaj vidie všetko okolo seba, hoci by sa to mohlo zda nepa-
trné či bezvýznamné, a pochopi význam toho, čo pozoruje.

No nech sa akokovek snažil, mal pocit, že sa mu to vôbec nedarí. Všade 
videl množstvo zdrvujúcich detailov, ale bol presvedčený, že ešte ovea viac 
vecí si nevšimne, lebo nie je dos vnímavý. Navyše zriedka porozumel tomu, 
čo vnímal, napríklad prečo sa ani z jedného z troch komínov v rybárskej 
dedine nedymí.

Navzdory pocitom márnosti sa jeho úsilie ukázalo ako prospešné aspoň 
v jednom: Arya ho už neporazila vždy, ke skrížili meče. sledoval ju ovea 
pozornejšie – skúmal ju tak dôkladne, akoby stopoval zver – a vaka tomu 
vyhral už niekoko súbojov. Napriek tomu sa jej stále nevyrovnal, nieto aby 
ju prekonal. A nevedel, čo sa potrebuje nauči, aby bol s mečom rovnako 
zručný ako ona, ani kto by ho to mohol nauči.
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Možno má Arya pravdu a prax je jediný učite, ktorý mi teraz môže pomôc, 
pomyslel si eragon. Prax si však vyžaduje čas a toho mám zo všetkého najmenej. 
Onedlho budeme v Dras-Leone a potom v Urû’baene. Zostáva maximálne pár 
mesiacov a budeme sa musie postavi proti Galbatorixovi so Šruikanom.

Vzdychol si, pretrel si tvár a snažil sa sústredi na inú, menej znepokojujú-
cu tému. Vždy sa vrátil k rovnakým pochybnostiam a zahryzol sa do nich 
ako pes do morčacej kosti, lenže výsledkom bola len trvalá a narastajúca 
úzkos.

stratený v myšlienkach kráčal dolu kopcom. Prechádzal sa pomedzi tem-
né stany, mieril k tomu svojmu, ale vemi nesledoval, kadia presne ide. Ako 
zvyčajne mu chôdza pomohla upokoji sa. Muži, čo boli vonku, mu ustupo-
vali z cesty, búchali si pri tom päsou do hrude a väčšinou pridali tichý po-
zdrav: „Tieňobijca.“ eragon im odpovedal zdvorilým kývnutím.

Prechádzal sa asi štvr hodiny, striedavo sa zastavoval a kráčal nezávisle 
od svojich myšlienok, ke jeho rozjímanie prerušil vysoký ženský hlas, ktorý 
čosi vemi nadšene vykladal. eragon sa za ním zvedavo vydal, až prišiel 
k stanu stojacemu bokom od ostatných, blízko pokrútenej vŕby, jediného 
stromu pri jazere, ktorý vojsko nevyalo na kúrenie.

Tam sa mu pod klenbou vetiev naskytol ten najčudnejší pohad v živote.
Okolo nízkeho blikajúceho ohňa sedelo v polkruhu dvanás urgalov vrá-

tane ich vodcu Nar Garzhvoga. Na tvárach im poskakovali hrôzostrašné 
tiene, ktoré zvýrazňovali ich svojské čelá, široké lícne kosti a mohutné čeus-
te a aj ryhy na rohoch, čo im trčali z čiel, stáčali sa dozadu a okolo uší naspä 
dopredu. urgalovia neboli ozbrojení a mali holú hru, až na kožené pásiky 
na zápästiach a tkané popruhy, ktoré nosili prehodené cez plece k pásu. 
Okrem Garzhvoga tam boli aj alší traja Kullovia, z ktorých ani jeden neme-
ral menej ako šes stôp. Ostatní urgalovia veda nich vyzerali ako deti.

Medzi urgalmi – medzi nimi a na nich – bolo niekoko desiatok mačkola-
kov vo svojej zvieracej podobe. Mnoho mačiek sedelo vzpriamene a úplne 
nehybne pri ohni, nepohli ani špičkou chvosta a strapaté uši ostražito naa-
hovali dopredu. Ostatné mačkolaky ležali rozvalené na zemi, v lonách urga-
lov, alebo v ich náručiach. Jedna útla biela mačkolačica dokonca odpočívala 
stočená na širokej hlave Kulla: pravú prednú nohu mala prehodenú cez okraj 
jeho lebky a labku majetnícky pritlačenú uprostred jeho čela. Hoci mačkola-
ky boli v porovnaní s urgalmi drobné, vyzerali rovnako zúrivo a eragon mal 
jasno v tom, komu z nich by čelil v bitke radšej. urgalom rozumel, kým mač-
kolaky boli... nevyspytatené.

Na druhej strane ohňa, pred stanom, sedela bylinkárka Angela s nohami 
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skríženými na zloženej prikrývke a priadla kopu česanej vlny do jediného 
tenkého vlákna na vreteno, ktoré držala pred sebou. Akoby chcela prizera-
júceho sa očari. Mačkolaky aj urgalovia na ňu upreto hadeli a hltali každé 
jej slovo:

„... ale bol privemi pomalý. Zúrivý králik s červenými očami rozpáral 
Hordovi hrdlo a ten okamžite padol mŕtvy. Potom králik utiekol do lesa 
a viac už o ňom nikto nepočul. Napriek tomu,“ tu sa Angela predklonila 
a stíšila hlas, „ak cestujete po tých končinách tak ako ja... dodnes môžete 
niekedy narazi na čerstvo zabitého jeleňa alebo feldûnosta, ktorý vyzerá, 
akoby ho niekto obhrýzal ani kvaku. A všade okolo nájdete stopy nezvyčajne 
vekého králika. Občas sa stratí nejaký bojovník z Kvôth a neskôr ho nájdu 
mŕtveho s rozpáraným hrdlom... vždy s rozpáraným hrdlom.“

Angela sa vrátila do svojej predchádzajúcej polohy. „Terrin bol, pochopi-
tene, strašne rozrušený stratou priatea a chcel králika prenasledova, ale 
trpaslíci stále potrebovali jeho pomoc. A tak sa vrátil do pevnosti a alšie tri 
dni a tri noci ochraňovali hradby. Začali im dochádza zásoby a všetci bojov-
níci boli samý škrabanec.

„Nakoniec, ráno na štvrtý deň, ke už všetko vyzeralo beznádejne, mraky 
sa rozostúpili a Terrin s úžasom v diake zbadal, ako Mimring letí smerom 
k pevnosti na čele obrovského mraku drakov. Pohad na draky útočníkov 
tak vydesil, že odhodili zbrane a utiekli do divočiny.“ Angele šklblo kútikom 
úst. „Ako si dokážete isto predstavi, trpaslíkov z Kvôth to vemi potešilo 
a nasledovala obrovská zábava.

A ke Mimring pristál, Terrin si všimol, že jeho šupiny zmenili farbu a zo-
stali číre ako diamant. stalo sa to vraj preto, lebo Mimring letel vemi blízko 
slnka – aby priviedol ostatné draky včas, musel letie ponad vrcholky Beor-
ských hôr, vyššie, než letel ktorýkovek drak pred ním alebo po ňom. Odvte-
dy bol Terrin známy ako hrdina obliehania Kvôth a jeho drakovi sa hovorilo 
Mimring Briliant, pre tie šupiny. A potom žili šastne až do smrti. Hoci, ak 
mám by úprimná, Terrin sa po zvyšok života tak trochu bál králikov. 
A takto sa to v Kvôth naozaj stalo.“

Ke stíchla, mačkolaky začali prias a urgalovia niekokokrát súhlasne 
zamrmlali.

„uluthrek, rozprávaš pekný príbeh,“ povedal Garzhvog, ktorého hlas za-
dunel ako padajúci kameň.

„Ďakujem ti.“
„No nie tak, ako som ho počul ja,“ poznamenal eragon a vyšiel z tmy.
Angelin výraz sa rozžiaril. „No, ažko môžeš čaka, že trpaslíci priznajú, že 
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boli vydaní na milos a nemilos králikovi. To si sa po celý čas schovával 
v tieni?“

„Len chvíku,“ priznal.
„Tak si prišiel o najzaujímavejšiu čas príbehu a mne sa to už nechce dnes 

večer opakova. Privemi mi vyschlo v krku na nejaké dlhé rozprávanie.“
Kullovia a alší urgalovia začali vstáva tak prudko, až sa eragonovi za-

chvela pôda pod nohami. Mačkolaky, ktoré doteraz odpočívali na urgaloch, 
padali na zem a nesúhlasne mňaukali.

Ke eragon sledoval zmes škaredých rohatých tvárí zhromaždenú okolo 
ohňa, musel potlači nutkanie chyti rukovä svojho meča. Hoci bojoval, 
cestoval a lovil po boku urgalov, a dokonca preskúmal myšlienky niekokých 
z nich, stále sa v ich prítomnosti cítil nesvoj. Rozumovo vedel, že sú to spo-
jenci, ale jeho kosti a svaly nemohli zabudnú na vnútornú hrôzu, ktorá sa ho 
zmocnila pri rôznych príležitostiach, ke sa proti ich rase musel postavi 
v boji.

Garzhvog vytiahol niečo z koženého vrecka, ktoré nosil zavesené na opas-
ku. Natiahol tučnú ruku ponad oheň a podal to Angele. Tá odložila priadzu 
a vzala predmet do dlaní. Bola to drsná gua z azúrového krištáu, čo sa trb-
lietala ako tvrdý sneh. Bylinkárka si ju zastrčila do rukáva a potom znovu 
zodvihla vreteno.

Garzhvog povedal: „uluthrek, musíš niekedy prís do nášho tábora, aby 
sme ti mohli porozpráva naše príbehy. Máme so sebou pesničkára. Je dobrý. 
Ke ho počúvaš recitova príbeh o víazstve Nar Tulkhqu v stavarosku, roz-
páli sa ti krv, chce sa ti reva na mesiac a skríži rohy s najmocnejšími nepria-
temi.“

„To závisí od toho, či máš nejaké rohy, ktoré by si skrížil,“ poznamenala 
Angela. „Bude mi cou posedie s vami. Možno zajtra večer?“

Obrovský Kull súhlasil. Potom sa eragon opýtal: „Kde je stavarosk? Nik-
dy som o ňom nepočul.“

urgalovia sa nepokojne pohli, Garzhvog sklonil hlavu a zafučal ako býk. 
„Ohnivý meč, čo je toto za úskok?“ dožadoval sa. „Chceš ma vyzva na sú-
boj, že nás tak urážaš?“ Výhražne otvoril a zavrel päste.

eragon opatrne povedal: „Nar Garzhvog, nemienil som sa a nijako do-
tknú – bola to úprimná otázka. O stavarosku som nikdy nepočul.“

Medzi urgalmi nastal prekvapený šum. „Ako je to možné?“ zvolal 
Garzhvog. „Vari nie všetci udia poznajú stavarosk? Nespieva sa o ňom 
v každej sieni od severnej pustatiny po Beorské hory ako o našom najväčšom 
víazstve? Ak aj nikto iný, Vardeni o ňom určite hovoria.“
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Angela si vzdychla a bez toho, aby zdvihla zrak od svojho pradenia, pove-
dala: „Radšej by si im o tom mal porozpráva.“

eragon kdesi vnútri cítil, že Zafira ich rozhovor pozorne sleduje, a vedel, 
že je prichystaná vyletie od ich stanu a postavi sa veda neho, ak by bol 
súboj nevyhnutný.

eragon starostlivo volil slová. „Nikto sa mi o tom nezmienil, ale napokon 
nie som s Vardenmi vemi dlho a...“

„drajl!“ zaklial Garzhvog. „Ten bezrohý zradca nemá ani odvahu prizna 
vlastnú porážku. Je to zbabelec a klamár!“

„Kto? Galbatorix?“ opatrne sa opýtal eragon.
Niekoko mačkolakov pri zmienke o kráovi zasyčalo.
Garzhvog prikývol: „Áno. Ke sa dostal k moci, snažil sa našu rasu raz 

a navždy zniči. Poslal do dračích hôr obrovskú armádu. Jeho vojaci rozprá-
šili naše dediny, spálili naše kosti a zanechali po sebe čiernu horúcu zem. 
Bojovali sme – najprv s nadšením, potom zo zúfalstva, ale napriek tomu sme 
bojovali. Nič iné sme ani nemohli robi. Nemali sme kam utiec, kam sa 
schova. Kto by chránil urgralgra, ke dokonca aj Jazdci boli zničení?

„Mali sme však šastie. Mali sme Nar Tulkhqu, vekého vojvodcu, ktorý 
nás viedol. Raz ho udia zajali. Mnoho rokov s nimi bojoval, takže vedel, ako 
premýšajú. Vaka tomu dokázal zjednoti mnoho našich kmeňov pod svoju 
vlajku. Potom nalákal Galbatorixovo vojsko do úzkeho priesmyku hlboko 
v horách a naše barany sa doňho pustili z oboch strán. Bola to masakra, 
Ohnivý meč. Zem bola presiaknutá krvou a kopy tiel boli vyššie než ja. Ke 
prídeš do stavarosku, ešte dnes zacítiš, ako ti pod nohami praskajú kosti, 
a pod každým kúskom machu nájdeš mince, meče a kusy brnenia.“

„Takže to ste boli vy!“ zvolal eragon. „Celý život som počúval, že Galba-
torix raz prišiel o polovičku svojich mužov v dračích horách, ale nikto mi 
nedokázal poveda ako alebo prečo.“

„O viac než polovičku mužov, Ohnivý meč.“ Garzhvog sa nahrbil a kdesi 
vzadu v jeho hrdle sa ozval chrochtavý zvuk. „Pochopil som, že o tom musí-
me rozpráva, ak sa má niekto niečo dozvedie o našom víazstve. Nájdeme 
vašich pesničkárov, vašich bardov, naučíme ich piesne o Nar Tulkhqovi 
a postaráme sa, aby ich spievali často a nahlas.“ Odhodlane prikývol – vzha-
dom na vekos jeho hlavy to bolo pôsobivé gesto – a povedal: „Zbohom, 
Ohnivý meč. Zbohom, uluthrek.“ Potom sa spolu so svojimi druhmi vytratil 
v tme.

Angela sa zachechtala, čo eragona vyakalo.
„Čo je?“ opýtal sa a otočil sa k nej.
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usmiala sa: „Predstavujem si výraz úbohého lutnistu, ke o niekoko mi-
nút vyzrie zo svojho stanu a uvidí dvanás urgalov, medzi nimi štyroch Kul-
lov, ako stoja vonku a snažia sa mu da lekciu z urgalskej kultúry. Vemi by 
ma prekvapilo, keby sme nepočuli jeho výkrik.“ Znovu sa zachechtala.

Aj eragona tá predstava pobavila. sadol si na zem a koncom konára pre-
hrabol žeravé uhlíky. V lone ucítil teplo a archu, a ke sa pozrel dole, uvidel 
bielu mačkolačicu, ktorá sa mu uvelebila na nohách. Zodvihol ruku, aby ju 
pohladkal, ale potom sa zarazil a opýtal sa jej: „Môžem?“

Mačkolačica si oblizovala chvost a nevšímala si ho.
eragon dúfal, že neurobí chybu, a začal ju váhavo škrabka na krku. 

O chvíu začala hlasno a pravidelne prias.
„Páčiš sa jej,“ poznamenala Angela.
Z nejakého dôvodu to eragona mimoriadne potešilo. „Kto je to? Chcem 

poveda, kto si? Ako sa voláš?“ Rýchlo sa pozrel na mačkolačicu v obave, že 
ju urazil.

Angela sa ticho zasmiala. „Volá sa Lovkyňa tieňov. Tak by sa aspoň dalo 
preloži jej meno z jazyka mačkolakov. Je to...“ bylinkárka si so zavrčaním, 
z ktorého sa eragonovi zježili chlpy na krku, čudne odkašala. „Lovkyňa tie-
ňov je družka Grimrra Pollabku, takže by sa dalo poveda, že je kráovnou 
mačkolakov.“

Pradenie zosilnelo.
„Aha.“ eragon sa rozhliadol po ostatných mačkolakoch. „Kde je solem-

bum?“
„Naháňa jednu mačku s dlhými fúzmi, ktorá je o polovicu mladšia než on. 

správa sa ako hlúpe mača... ale čo, každý má právo sa raz za čas trochu vy-
blázni.“ Chytila vreteno avou rukou, zastavila ho a omotala novo vytvore-
né vlákno okolo spodnej časti dreveného kotúča. Potom znovu vreteno roz-
točila a začala aha ni z chuchvalca vlny, ktorú držala v druhej ruke. 
„Tieňobijca, vyzeráš ako vrece plné otázok.“

„Kedykovek a stretnem, vždy sa nakoniec cítim ešte zmätenejší.“
„Vždy? Myslím, že zveličuješ. dobre, pokúsim sa by vecná. Pýtaj sa.“
Hoci bol eragon skeptický k jej zdanlivej otvorenosti, zauvažoval, čo by 

chcel vedie. Nakoniec sa opýtal: „Mrak drakov? Čo si tým...“
„To je správne označenie čriedy drakov. Ak si niekedy počul nejakého 

letie vekou rýchlosou, pochopíš. Ke ti nad hlavou preletí desa, dvanás 
alebo viac drakov, samotný vzduch okolo teba bubnuje, akoby si sedel vnút-
ri vekého bubna. Navyše ako inak by si nazval skupinu drakov? Máš kŕde 
lastovičiek, húf netopierov, stádo kráv, roj včiel, svorku vlkov a tak alej, ale 
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čo draky? Črieda drakov? To neznie úplne správne. Ani hovori o nich ako 
o ohni alebo o údese, hoci mne sa údes celkom páči, ke sa to tak vezme: 
údes drakov... Nie, čriede drakov sa hovorí mrak. Čo by si vedel, keby tvoje 
vzdelanie zahŕňalo viac než len mávanie mečom a spájanie slov v starodáv-
nom jazyku.“

„určite máš pravdu,“ priznal. Počas svojho spojenia so Zafirou cítil jej sú-
hlas s pomenovaním ‚mrak drakov‘, ktoré sa páčilo aj jemu. Bol to výstižný 
názov.

ešte chvíu premýšal a potom sa opýtal: „A prečo ti Garzhvog hovoril 
uluthrek?“

„To je oslovenie, ktoré mi urgalovia dali už vemi, vemi dávno, ke som 
s nimi cestovala.“

„Čo to znamená?“
„Pojedačka mesiaca.“
„Pojedačka mesiaca? To je čudné meno. Ako si sa k nemu dostala?“
„Zjedla som mesiac, samozrejme, ako inak?“
eragon sa zamračil a na chvíu sa sústredil na hladkanie mačkolačice. 

Potom sa znovu ozval: „Prečo ti Garzhvog dal ten kameň?“
„Lebo som mu povedala príbeh. To bolo, myslím, zjavné.“
„A čo je to?“
„Kus skaly, nevšimol si si?“ Nesúhlasne zamaskala. „Naozaj by si mal ve-

nova viac pozornosti tomu, čo sa deje okolo teba. Inak niekto dostane chu 
pichnú ti nôž pod rebrá, ke sa nepozeráš. A komu by som potom adresova-
la svoje záhadné prejavy?“ Pohodila hlavou. „Pokračuj, pýtaj sa alej. Táto 
hra ma celkom baví.“

Nadvihol obočie, a hoci to považoval za zbytočné, opýtal sa: „Píp píp?“
Bylinkárka sa zajakávala od smiechu a niektoré mačkolaky vykrivili papu-

le do akéhosi zubatého úsmevu. Lovkyňu tieňov to však zrejme nepobavilo, 
lebo zaryla pazúry do eragonových nôh, až sa mykol.

„dobre,“ povedala Angela, stále sa zadúšajúc od smiechu, „ke musíš do-
sta odpove, toto je fakt dobrý príbeh, lepší ako ktorýkovek iný. uvidíme... 
Ke som pred niekokými rokmi putovala po okraji du Weldenvardenu, 
aleko na západe, na míle od ktoréhokovek mesta či dediny, narazila som 
na Grimrra. V tom čase bol len vodcom malej skupiny mačkolakov a ešte 
mal obe labky zdravé. Našla som ho vtedy, ako sa hrá s malým drozdom, čo 
vypadol z hniezda na nealekom strome. Neprekážalo by mi, keby to vtáča 
jednoducho zabil a zožral – to predsa mačky robievajú –, ale on to úbožiatko 
trápil: ahal ho za krídelká, hrýzol ho do chvosta, nechal ho poskoči a po-
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tom ho zrazil na zem.“ Angela znechutene pokrčila nos. „Hovorila som mu, 
aby s tým prestal, ale on len zavrčal a nevšímal si ma.“ uprela na eragona 
prísny pohad. „Nepáči sa mi, ke ma niekto ignoruje. A tak som mu toho 
vtáčika vzala, ostrihala som mu pazúry a vyslovila som zaklínadlo, aby celý 
alší týždeň švitoril ako spevavý vták, kedykovek otvoril ústa.“

„švitoril?“
Angela prikývla a žiarila potlačovaným smiechom. „Nikdy v živote som sa 

tak nenasmiala. Celý týždeň sa k nemu nijaký iný mačkolak ani nepriblížil.“
„Nečudo, že a nenávidí.“
„A čo má by? Ke si občas nenarobíš pár nepriateov, si zbabelec – ale-

bo ešte niečo horšie. Navyše mi to stálo za to, vidie jeho reakciu. Ach, ten 
zúril!“

Lovkyňa tieňov potichu varovne zavrčala a znovu zaala pazúry.
eragon skrivil tvár od bolesti. „Možno by bolo najlepšie, keby sme sa ba-

vili o niečom inom.“
„Hm.“
Kým navrhol novú tému, odniekia zo stredu tábora sa ozval hlasný vý-

krik. Kým celkom stíchol, nad radmi stanov trikrát zaznela jeho ozvena.
eragon sa pozrel na Angelu, ona naňho a obaja vyprskli do smiechu.
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klebety a listy

J
 
e neskoro, povedala Zafira, ke sa eragon pritackal k svojmu stanu, 
veda ktorého stočená ležala. V matnom svetle fakie sa trblietala ako 
kopa azúrových uhlíkov. Jedným okom spod ažkého viečka sa naňho 

pozerala.
Čupol si k jej hlave, na chvíu k nej pritlačil čelo a objal jej ostrú čeus. 

To je, povedal nakoniec. A ty si potrebuješ oddýchnu po celom dni lietania vo 
vetre. Spi, uvidíme sa ráno.

Mrkla na súhlas.
Vnútri stanu eragon rozsvietil sviečku. Potom si stiahol čižmy a s nohami 

zloženými pod sebou si sadol na poné lôžko. Začal zvona dýcha a dovolil 
svojej mysli, aby sa otvorila, roztiahla a dotkla sa všetkých živých vecí okolo 
nej, od červov a hmyzu v zemi po Zafiru a vardenských bojovníkov, a dokon-
ca aj tých pár zostávajúcich rastlín v okolí, ktorých energia bola v porovnaní 
so žiarivým jasom aj tých najmenších zvierat slabá a sotva postrehnutená.

sedel tak dlho a s vyprázdnenou mysou si uvedomoval tisíce pocitov, pre-
nikavých aj slabulinkých, a sústredil sa len na pravidelné nádychy a výdychy.

Kdesi v diake počul hovori mužov stojacich okolo strážneho ohňa. Noč-
ný vzduch niesol ich hlasy alej, než mali v úmysle – tak aleko, aby erago-
nove citlivé uši rozoznali ich slová. Cítil aj ich myse a mohol by si prečíta aj 
ich myšlienky, keby chcel, ale rozhodol sa rešpektova ich najvnútornejšie 
súkromie, a tak len načúval.

Chlapík s hlbokým hlasom práve hovoril: „... a to, ako sa na teba dívajú 
zvrchu, akoby si bol ten najnižší z najnižších. Často s tebou ani neprehovoria, 
ke sa ich na niečo priatesky opýtaš. Jednoducho sa otočia a odídu.“

„Áno,“ povedal alší. „A ich ženy – krásne ako sochy a presne také 
chladné.“

„To preto, že si naozaj odporný bastard, svern.“
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„Nemôžem za to, že môj otec zvádzal dievčiny od kráv. Navyše ty máš čo 
hovori. s tým svojím ksichtom by si mohol chodi v noci straši deti.“

Bojovník s hlbokým hlasom zavrčal. Potom niekto zakašal, odpul si 
a eragon počul zasyčanie puvanca po dopade na horiace drevo.

do rozhovoru sa zapojil tretí hlas: „Nemám elfov rád o nič menej než vy, 
ale potrebujeme ich, aby sme vyhrali túto vojnu.“

„Čo ak sa potom postavia proti nám?“ opýtal sa hlboký hlas.
„Tak, tak,“ pridal sa svern. „Pozrite, čo sa stalo v Ceunone a Gil’eade. Aj 

ke tam mal Galbatorix vea vojakov a je taký mocný, nedokázal elfom za-
bráni, aby prelomili hradby.“

„Možno sa o to ani nesnažil,“ nadhodil ten tretí.
Nadlho sa odmlčali.
Potom muž s hlbokým hlasom povedal: „No, to je mimoriadne nepríjem-

ná predstava... Či sa snažil, alebo nie, nechápem, ako by sme elfov odrazili, 
keby sa rozhodli vzia si naspä svoje bývalé územie. sú rýchlejší a silnejší než 
my a na rozdiel od nás medzi nimi nie je nikto, kto by nevedel čarova.“

„Lenže my máme eragona,“ nadhodil svern. „Keby chcel, dokázal by ich 
úplne sám zahna do lesa.“

„Ten? Pche! Vyzerá skôr ako elf než ako jeho vlastná krv. Nespoliehal by 
som sa na jeho oddanos viac než na lojalitu urgalov.“

Tretí muž opä prehovoril: „Všimli ste si, že je vždy čerstvo oholený, aj ke 
vyrážame skoro ráno?“

„Namiesto britvy zrejme používa kúzlo.“
„To ide proti prirodzenosti, tak je to. Toto aj všetky tie kúzla, čo sa tu dnes 

dejú. Človek má chu schova sa niekde v jaskyni a necha čarodejov, nech 
sa bez nášho pričinenia pozabíjajú navzájom.“

„Nespomínam si, že by si sa sažoval, ke liečitelia použili kúzlo namiesto 
kliešov, aby ti vytiahli šíp z pleca.“

„Možno, ale ten šíp by nikdy nebol skončil v mojom pleci, neby Galbato-
rixa. To on a jeho kúzla nás dostali do tejto šlamastiky.“

Niekto si odfrkol: „To je pravda, ale stavil by som posledný grajciar na to, 
že aj keby nijaký Galbatorix neexistoval, ty by si tak či tak skončil so šípom 
v tele. si priveký darebák na to, aby si robil niečo iné, než bojoval.“

„eragon mi vo Feinsteri zachránil život, vieš?“ povedal svern.
„Áno, a ak nás tou historkou budeš znova nudi, nechám a týždeň drh-

nú hrnce.“
„dobre, ale je to tak...“
Nasledovalo alšie ticho, ktoré prerušilo len vzdychnutie bojovníka s hl-
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bokým hlasom. „Potrebujeme nájs spôsob, ako sa chráni. To je ten prob-
lém. sme vydaní na milos a nemilos elfom, čarodejom – našim aj ich – 
a všetkým čudným tvorom, čo sa túlajú po kraji. Toto všetko je pre udí, ako 
je eragon, ale my nemáme také šastie. To, čo potrebujeme, je...“

„Potrebujeme Jazdcov,“ prerušil ho svern. „Tí by na svete nastolili poria-
dok.“

„Pf! A kde chceš vzia draky? Nemôžeš ma Jazdcov bez drakov. Navyše 
by sme sa aj tak nedokázali ubráni a to ma trápi. Nie som diea, aby som sa 
schovával mame pod sukňu, ale ak sa z noci vynorí Tieň, nedokážeme tej 
mizernej potvore nijako zabráni, aby nám odtrhla hlavy.“

„To mi niečo pripomína, počuli ste o lordovi Barstovi?“ opýtal sa tretí 
muž.

svern súhlasne zamrmlal: „Počul som, že potom zjedol jeho srdce.“
„Čo sú to zas za hlúposti?“ opýtal sa bojovník s hlbokým hlasom.
„Barst...“
„Barst?“
„Ve vieš, ten gróf, čo má panstvo pri Gil’eade...“
„Nie je to ten, čo naschvál nahnal svoje kone do rieky...“
„Áno, to je on. Vraj prišiel do jednej dediny a prikázal všetkým mužom, 

aby sa pridali ku Galbatorixovej armáde. Tak to chodilo všade. Lenže tí muži 
odmietli a zaútočili na Barsta a jeho vojakov.“

„Odvážne,“ uznanlivo povedal muž s hlbokým hlasom. „Hlúpe, ale od-
vážne.“

„Barst bol však vemi prefíkaný. Prv než vošiel do dediny, rozostaval oko-
lo nej lukostrelcov. Vojaci zabili polovičku mužov a ten zvyšok za chvíku 
premohli. Nijaké prekvapenie. Potom vzal Barst ich vodcu – toho chlapa, čo 
rozpútal boj – chytil ho pod krk a holými rukami mu odtrhol hlavu!“

„Nie.“
„Ako kurčau. A navyše prikázal upáli jeho rodinu.“
„Ten Barst musí by silný ako urgal, ke dokáže človeku odtrhnú hlavu,“ 

poznamenal svern.
„Možno je v tom nejaký trik.“
„Mohlo by to by kúzlo?“ opýtal sa muž s hlbokým hlasom.
„Poda všetkého bol vždy silný – silný a prefíkaný. Ako mladík vraj zabil 

raneného vola jedinou ranou päsou.“
„Aj tak mi to pripadá ako kúzlo.“
„To preto, že v každom kúte vidíš číha zlých čarodejov.“
Muž s hlbokým hlasom zabručal, ale neprehovoril.



110

Potom sa muži rozišli na obchôdzku a eragon ich už nepočul. Inokedy by 
ho ich rozhovor znepokojil, ale vaka svojej meditácii zostal po celý čas a-
dovo pokojný, aj ke sa snažil zapamäta si, čo hovorili, aby o tom mohol 
neskôr pouvažova.

Ke mal eragon myšlienky usporiadané a cítil sa uvonený, zavrel myse, 
otvoril oči a pomaly vystrel nohy, aby si rozcvičil stuhnuté svaly.

Zaujal ho pohyb plameňa sviečky a chvíu naň hadel, fascinovaný kriv-
kami ohňa.

Potom prešiel k miestu, kde predtým odložil Zafirinu sedlovú brašnu, 
a vytiahol brko, štetec, faštičku s atramentom, listy pergamenu, ktoré si 
pred niekokými dňami vyprosil od Jeoda, a výtlačok Domia abr Wyrda, čo 
mu starý učenec kedysi dal.

eragon sa vrátil k lôžku a položil ažkú knihu o kúsok alej, aby ju nepo-
fŕkal atramentom. dal si štít cez kolená ako podložku a rozprestrel hárky 
pergamenu po zakrivenej ploche. Odzátkoval faštičku, z ktorej vyšiel preni-
kavý trieslový pach, a namočil brko do dubového atramentu.

Hrotom pera sa dotkol okraja faštičky, aby sa zbavil nadbytočnej tekuti-
ny, a potom opatrne urobil prvý ah. Za tichého škrabotu brka vypisoval 
jednotlivé runy svojho rodného jazyka. Ke skončil, porovnal ich s výsled-
kom z predchádzajúcej noci a s písmenami v Domia abr Wyrda, ktoré použí-
val ako predlohu, aby zistil, či sa jeho rukopis zlepšil. Videl len maličký pok-
rok.

ešte trikrát napísal abecedu, venujúc osobitnú pozornos tvarom, ktoré 
mu robili najväčšie problémy. Potom si začal zapisova myšlienky a postrehy 
z uplynulého dňa. Nielenže si pri tom precvičil písanie, ale pomáhalo mu to 
pochopi všetko, čo v priebehu dňa videl a robil.

Hoci písanie bolo prácne, bavilo ho, lebo toto úsilie považoval za pod-
netné. A eragonovi pripomínalo aj to, ako ho starý rozprávač Brom učil 
význam každej runy, čo mu dodávalo pocit blízkosti so svojím otcom, ktoré-
ho si vemi neužil.

Ke už napísal všetko, čo mal na srdci, umyl brko, vymenil ho za štetec 
a vybral list pergamenu, ktorý bol už napoly pokrytý množstvom glyfov 
v starodávnom jazyku.

Napodobi Liduen Kvaedhí, elfský spôsob písania, bolo však pre spletité, 
ladné tvary glyfov omnoho ažšie, než písa runy jeho vlastnej rasy. On však 
vytrval z dvoch dôvodov: potreboval si udržiava znalos tohto písma, a po-
važoval za múdrejšie v prípade potreby písania v starodávnom jazyku použi 
zápis, ktorému väčšina udí neporozumie.
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eragon mal dobrú pamä, no aj tak zistil, že zabudol mnoho kúzel, ktoré 
ho naučili Brom a Oromis. Rozhodol sa preto zostavi slovník všetkých slov 
starodávneho jazyka, ktoré poznal. Hoci to nebol vemi originálny nápad, 
len nedávno dokázal oceni hodnotu takého súpisu.

Pracoval na slovníku niekoko alších hodín, potom upratal písacie po-
treby naspä do sedlovej brašny a vytiahol truhlicu s Glaedrovým srdcom 
sŕdc. Pokúsil sa prebudi starého draka z jeho mrákot, ako už mnohokrát 
predtým, a ako vždy neuspel. eragon sa však odmietal vzda. sedel veda 
otvorenej truhlice a predčítal Glaedrovi z Domia abr Wyrda o mnohých tr-
pasličích obradoch a rituáloch, z ktorých väčšinu nepoznal, kým nenastala 
najchladnejšia a najtemnejšia čas noci.

Potom odložil knihu, sfúkol sviecu a ahol si na lôžko, aby si odpočinul. 
Krátko sa túlal fantastickými predstavami svojich bdelých snov. Ke sa na 
východe objavil prvý náznak svetla, opä vstal a celý kolobeh sa začal od-
znova.
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aroughs

d
oobeda Roran a jeho muži dorazili k skupine stanov pri ceste. 
Cez závoj vyčerpania Roranovi pripadal tábor šedivý a rozmaza-
ný. Míu na juh ležalo mesto Aroughs, ale rozoznal len jeho hru-
bé obrysy: adovobiele hradby, tmavé vchody so zamrežovanými 

bránami a mnoho nahusto vystavaných štvorcových kamenných veží.
Pridŕžali sa sediel a cválali do tábora. Ich kone boli na pokraji zrútenia. 

Pribehol k nemu strapatý mladík, chytil jeho kobylu za uzdu a ahal za ňu, 
kým sa zviera nevzdalo.

Roran hadel dole na chlapca a nebol si istý, čo sa práve stalo, a po dlhej 
chvíli zachrapčal: „Prive mi Brigmana.“

Chlapec bez slova vyrazil pomedzi stany, až holými nohami rozvíril prach.
Roranovi pripadalo, že sedí a čaká vari aj hodinu. divoké odfukovanie 

kobyly akoby súviselo s návalmi krvi do jeho uší. Ke sa pozrel na zem, mal 
pocit, že sa pod ním stále hýbe a mizne ako tunel smerom k nekonečne 
vzdialenému bodu. Kdesi zacinkali ostrohy. Nealeko sa zhromaždila asi 
desiatka bojovníkov. Opierali sa o kopije a štíty a z tvárí im sršala zveda-
vos.

Cez tábor k Roranovi krivkal robustný muž v modrej tunike, ktorý použí-
val zlomenú kopiju ako palicu. Mal dlhú hustú bradu, ale nad ňou oholenú 
a spotenú hornú peru mal – či sa potil od bolesti, alebo od tepla, to Roran 
nerozoznal.

„Ty si Kladivo?“ opýtal sa muž.
Roran súhlasne zamrmlal. uvonil kŕčovitý stisk, ktorým sa držal sedla, 

siahol pod svoju tuniku a podal Brigmanovi ošúpaný obdĺžnik pergamenu 
s rozkazmi od Nasuady.

Brigman nechtom na palci zlomil peča. Prečítal si pergamen, potom ho 
spustil a uprel na Rorana prázdny pohad.

„Čakali sme na teba,“ povedal. „Jeden z Nasuadiných osobných čarodejov 
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sa so mnou pred štyrmi dňami spojil a hovoril, že si vyrazil, ale nemyslel som, 
že dorazíš tak skoro.“

„Nebolo to ahké,“ pripustil Roran.
Brigmanova holá horná pera sa skrivila. „Nie, to iste nebolo... pane.“ Vrá-

til mu pergamen. „Kladivo, muži sú teraz pod tvojím velením. Práve sme 
chceli zaútoči na západnú bránu. Nechcel by si stá na ich čele?“ Tá otázka 
bola ostrá ako dýka.

svet okolo Rorana akoby sa zatočil a on musel pevnejšie zovrie sedlo. 
Vemi dobre vedel, že je privemi unavený na to, aby si s kýmkovek vymie-
ňal uštipačné poznámky a vyvyšoval sa.

„Prikáž im, nech sa dnes stiahnu,“ povedal.
„Vari si rozum potratil? Ako inak môžeme poda teba obsadi mesto? Pri-

pravovali sme ten útok celé ráno a ja tu nechcem sedie so založenými ruka-
mi, kým ty budeš dospáva. Nasuada očakáva, že o pár dní dokončíme oblie-
hanie, a ja na to, pri Angvardovi, dozriem!“

Roran takým tichým hlasom, aby ho počul len Brigman, zavrčal: „Povieš 
mužom, aby zostali v tábore, inak a budem musie da zavesi za členky 
a muči za neposlúchnutie rozkazu. Neschválim nijaký útok, kým si neodpo-
činiem a nevyhodnotím situáciu.“

„si pekný hlupák. To by...“
„Ak nedokážeš drža jazyk za zubami a plni si svoje povinnosti, zmlátim 

a sám – tu a teraz.“
Brigmanovi sa rozšírili nosné dierky. „V tomto stave? Nemal by si šancu.“
„Mýliš sa,“ povedal Roran. A myslel to vážne. V tej chvíli netušil, ako by 

mohol Brigmana porazi, ale v hĺbke duše cítil, že by to dokázal.
Chvíu to vyzeralo, že Brigman bojuje sám so sebou. „dobre,“ odsekol. 

„Myslím, že by na mužov nevplývalo dobre, keby nás videli váa sa v hline. 
Ak chceš, zostaneme, kde sme, ale nechcem zodpoveda za plytvanie časom. 
Padne to na tvoju hlavu, nie na moju.“

„Tak to chodí,“ odvetil Roran a zoskočil z kobyly na zem. Hrdlo sa mu 
zovrelo od bolesti. „Tak ako ty zodpovedáš za fiasko, na ktoré sa toto oblie-
hanie premenilo.“

Brigman sa zamračil a Roran pochopil, že Brigmanov odpor k nemu sa 
premenil na nenávis. utoval, že nezvolil diplomatickejšiu odpove.

„do svojho stanu sa dostaneš tadeto.“

Roran sa prebral ešte doobeda.
do stanu prenikalo mäkké svetlo, čo mu zdvihlo náladu. Mal pocit, že 



114

zaspal len na pár minút. Potom si uvedomil, že na to sa cíti privemi bystrý 
a čulý.

V duchu zaklial, nahnevaný sám na seba, že dovolil, aby mu pomedzi 
prsty prekĺzol celý jeden deň.

Cez seba mal prehodenú tenkú deku, ktorú v miernom južnom podnebí 
vemi nepotreboval, zvláš ke bol stále obutý a oblečený. stiahol prikrývku 
a pokúsil sa posadi.

Pridusene zastonal. Akoby sa mu celé telo naplo a prasklo. spadol na chr-
bát, chvíu ležal a lapal po dychu. Počiatočný šok však o chvíu doznel, ale 
zanechal po sebe mnoho menších aj väčších pulzujúcich bolestí.

Pozbiera sily mu trvalo niekoko minút. s nesmiernym úsilím sa prevalil 
na bok a prehodil nohy cez okraj ležadla. Chvíu počkal, aby nabral dych, 
kým sa pokúsi o zdanlivo nemožné – vsta.

Ke konečne stál na nohách, kyslo sa usmial. Toto bude zaujímavý deň.
Pred stanom už naňho čakali ostatní. Vyzerali vyčerpane a strhane, pohy-

bovali sa rovnako stuhnuto ako on. Ke sa pozdravili, Roran ukázal na ob-
väz na delwinovom predlaktí, kde ho majite jedného hostinca porezal no-
žom na krájanie. „už to bolí menej?“

delwin pokrčil plecami. „Nie je to také zlé. Môžem bojova, ak bude 
treba.“

„dobre.“
„Čo chceš urobi ako prvé?“ opýtal sa Karn.
Roran sa pozrel na stúpajúce slnko a prepočítaval, koko času zostáva do 

obeda. „Prejs sa,“ povedal.
Vyrazil zo stredu tábora a vodil svojich spoločníkov pomedzi stany, aby 

preveril stav oddielov a ich vybavenia. Občas zastal, aby sa niekoho na niečo 
opýtal. Väčšina mužov bola unavená a bez nálady, hoci to vyzeralo, akoby sa 
im zlepšila, ke ho zbadali.

Roran ukončil prehliadku pri južnom okraji tábora, ako mal v pláne. Tam 
zastavil, aby sa pozrel na pôsobivú stavbu, akou Aroughs nepochybne bol.

Mesto bolo vystavané v dvoch úrovniach. Prvá bola nízka, roztiahnutá 
a zahŕňala väčšinu budov, zatia čo druhú, menšiu úroveň tvoril vrchol dl-
hého mierneho svahu, ktorého najvyšší bod ležal na míle aleko. Obe úrov-
ne mesta obopínali hradby. Na vonkajšej hradbe bolo vidie pä brán: dve 
z nich sa otvárali k cestám, čo viedli do mesta – jedna zo severu a druhá 
z východu –, a alšie tri sa otvárali nad kanálmi, ktoré tiekli na juh do mes-
ta. Na druhej strane Aroughsu sa rozprestieralo nepokojné more, kam kaná-
ly pravdepodobne ústili.
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Aspoň nemajú vodnú priekopu, pomyslel si.
severná brána bola doškriabaná a zničená od baranidla a rozrytá zem 

pred ňou svedčila o zvyškoch bitky. Pred hradbami stáli zoradené tri kata-
pulty, štyri balisty, aké Roran videl na Dračom krídle, a dve polorozpadnuté 
obliehacie veže. Veda vojnových strojov čupelo niekoko mužov, ktorí fajči-
li fajky a hrali sa s kockami na kúskoch kože. V porovnaní s jednoliatym 
mestom vyzerali stroje zúfalo nedostatočne.

Rovinatá krajina obklopujúca Aroughs sa zvažovala k moru. Zelená pla-
nina bola posiata stovkami statkov, každý mal drevený plot a aspoň jednu 
drevenú strechu. Občas bolo vidie prepychové sídla: rozahlé kamenné 
domy chránené vlastnými vysokými stenami a, ako Roran usúdil, aj vlastný-
mi strážami. Nepochybne patrili šachticom z Aroughsu a možno aj niekto-
rým zámožným kupcom.

„Čo si o tom myslíš?“ opýtal sa Karna.
Čarodej sa zachmúril viac než zvyčajne a potriasol hlavou: „Podobne by 

sme mohli dobýva horu.“
„Je to tak,“ poznamenal Brigman, ktorý sa k nim práve približoval.
Roran si nechal svoje vlastné postrehy pre seba. Nechcel, aby ostatní ve-

deli, aký bezradný sa cíti. Nasuada sa zbláznila, ke si myslí, že dokážeme doby 
Aroughs s ôsmimi stovkami mužov. Keby som ich mal osemtisíc a ešte aj Eragona 
so Zafirou, potom by som si tým mohol by istý. No takto...

Napriek tomu vedel, že to musí nejako zvládnu, ak pre nič iné, už len 
kvôli Katrine.

Bez toho, aby sa Roran pozrel na Brigmana, povedal: „Povedz mi niečo 
o Aroughse.“

Brigman niekokokrát pokrútil svojou kopijou a zabodol násadu do 
zeme. „Galbatorix bol prezieravý. dbal o to, aby sa mesto dostatočne záso-
bilo jedlom, kým odrežeme tunajšie cesty od zvyšku Kráovstva. Vody 
majú dostatok, ako vidíš. Aj keby sme kanály odviedli inam, stále budú 
ma vnútri hradieb niekoko prameňov a studní. Pravdepodobne by vydr-
žali až do zimy, ak nie dlhšie, aj ke by som sa stavil, že vtedy by už mali 
kvaky po krk. Galbatorix do Aroughsu poslal početné oddiely s vojakmi – 
viac než dvojnásobok našich mužov. Okrem toho má mesto svoju bežnú 
posádku.“

„Odkia to všetko vieš?“
„Informátor. Nemal však nijaké skúsenosti s vojenskou stratégiou a slabi-

ny Aroughsu vyhodnotil privemi optimisticky.“
„Aha.“
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„Okrem toho nám súbil, že pod rúškom noci dokáže do mesta vpusti pár 
mužov.“

„A?“
„Čakali sme, ale neobjavil sa. Nasledujúce ráno sme jeho hlavu videli na-

sadenú na cimburí. ešte tam je, pri východnej bráne.“
„Aha. sú tu ešte nejaké brány okrem týchto piatich?“
„Áno, alšie tri. Pri dokoch je vodná brána dos široká pre všetky tri ka-

nály, ktoré tu vytekajú, a veda nej je suchozemská brána pre udí a kone. 
Ďalšia suchá brána je na tamtom konci,“ ukázal na západnú stranu mesta, 
„rovnaká ako tie ostatné.“

„dá sa niektorá z nich prerazi?“
„Nie dos rýchlo. Pri pobreží nemáme dos priestoru na to, aby sme ma-

névrovali alebo sa stiahli z dosahu nepriateských kameňov a šípov. Takže 
zostávajú tieto brány a ešte západná. Krajina je okrem pobrežia všade oko-
lo mesta úplne rovnaká, a tak som sa rozhodol zamera útok na najbližšiu 
bránu.“

„Z čoho sú brány vyrobené?“
„Z dubového dreva a zo železa. Ak ich nezbúrame, budú tu stá ešte stov-

ky rokov.“
„sú chránené čarami?“
„To neviem, lebo Nasuada nepovažovala za nevyhnutné posla s nami ča-

rodejov. Halstead má...“
„Halstead?“
„Lord Halstead, vládca Aroughsu. už si o ňom musel poču.“
„Nie.“
Nasledovala krátka pauza, počas ktorej Roran cítil, ako Brigmanovo opo-

vrhovanie ním rastie. Potom muž pokračoval: „Halstead má svojho vlastné-
ho čarodeja, podlú bytos so žltkastou kožou. Videli sme ho na vrchole hra-
dieb, ako si niečo mrmle popod fúzy a snaží sa nás zniči svojimi čarami. Zdá 
sa, že je mimoriadne neschopný, lebo vea toho nedosiahol, akurát sa mu 
podarilo zapáli dvoch mužov, čo som mal pri baranidle.“

Roran si vymenil pohad s Karnom – čarodej vyzeral ešte ustaranejšie než 
predtým –, ale rozhodol sa, že bude lepšie s ním tú vec prebra osamote.

„Bolo by ahšie prekona brány cez kanály?“ opýtal sa.
„Na čom by si stál? Pozri sa, ako sú zapustené do hradieb, okolo je sotva 

stopa miesta. V strope vstupného tunela sú navyše otvory a poklopy, takže 
môžu na každého, kto je dos hlúpy, aby sa tam odvážil, vylieva vriaci olej, 
hádza balvany alebo striea z kuše.“
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„Brány nemôžu by pevné až po dno, inak by zastavili vodu.“
„V tom máš pravdu. Pod hladinou je mreža z dreva a kovu s takými ve-

kými dierami, aby vemi nebránili prietoku.“
„sú brány väčšinou spustené vo vode, aj ke nikto Aroughs neoblieha?“
„V noci určite, ale myslím, že počas dňa ich nechávali otvorené.“
„Hm. A čo hradby?“
Brigman preniesol hmotnos na druhú nohu. „Žula, dohladka leštená 

a napasovaná tak natesno, že medzi bloky kameňov neprestrčíš ani čepe 
noža. Trpasličia práca, povedal by som, z čias pred pádom Jazdcov. Predpo-
kladám, že sú naplnené natlačenou sutinou, ale s určitosou to nemôžem 
poveda, lebo sme ešte neprerazili vonkajšiu vrstvu. Vedú najmenej dvanás 
stôp pod zem a pravdepodobne ešte hlbšie, čo znamená, že sa pod ne nemô-
žeme podhraba ani ich podry a oslabi.“

Brigman urobil krok dopredu a ukázal na panské sídla na severe a západe. 
„Väčšina šachticov sa stiahla do Aroughsu, ale nechali doma svojich mužov, 
aby chránili majetok. Mali sme s nimi problémy, lebo napadli našich vyzve-
dačov, kradli nám kone a podobne. Hne na začiatku sme obsadili dve pan-
stvá,“ ukázal na dve spáleniská pár mí odtia, „ale ich udržiavanie prinieslo 
viac starostí než úžitku, tak sme ich vyplienili a podpálili. Bohužia, nemáme 
dos mužov, aby sme zatkli tých ostatných.“

Potom prehovoril Baldor. „Prečo kanály vedú do mesta? Nevyzerá to, že 
by ich využívali na závlahy.“

„Tu netreba nič zalieva, chlapče, rovnako ako na severe počas zimy ne-
potrebuješ povozy do snehu. Zosta suchý je väčší problém než zavlažovanie.“

„Tak na čo ich potom používajú?“ vypytoval sa Roran. „A odkia priteka-
jú? Nečakáš vari, že uverím, že sa sem voda privádza až z rieky Jiet.“

„To ažko,“ posmieval sa Brigman. „Medzi močarinami na sever od nás sú 
jazerá s poloslanou, nezdravou vodou, ale tunajší udia si na ňu zvykli. Na 
miesto asi tri míle odtiato ju z močiarov privádza jediný kanál. Tam sa roz-
deuje na tri menšie, ktoré vidíte tu, a tie pokračujú cez mnoho splavov po-
háňajúcich mlyny, kde sa melie múka pre mesto. Počas žatvy roníci zvážajú 
do mlynov obilie a potom sa vrecia s múkou nakladajú na nákladné člny 
a odvážajú sa po kanáloch do Aroughsu. Je to šikovný spôsob, ako prepravo-
va iný tovar, než sú drevo a víno, z panských domov do mesta.“

Roran si pošúchal svaly za krkom a alej si pri tom prezeral Aroughs. To, 
čo mu Brigman práve povedal, ho zaujalo, ale nebol si istý, ako by mu to 
mohlo pomôc. „Je v okolitej krajine ešte niečo významné?“ opýtal sa.

„Len bridlicový lom smerom na juh pri pobreží.“
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Roran zamyslene zabručal. „Chcel by som sa pozrie na tie mlyny,“ pove-
dal. „Najskôr však chcem poču dôkladnú správu o vašom pobyte tu a do-
zvedie sa, aké máme zásoby všetkého potrebného od šípov po sušienky.“

„Keby si šiel so mnou... Kladivo.“

Ďalšiu hodinu Roran strávil kontrolou zostávajúcich zásob a rokovaním 
s Brigmanom a dvoma jeho poručíkmi. Počúval a pýtal sa, kým mu vykre-
sovali jednotlivé útoky, čo podnikli na hradby.

Aspoňže máme dos zbraní, pomyslel si Roran, ke spočítal mŕtvych. Aj 
keby Nasuada nebola stanovila časový limit na jeho úlohu, muži a kone by 
nemali dos jedla, aby pri Aroughse táborili dlhšie ako týždeň.

Mnohé z faktov a čísel, ktoré Brigman a jeho pobočníci uvádzali, pochá-
dzali zo súpisov na pergamenových zvitkoch. Roran trval na tom, že muži 
mu budú všetko číta, aby zakryl skutočnos, že nedokáže rozlúšti čierne 
hranaté značky, ale uvedomoval si, že je vydaný na milos druhým. Nasuada 
mala pravdu, uvedomil si. Musím sa nauči číta, inak nezistím, či mi niekto 
neklame, ke tvrdí, že na pergamene stojí to a to... Možno by ma mohol uči 
Karn, ke sa vrátime k Vardenom.

Čím viac sa Roran dozvedel o Aroughse, tým viac začínal súciti s Brigma-
nom v jeho neutešenej situácii. doby mesto bola neahká úloha bez jasného 
riešenia. Napriek tomu, že Roran cítil voči kapitánovi averziu, dospel k názoru, 
že Brigman robil za daných okolností maximum. Rozhodne to nebol neschop-
ný velite. Poda Rorana neuspel preto, lebo mu chýbali dve vlastnosti, ktoré 
jemu samotnému opakovane prinášali víazstvo: smelos a predstavivos.

Ke skontrolovali zásoby, Roran a jeho piati spoločníci šli s Brigmanom 
preskúma hradby a brány Aroughsu z menšej, stále však bezpečnej vzdiale-
nosti. sedie znovu v sedle bolo pre Rorana neuveritene bolestivé, ale znášal 
to bez reptania.

Ke kone vyrazili cvalom od tábora smerom k mestu po ceste dláždenej 
kameňmi, Roran si všimol, že ich kopytá pri dopade na zem občas vydávajú 
nezvyčajný zvuk. spomenul si, že podobný ho obažoval počas posledného 
dňa cesty sem.

Pozrel sa dole a pripadalo mu to, akoby ploché kamene tvoriace povrch 
cesty boli zasadené do matného striebra, ktorého žilky medzi nimi vytvárali 
nepravidelné pavučinové vzory.

Roran zavolal na Brigmana a opýtal sa ho na to. Kapitán mu zakričal na-
spä: „Z tunajšej hliny je mizerná malta, a tak tu namiesto nej používajú 
olovo, aby udržali kamene na mieste!“
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Roran tomu nechcel veri, ale Brigman to očividne myslel vážne. Rorana 
udivovalo, že nejaký kov je taký bežný, že ním udia plytvajú na stavbu cesty.

A tak cválali po ceste z kameňa a olova smerom k svietivému mestu.
Obranu Aroughsu preskúmali vemi starostlivo. Hoci sa dostali o dos 

bližšie, nezistili nič nové. Roranov dojem, že mesto je takmer nedobytné, sa 
len upevnil.

Zaviedol koňa ku Karnovi. Čarodej hadel na Aroughs so strnulým výra-
zom v tvári a pery sa mu nečujne pohybovali, akoby trpel samovravou. Ro-
ran počkal, kým skončí, a potom sa ticho opýtal: „Chránia brány nejaké 
kúzla?“

„Myslím, že áno,“ odpovedal Karn rovnako tlmene, „ale nie som si istý, 
koko ich je ani aký je ich účel. Budem potrebova viac času, aby som to 
zistil.“

„Prečo je to také ažké?“
„Vlastne to nie je ažké. Väčšina kúzel sa dá ahko odhali, ak si niekto 

nedal tú prácu, aby ich skryl, lebo aj kúzlo zvyčajne zanecháva isté stopy, 
a ak ich poznáš, potom vieš, po čom pátra. Mám však obavy, že jedno alebo 
viac tých kúzel môžu by nastražené pasce, aby uom zabránili strka nos do 
ochrany brán. Ak je to tak a ja sa k nim priblížim, určite ich spustím a po-
tom ktovie, čo sa stane. Mohol by som sa pred tvojimi očami rozpusti na 
kaluž, ale tomu by som sa radšej vyhol, ak si môžem vybra.“

„Chceš, aby sme a tu nechali a pokračovali alej bez teba?“
Karn pokrútil hlavou. „Nemyslím, že by bolo múdre necha vás bez ochra-

ny, ke nie sme v tábore. Vrátim sa sem po západe slnka a uvidím, čo sa dá 
robi. Navyše by pomohlo, keby som sa mohol k bránam priblíži viac, ale 
teraz sa neodvážim, ke som strážam na očiach.“

„Ako si želáš.“
Ke Roran nadobudol presvedčenie, že prehliadkou okolo mesta už zistili 

všetko, čo sa dalo, poprosil Brigmana, aby ho zaviedol k najbližšej skupine 
mlynov.

Presne zodpovedali Brigmanovmu opisu. Voda v kanáloch postupne prúdi-
la cez tri šesmetrové splavy. Pod každým splavom sa nachádzalo vodné koleso 
lemované vedrami. Voda padala do vedier a udržiavala mechanizmus v chode. 
Každé koleso bolo pripojené k mlynu hrubým hriadeom. Na stupňovitom bre-
hu stáli jedna veda druhej tri rovnaké budovy s obrovskými mlynskými ka-
meňmi, pomocou ktorých sa vyrábala múka pre obyvateov Aroughsu. Hoci 
kolesá sa hýbali, Roran zbadal, že sú odpojené od zložitých súkolesí a prevodov 
skrytých vnútri budov, lebo nepočul rachot mlynských kameňov.
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Zosadol pri najnižšie položenom mlyne a prešiel po chodníku medzi budo-
vami. Prezrel si stavidlá nad splavmi a potom skontroloval množstvo vody, 
ktoré sa do nich uvoňuje. stavidlá boli otvorené, ale napriek tomu bola pod 
každým z troch pomaly sa otáčajúcich kolies hlboká nádrž s vodou.

Roran sa zastavil na polceste do kopca a postavil sa na okraj mäkkého 
trávnatého brehu. Prekrížil si ruky, zaboril bradu do pŕs a uvažoval, ako by 
mohol doby Aroughs. Bol si istý, že musí existova nejaký trik alebo straté-
gia, ktorá by mu dovolila prerazi hradby mesta ako zrelú tekvicu, ale rieše-
nie mu stále unikalo.

Premýšal, kým ho to nezačalo unavova, a potom sa započúval do škripo-
tu točiacich sa hriadeov a šplechotu padajúcej vody.

Aj ke tie zvuky pôsobili upokojujúco, stále ho prenasledoval nepokoj, 
lebo toto miesto mu pripomínalo demptonov mlyn v Therinsforde, kam 
odišiel pracova, ke ra’zakovia spálili jeho domov a mučili a smrtene zrani-
li jeho otca.

Roran sa snažil tú spomienku zahna, ale držala sa ho ako klieš a zvieral 
sa mu z nej žalúdok.

Keby som bol svoj odchod odložil len o pár hodín, mohol som ho zachráni. 
Potom praktickejšia čas jeho ja odvetila: Áno a ra’zakovia by ma boli zabili, 
skôr než by som zodvihol ruku. Bez Eragonovej ochrany by som bol bezbranný 
ako nemluvňa.

Vtom k nemu na okraj kanála nečujne podišiel Baldor. „Ostatných by za-
ujímalo, či už máš nejaký plán,“ spýtal sa.

„Mám nápady, ale nie plán. Čo vy?“
Aj Baldor si prekrížil ruky cez prsia: „Mohli by sme čaka, kým nám Na-

suada pošle na pomoc eragona so Zafirou.“
„Pche.“
Chvíu sledovali nekonečný pohyb vody pod sebou. Potom Baldor pove-

dal: „Čo keby si ich jednoducho vyzval, nech sa vzdajú? Ke začujú tvoje 
meno, možno ich to tak vyaká, že rozrazia brány, padnú ti k nohám a budú 
prosi o milos.“

Roran sa krátko zachechtal. „Pochybujem, že sa zvesti o mne doniesli až 
sem do Aroughsu. Napriek tomu...“ Prešiel si prstami po brade. „Mohlo by to 
stá za pokus... trochu ich vyvies z rovnováhy, ke už nič iné.“

„Ak aj získame prístup do mesta, udržíme ho, ke máme tak málo 
mužov?“

„Možno áno, možno nie.“
Rozhostilo sa medzi nimi ticho. Potom Baldor povedal: „Kam až sme zašli.“
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„Hm.“
Znovu bolo poču len vodu a otáčanie kolies. Nakoniec Baldor pozname-

nal: „Vody z topiaceho sa snehu tu asi nebude toko ako u nás doma. Inak by 
kolesá boli na jar dopoly pod vodou.“

Roran pokrútil hlavou. „Je jedno, koko snehu alebo daža príde. Pomocou 
stavidiel sa dá obmedzi prietok vody cez kolesá tak, aby sa netočili prirýchlo.“

„A čo ak voda presiahne okraj stavidla?“
„Zrejme sa v ten deň prestane mlie, ale v každom prípade odpojíš prevo-

dy, zodvihneš stavidlá a...“ Roran sa odmlčal, lebo mu hlavou prebleslo mno-
ho obrazov a celé jeho telo sa rozpálilo, akoby vypil kýbe medoviny na jeden 
dúšok.

Dokázal by som to? premýšal v tom rozohnení. Naozaj by to fungovalo, 
alebo... To je jedno, musíme to vyskúša. Čo iné nám zostáva?

Prešiel na hrádzu, ktorá zadržiavala prostrednú nádrž, a chytil lúče kolesa 
vytŕčajúce z vysokého dreveného závitu používaného na zdvíhanie a spúša-
nie stavidla. skrutka bola stuhnutá a otáčalo sa ňou ažko, aj ke sa do nej 
zaprel plecom a zatlačil z celej sily.

„Pomôž mi,“ povedal Baldorovi, ktorý zostal na brehu a sledoval ho s roz-
pačitým záujmom.

Baldor opatrne prešiel k Roranovi. spolu sa im podarilo stavidlo zavrie. 
Roran odmietal odpoveda na akékovek otázky a trval na tom, aby urobili 
to isté aj s dolným stavidlom.

Ke boli všetky tri pevne zavreté, Roran prešiel naspä ku Karnovi, Brig-
manovi a ostatným a mávol na nich, aby zosadli z koní a zhromaždili sa oko-
lo neho. Počas čakania netrpezlivo poklepkával na hlavicu svojho kladiva.

„Takže?“ dožadoval sa Brigman, ke boli všetci na mieste.
Roran sa každému z nich pozrel do očí, aby sa ubezpečil, že mu venujú 

dos pozornosti, a potom spustil: „dobre, takže urobíme toto...“ A začal 
rýchlo a náruživo rozpráva. Celú polhodinu vysvetoval všetko, čo mu priš-
lo na um v tom jedinom objavnom okamihu. Kým hovoril, Mandel sa začal 
usmieva, a hoci Baldor, delwin a Hamund sa tvárili vážnejšie než on, trú-
falos plánu, ktorý im Roran predostrel, ich takisto vzrušila.

Ich reakcia Rorana potešila. urobil mnoho, aby si získal ich dôveru, a te-
šilo ho vedomie, že stále môže počíta s ich podporou. Bál sa len toho, že by 
ich mohol sklama; zo všetkých vecí, ktoré si dokázal predstavi, mu pripa-
dala horšia už iba strata Katriny.

Karn naopak vyzeral trocha pochybovačne. To Roran čakal, ale čarodejovo 
váhanie bolo nepatrné v porovnaní s Brigmanovou nedôverčivosou.
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„si blázon!“ zvolal, ke Roran skončil. „To sa nikdy nemôže podari.“
„Odvolaj to!“ zvolal Mandel a vyskočil naňho so zaatými päsami. „Ro-

ran už vyhral viac bitiek, než v kokých si ty sám bojoval, a dokázal to bez 
všetkých tých mužov, ktorých si mal na povel!“

Brigman zavrčal a jeho holá horná pera sa skrútila ako had. „Ty ne-
dochôdča! Ja ti dám takú lekciu, že na ňu nikdy nezabudneš.“

Roran zatlačil Mandela naspä, prv než mladík stačil na Brigmana zaúto-
či. „Hej!“ zavrčal. „Ovládaj sa.“ Mandel prestal vzdorova, ale alej zlostne 
zazeral na Brigmana a ten sa mu odplácal pohŕdavým úškrnkom.

„Je to v každom prípade výstredný plán,“ povedal delwin, „ale tvoje vý-
stredné plány nám v minulosti poslúžili dobre.“ Ostatní muži z Carvahallu 
súhlasne zahundrali.

Karn prikývol a povedal: „Možno to bude fungova a možno nie. Neviem. 
V každom prípade to našich nepriateov zastihne nepripravených a musím 
prizna, že som celkom zvedavý, čo sa stane. O niečo také sa ešte nikdy nik-
to nepokúsil.“

Roran sa pousmial. smerom k Brigmanovi povedal: „Pokračova tak 
ako doteraz by bolo bláznivé. Máme len dva a pol dňa, aby sme dobyli 
Aroughs. starými metódami to nedokážeme, a tak musíme vyskúša niečo 
nezvyčajné.“

„Možno,“ zamrmlal Brigman, „ale toto je absurdný nápad, ktorý zabije 
mnoho dobrých mužov len preto, aby si mohol predvádza svoj údajný dô-
vtip.“

Roran sa zoširoka usmial a podišiel k Brigmanovi, takže stáli len pár cen-
timetrov od seba. „Brigman, nemusíš so mnou súhlasi. Musíš len robi to, čo 
sa ti povie. Takže poslúchneš moje rozkazy, alebo nie?“

Vzduch medzi nimi sa ohrial ich dychom a teplom sálajúcim z kože. Brig-
man zaal zuby a pokrútil svojou kopijou ešte usilovnejšie než predtým, ale 
potom jeho pohad zakolísal a on ustúpil. „Cho dočerta,“ povedal. „Chvíu 
budem poskakova, ako pískaš, Kladivo, ale onedlho príde zúčtovanie, ve 
uvidíš. Potom sa budeš musie zodpoveda zo svojich činov.“

Ak dobyjeme Aroughs, pomyslel si Roran, bude mi to jedno. „Nasada!“ za-
kričal. „Máme vea práce a málo času! Rýchlo, rýchlo, rýchlo!“
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lnko stúpalo na oblohu ako Zafira, ke eragon z jej chrbta 
na okraji severného obzoru zbadal Helgrind. Pri pohade na vzdia-
lený vrchol skaly, ktorá vystupovala nad okolitú krajinu ako rozo-

klaný zub, zacítil vlnu odporu. Toko nepríjemných spomienok sa spájalo 
s Helgrindom, že si ho želal zniči a sledova, ako jeho holé sivé vežičky 
padajú a trieštia sa o zem. Zafira bola k temnej kamennej veži ahostajne-
jšia než on, ale vedel, že ani ona sa v jej blízkosti necíti dobre.

Kým nastal večer, Helgrind už mali za chrbtom, zatia čo dras-Leona le-
žala pred nimi, veda jazera Leona, na ktorom sa pohojdávali desiatky zakot-
vených lodí a člnov. Nízke rozahlé mesto bolo tak husto zastavané a nehos-
tinné, ako si eragon pamätal. Križovali ho úzke kukaté uličky a pri žltej 
stene potretej blatom, ktorá obklopovala stred mesta, stáli jedna veda 
druhej špinavé chatrče. Za stenou sa týčila impozantná silueta obrovskej 
dras-leonskej katedrály, čiernej a špicatej stavby, kde kňazi Helgrindu vyko-
návali svoje hrozné rituály.

Po ceste smerujúcej na sever sa ahal prúd udí utekajúcich z mesta, ktoré 
budú onedlho oblieha. smerovali do Teirmu alebo urû’baenu, kde by mohli 
nájs aspoň dočasné útočisko pred neúprosným postupom Vardenov.

dras-Leona pripadala eragonovi rovnako odporná a zlá, ako ke ju na-
vštívil prvý raz, a to v ňom prebudilo takú silnú túžbu niči, akú necítil ani 
vo Feinsteri, ani v Belatone. Tu chcel mesto spustoši ohňom aj mečom. 
Mláti okolo seba všetkou strašnou nadprirodzenou energiou, vychutna si 
každý zúrivý útok a zanecha za sebou len jamu plnú tlejúceho popola, na-
siaknutého krvou. s chudákmi, mrzákmi a otrokmi, ktorí žili v dras-Leone, 
mal istý súcit. Bol však presvedčený o skazenosti mesta a veril, že najlepšie 
by bolo vyhladi ho a vystava znovu – nepoškvrnené zvrátenosou, ktorou 
ho zamorilo náboženstvo Helgrindu.
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Zatia čo si predstavoval, ako so Zafirinou pomocou zrúti katedrálu, na-
padlo mu zauvažova, či náboženstvo kňazov, ktorí vyznávajú sebamrzače-
nie, má nejaký názov. štúdium starodávneho jazyka ho naučilo ceni si výz-
nam mien – mená predstavujú moc, mená znamenajú porozumenie – a kým 
sa nedozvie názov tohto kultu, nedokáže plne pochopi jeho naozajstnú po-
vahu.

V slabnúcom svetle sa Vardeni usadili na obrobených políčkach juhový-
chodne od dras-Leony, kde krajina stúpala k miernej náhornej plošine, čo 
by im poskytla istú ochranu, keby nepriate zaútočil na ich tábor. Muži 
boli vyčerpaní z pochodu, ale Nasuada im prikázala pracova na opevnení 
tábora a montovaní mohutných vojnových strojov, ktoré si priviezli so se-
bou zo surdy.

eragon sa s vervou pustil do práce. Najprv sa pridal ku skupine mužov, 
ktorí pomocou dosiek a dlhých lán uhládzali pole pšenice a jačmeňa. Bolo by 
rýchlejšie obilie pokosi, či už oceou alebo kúzlom, ale strnisko, ktoré by po 
ňom zostalo, by bolo nebezpečné a nepríjemné na chôdzu a ešte viac na spa-
nie. udupané steblá vytvorili pružný povrch, mäkký ako matrace a omnoho 
lepší než holá zem, na ktorú boli zvyknutí.

eragon pracoval spolu s alšími mužmi takmer hodinu, kým vyčistili do-
statočný priestor na vardenské stany.

Potom pomáhal so stavbou obliehacej veže. Jeho abnormálna sila mu do-
volila dvíha trámy, ktorými by inak pohlo len niekoko mužov, a tak doká-
zal celý proces urýchli. Na vztýčenie veže dozeralo niekoko trpaslíkov, kto-
rí ešte zostali s Vardenmi, lebo prístroje pochádzali z ich dielne.

Zafira sa zapojila tiež. Zubami a pazúrmi vydlabala hlboké výkopy v zemi 
a nakopila vyhrabanú hlinu na násypy okolo tábora, čím za pár minút vyko-
nala rovnaké množstvo práce, aké by stovke mužov zabralo celý deň. Ohňom 
zo svojej papule a mocnými švihmi chvostom zrovnala so zemou stromy, 
ohrady, steny, domy aj všetko ostatné okolo Vardenov, čo by mohlo ich ne-
priateom poskytnú úkryt. Celkovo tak predviedla ukážku hrôzostrašného 
ničenia, ktorá by vyvolala úzkos aj u toho najsmelšieho bojovníka.

Až neskoro v noci Vardeni ukončili všetky prípravy a Nasuada prikázala 
mužom, trpaslíkom aj urgalom, aby šli spa.

eragon sa ako obvykle uchýlil do svojho stanu a meditoval, kým nemal 
čistú hlavu. Namiesto toho, aby si potom precvičoval rukopis, strávil alších 
pár hodín opakovaním kúzel, čo by mohol na nasledujúci deň potrebova, 
a vymýšaním nových zaklínadiel proti jedinečným nástrahám, ktoré v dras-
-Leone môžu číha.
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Ke sa cítil pripravený na novú bitku, oddal sa svojim bdelým snom, kto-
ré boli rozmanitejšie a živšie než zvyčajne, lebo napriek meditácii mu vy-
hliadka na blížiaci sa boj rozprúdila krv a nedovolila mu uvoni sa. Ako 
vždy zo všetkého najhoršie znášal čakanie a neistotu a želal si by už uprostred 
boja, kde nebude ma čas strachova sa o to, čo by sa mohlo sta.

Aj Zafira bola nepokojná. Zachytával útržky jej snov, plných hryzenia a tr-
hania, a vedel, že aj ona sa teší na zúrivú rados z bitky. Jej rozpoloženie ho 
do istej miery ovplyvnilo, ale nie tak, aby celkom zabudol na svoje obavy.

Ráno prišlo prirýchlo a Vardeni sa zhromaždili pred nechráneným pred-
mestím dras-Leony. Vojsko vyzeralo pôsobivo, ale eragonovmu zraku ne-
unikli zúbkované meče, pretlačené prilby, otlčené štíty ani chabo opravené 
diery vo vypchatých tunikách a drôtených košeliach. Ak sa im podarí doby 
dras-Leonu, Vardeni si budú môc vymeni čas svojho výstroja, rovnako 
ako to urobili v Belatone a predtým vo Feinsteri. Nemali však náhradu za 
bojovníkov, ktorí výstroj nosili.

Čím alej sa to poahá, povedal eragon Zafire, tým ahšie nás Galbatorix 
porazí, ke dorazíme do Urû’baenu.

Tak nesmieme otáa, odvetila.
eragon sedel na Zafirinom chrbte a veda neho na neskrotnom čiernom 

žrebcovi Bojovníkovi čakala Nasuada v plnej zbroji. Okolo nich bolo zorade-
ných dvanás elfských strážcov a rovnaký počet Nasuadiných Temných jastra-
bov, ktorí šli do boja v dvojnásobnom počte. Zatia čo elfovia sa chystali do 
bitky pešo, lebo odmietali jazdi na akejkovek paripe, ktorú sami nevychovali 
a nevycvičili, všetci Temní jastrabi vrátane urgalov prišli na koňoch. desa 
metrov napravo od nich stál krá Orrin a jeho starostlivo vybratá družina bo-
jovníkov s pestrofarebnými chocholcami na prilbách. Velite trpaslíkov Nar-
heim a vodca urgalov Garzhvog čakali pri svojich vlastných oddieloch.

Nasuada s kráom Orrinom na seba mávli, pohnali kone dopredu a od-
cválali od hlavného útvaru Vardenov smerom k mestu. eragon zovrel avou 
rukou krčný tŕň pred sebou a Zafira vyrazila za nimi.

Nasuada s kráom Orrinom sa zastavili pred polorozpadnutými budova-
mi. Na ich znamenie sa dvaja poslovia – jeden nesúci vlajku Vardenov 
a druhý vlajku surdy – vybrali úzkou ulicou cez bludisko chatrčí k dras-leon-
skej južnej bráne.

eragon zamračene sledoval, ako sa blížia k hradbám. Mesto vyzeralo ne-
prirodzene prázdne a tiché. V celej dras-Leone nebolo vidie ani vtáčika, 
ani letáčika, dokonca ani na cimburí robustných žltých hradieb, kde by mali 
by rozostavené stovky Galbatorixových vojakov.
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Niečo tu nesedí, poznamenala Zafira a tichučko zavrčala, čo pritiahlo Na-
suadinu pozornos.

Pri hradbách vardenský posol zvolal: „sláva! V mene pani Nasuady, vod-
kyne Vardenov, a kráa Orrina zo surdy, ako aj v mene všetkého slobodného 
udu Alagaëzie vás vyzývame, aby ste otvorili bránu, nech môžeme doruči 
dôležitú správu vášmu pánovi a vládcovi Marcusovi Taborovi. Ak nás prij-
me, prinesie to obrovský úžitok jemu aj všetkým mužom, ženám a deom 
v dras-Leone.“

spoza steny odpovedal muž, ktorého nebolo vidie: „Táto brána sa neotvo-
rí. Povedzte nám svoj odkaz.“

„Hovoríš v mene lorda Tabora?“
„Áno.“
„Potom by si mu mal pripomenú, že debaty o štátnických záležitostiach sa 

lepšie vedú v súkromných komnatách než na verejnom priestranstve, kde 
ich môže ktokovek poču.“

„Ty mi nebudeš rozkazova, sluha! Odovzdaj svoj odkaz – a to rýchlo – 
lebo stratím trpezlivos a prešpikujem a šípmi.“

Na eragona urobilo dojem, že na poslovi nebolo vôbec vidie, či ho vy-
hrážka znepokojila, alebo zastrašila, a bez zaváhania pokračoval: „Ako si 
želáš. Naši panovníci ponúkajú lordovi Taborovi a celému udu dras-Leony 
mier a priatestvo. Nechceme bojova s vami, len s Galbatorixom, a nebojo-
vali by sme s vami, ak by sme mali na výber. Nemáme vari spoločný cie? 
Mnohí sme kedysi žili v Kráovstve a odišli sme len preto, lebo Galbatorixo-
va krutá vláda nás vyhnala z našich domovov. sme vaši pokrvní aj duchovní 
príbuzní. spojte svoje sily s nami a môžeme sa oslobodi od votrelcov, čo te-
raz sedia v urû’baene.

Ak prijmete náš návrh, naši panovníci zaručia bezpečie pre lorda Tabora 
a jeho rodinu, rovnako ako pre kohokovek alšieho, kto teraz slúži Kráov-
stvu. Tým, ktorých prísahy sa nedajú zruši, nedovolíme ponecha si svoje 
postavenie. A ak vám prísahy znemožňujú pomáha nám, potom nám aspoň 
nebráňte. Otvorte brány a zložte meče. subujeme, že sa vám nič nestane. 
Ak sa však pokúsite zatarasi nám cestu, zametieme vás ako plevy, lebo sile 
našej armády a sile eragona Tieňobijcu a dračice Zafiry neodolá nikto.“

Pri vyslovení svojho mena Zafira zodvihla hlavu a desivo zarevala.
eragon zbadal nad bránami vysokú postavu v plášti, čo vyšla na cimburie, 

zastala medzi jeho dvoma zubmi a zadívala sa cez poslov smerom k Zafire. 
eragon zažmurkal, ale nedovidel mužovi do tváre. K neznámemu sa pridali 
alší štyria udia v čiernych háboch a eragon poda ich zmrzačených postáv 



127

usúdil, že ide o kňazov Helgrindu: jeden nemal predlaktia, dvaja z nich nohu 
a tomu poslednému, ktorého jeho spoločníci niesli na malých mäkkých no-
sidlách, chýbali ruky aj obe nohy.

Muž v plášti pohodil hlavou dozadu a vypustil burácajúcu salvu hromové-
ho smiechu. Kuriéri pod hradbami sa pokúšali ovládnu svoje kone, ktoré sa 
vzpínali a snažili sa utiec.

eragonovi sa stiahol žalúdok. Zovrel rukovä Brisingra, pripravený okam-
žite ho vytasi.

„Nikto neodolá vašej sile?“ opýtal sa muž a ozvena jeho hlasu sa rozahla 
medzi budovami. „Povedal by som, že máte o sebe prehnane vysokú mien-
ku.“ Vtom sa ozval obrovský rev a z ulice pod ním sa vyhuplo Tŕňovo trblie-
tavé červené telo. drak dosadol na strechu nealekého domu a pazúrmi pri 
tom prepichol drevené šindle. Roztiahol obrovské krídla zakončené ostňami, 
otvoril červenú papuu a zalial nebo stenou vlniaceho sa plameňa.

Murtagh – lebo ten muž bol Murtagh, ako si eragon uvedomil – posmešne 
vyhlásil: „Vrhnite sa proti hradbám, ak si trúfate, ale dras-Leonu nikdy ne-
dobyjete, kým ju budem bráni ja s Tŕňom. Pošlite proti nám svojich najlep-
ších bojovníkov a čarodejov a všetci do jedného zomrú. To vám subujem. 
Niet medzi vami muža, ktorý by nás prebil. dokonca ani ty nie... Braček. 
Zalezte naspä do úkrytu, kým nie je neskoro, a modlite sa, aby sa Galbatorix 
nerozhodol vyrovna sa s vami osobne. Inak vás čaká len smr a strasti.“
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hádzanie kostičkami

„P
 
ane, pane, brána sa otvára!“

Roran zodvihol oči od mapy, ktorú študoval, ke jeden zo 
strážcov tábora vtrhol celý červený a zadychčaný do jeho stanu.

„Aká brána?“ opýtal sa Roran a zmocnil sa ho nepokoj. „Bu presný.“ 
Odložil nabok tyčku, ktorú používal na meranie vzdialeností.

„Tá najbližšie k nám, pane... na ceste, nie na kanáli.“
Roran vytiahol kladivo spoza opaska, vyšiel zo stanu a rozbehol sa cez tábor 

k jeho južnému okraju. Odtia sa pozrel na Aroughs. s hrôzou sledoval, ako 
z mesta prúdi niekoko stoviek jazdcov. Zhromažovali sa pred čiernou otvo-
renou bránou vedúcou do neznáma a ich farebné vlajky plieskali vo vetre.

Rozsekajú nás na franforce, zúfalo si pomyslel Roran. V tábore zostalo asi 
len stopädesiat mužov, mnohí z nich navyše zranení a neschopní bojova. 
Všetci ostatní boli pri mlynoch, čo navštívil predchádzajúci deň, v bridlico-
vej bani na pobreží alebo pozdĺž brehov najzápadnejšieho kanálu, kde hada-
li člny na uskutočnenie svojho plánu. Nikoho z nich Roran nedokáže včas 
zavola naspä, aby vedeli odrazi útok jazdcov.

Ke Roran posielal mužov vykona jednotlivé úlohy, uvedomoval si, že 
tábor zostane nedostatočne chránený. dúfal, že udia v meste budú z ne-
dávnych útokov na svoje hradby príliš vystrašení na takú trúfalos a že 
bojovníci, ktorých si ponechal v tábore, vyvolajú v prípadných vzdiale-
ných pozorovateoch dojem, že hlavná čas vojska sa stále nachádza me-
dzi stanmi.

Ako sa zdalo, prvý z jeho predpokladov sa ukázal ako mylný. Roran si ne-
bol celkom istý, či obrancovia Aroughsu prekukli jeho les, ale vzhadom na 
obmedzený počet jazdcov, čo sa zhromažovali pri meste, to považoval za 
pravdepodobné. Očakával, že keby vojaci alebo ich velitelia predpokladali, 
že budú musie čeli plnej sile Roranovho vojska, postavia do boja dvojnáso-
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bok bojovníkov. No nech už to bolo tak či onak, stále musel nájs spôsob, 
ako odvráti ich útok a zachráni svojich mužov pred masakrou.

Baldor, Karn a Brigman k nemu pribehli so zbraňami v rukách. Zatia čo 
Karn si rýchlo obliekal drôtenú košeu, Baldor sa opýtal: „Čo urobíme?“

„Nedá sa robi vôbec nič,“ zahrmel Brigman. „Kladivo, svojou hlúposou 
si odsúdil celú túto výpravu na zánik. Musíme ujs – hne –, kým sem nedo-
razia tí prekliati jazdci.“

Roran si odpul na zem. „Ústup? Nebudeme ustupova. Muži pešo aleko 
neutečú, a aj keby mohli, neopustím našich ranených.“

„Vari to nechápeš? Tu sme prehrali. Ak tu zostaneme, zabijú nás – alebo 
ešte horšie, zajmú nás!“

„Prestaň, Brigman! Nechcem stiahnu chvost a zbabelo ujs!“
„Prečo nie? Aby si nemusel prizna vlastný neúspech? Alebo dúfaš, že za-

chrániš zvyšky svojej cti v poslednej, márnej bitke? Je to tak? Vari nevidíš, že 
Vardenom tým spôsobíš ešte väčšiu škodu?“

Jazdci pri bráne mesta zodvihli meče a kopije nad hlavy a za zborového 
kriku, ktorý bol poču aj na tú diaku, zabodli ostrohy do koní a vyrazili 
cvalom cez zvažujúcu sa pláň k vardenskému táboru.

Brigman nahnevane pokračoval: „Nedovolím ti márni životy len preto, 
aby si uspokojil svoju hrdos. Zostaň, ak musíš, ale...“

„Mlč!“ zareval Roran. „Zavri hubu, alebo ti ju zavriem sám! Baldor, stráž 
ho. Ak urobí čokovek, čo sa ti nebude páči, daj mu ochutna špičku meča.“ 
Brigman kypel od zlosti, ale zmĺkol, ke Baldor zodvihol meč a namieril mu 
ho na prsia.

Roran odhadoval, že na to, aby rozhodol, ako postupova, mu zostáva asi 
pä minút. Pä minút, počas ktorých bolo toko v stávke.

snažil sa vymyslie, ako by mohli zabi alebo zmrzači dos jazdcov, aby ich 
zahnali, ale túto možnos takmer okamžite zavrhol. Jazdcov nebolo možné 
nasmerova nikam, kde by sa jeho muži ocitli vo výhode. Krajina bola vemi 
rovinatá a pustá na akýkovek podobný manéver.

Nemôžeme zvíazi v boji, takže – čo takto zastraši ich? No ako? Ohňom? 
Oheň by nakoniec mohol zniči tak nepriateov, ako aj našich udí. Navyše vlhká 
tráva by len tlela. Dym? Nie, to by bolo nanič.

Pozrel sa na Karna. „dokázal by si vyvola obraz Zafiry a necha ju zareva 
a chrli oheň, akoby tu naozaj bola?“

Čarodejove pochudnuté líca zbledli. s vyplašeným výrazom v tvári po-
triasol hlavou: „Možno. Neviem. ešte nikdy som to neskúšal. Vytváral by 
som jej obraz zo spomienok. Možno by to ani nevyzeralo ako živá bytos.“ 
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Kývol smerom k mnohým uháňajúcim jazdcom. „spoznali by, že tu niečo 
nesedí.“

Roran zaryl nechty do dlane. Zostávali mu už len štyri minúty.
„stálo by to za pokus,“ zamrmlal. „Potrebujeme ich zneisti, zmias...“ Po-

zrel sa na nebo v nádeji, že uvidí oponu daža ženúceho sa k táboru, ale, 
bohužia, zbadal len dvojicu úzkych mrakov vone plávajúcich vysoko nad 
nimi. Zmätok, neistota, pochybnosti... Čoho sa udia boja? Neznáma... vecí, kto-
rým nerozumejú... toho sa boja.

Vtom Roranovi napadlo niekoko spôsobov, ako podkopa sebaistotu ne-
priateov, ale jeden bizarnejší než druhý. Potom však dostal nápad, ktorý bol 
taký jednoduchý a taký smelý, že vyzeral dokonale. Navyše sa mu páčil aj 
preto, lebo na rozdiel od ostatných plánov vyžadoval zapojenie len jedinej 
alšej osoby: Karna.

„Rozkáž mužom, nech sa schovajú v stanoch!“ vykríkol už za behu. „A po-
vedzte im, nech sú ticho. Nechcem poču ani pípnutie, kým na nás nezaútočia!“

Roran podišiel k najbližšiemu prázdnemu stanu, zastrčil si kladivo naspä 
za opasok a z hromady lôžkovín na zemi zobral špinavú vlnenú prikrývku. 
Potom sa ponáhal k ohňu, kde si vzal veký hrubý klát, čo muži používali 
ako stoličku.

s klátom pod pazuchou a prikrývkou prehodenou cez plece utekal von 
z tábora k miernej vyvýšenine asi sto stôp pred stanmi. „doneste mi veštec-
ké kostičky a roh medoviny!“ zavolal. „A aj stôl, kde mám mapy. Hne, 
dokelu, hne!“

Za sebou začul zmätené kroky a šuchot vecí, ako sa muži utekali schova 
do stanov. O pár sekúnd sa v tábore rozhostilo tajuplné ticho, narušované 
len mužmi zháňajúcimi veci, ktoré si vyžiadal.

Roran nestrácal čas obzeraním. Na hrebeni vyvýšeniny postavil klát na 
širší koniec a niekokokrát ním zakrútil sem a tam, aby sa ubezpečil, že sa 
pod ním nebude hojda. Ke bol presvedčený, že stojí pevne na zemi, sadol 
si naň a pozrel sa cez stráň smerom k blížiacim sa jazdcom.

do ich príchodu zostávali maximálne tri minúty. Cez klát pod sebou cítil 
dupot konských kopýt, ktorý každú sekundu silnel.

„Kde sú tie kostičky a medovina?!“ zakričal bez toho, aby spustil oči 
z jazdcov.

Rýchlym pohybom ruky si uhladil bradu a pritiahol okraj tuniky. Zo stra-
chu zatúžil ma na sebe krúžkové brnenie, ale chladnejšia, prefíkanejšia čas 
jeho mysle usúdila, že jeho nepriateov viac zneistí, ke ho tu uvidia sedie 
bez brnenia, akoby o nič nešlo. Z rovnakých dôvodov sa rozhodol necha si 
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kladivo zastrčené za opaskom, aby to vyzeralo, že v prítomnosti vojakov sa 
cíti bezpečne.

„Prepáč,“ ospravedlňoval sa Karn zadychčane, ke pribehol spolu s mu-
žom, ktorý niesol malý skladací stolík pod mapy. Postavili stôl pred Rorana, 
prehodili cezeň prikrývku a Karn podal Roranovi roh dopoly naplnený me-
dovinou a kožený pohárik s piatimi hracími kostičkami.

„Teraz chote, zmiznite odtiato,“ pohnal ich. Karn sa otočil na odchod, 
ale Roran ho ešte chytil za rameno. „dokážeš vyčari, aby sa vzduch okolo 
mňa chvel ako vzduch nad ohňom, ke je chladno?“

Karnove oči sa zúžili. „Možno, ale načo...“
„Jednoducho to urob, ak to vieš. Teraz sa bež schova!“
Kým čarodej uháňal naspä k táboru, Roran zatriasol kostičkami v pohá-

riku, potom ich vysypal na stôl a začal hra sám so sebou. Hádzal kostičky do 
vzduchu – najprv jednu, potom dve, potom tri a tak alej – a chytal ich 
spakruky. Jeho otec Gero sa takto často zabával, ke fajčil fajku a sedával za 
dlhých letných večerov vo vŕzgajúcom starom kresle na verande ich domu 
v údolí Palancar. Niekedy hral Roran s ním, a vtedy zvyčajne prehral, ale 
Gero väčšinou hral radšej sám so sebou.

Hoci Roranovi divoko búchalo srdce a potili sa mu dlane, usilovne sa sna-
žil vyzera pokojne. Ak má ma jeho manéver aspoň malú šancu na úspech, 
musí vystupova s neotrasitenou sebaistotou bez ohadu na svoje skutočné 
pocity.

Nespúšal zrak z kostičiek a odmietal zodvihnú hlavu, hoci jazdci sa čo-
raz väčšmi približovali. dupot bežiacich koní narastal, až mal pocit, že ho 
rozdrvia kopytami.

Čudný spôsob, ako zomrie, pomyslel si a usmial sa. Potom si spomenul na 
Katrinu a ich nenarodené diea a utešoval sa vedomím, že ak tu zomrie, jeho 
rod bude pokračova. Nebola to taká nesmrtenos, akú mal eragon, ale lep-
šia nejaká než nijaká. Musel si s tým vystači.

Ke jazdcov delilo od jeho stola už len pár metrov, na poslednú chvíu 
niekto vykríkol: „Pŕŕ! Pŕŕ! Zadržte kone. Hovorím, zastavte kone!“ Za rinča-
nia postrojov a vŕzgania kože dupúce zvieratá neochotne zastali.

A Roran stále upieral oči na stôl.
usrkol si prenikavo voňajúcej medoviny, potom znovu hodil kostičky a dve 

z nich chytil opakom ruky, kde zostali leža a pohojdávali sa mu na vystúpe-
ných šachách.

Zacítil vôňu čerstvo zrytej zeminy, teplú a upokojujúcu, spolu s o dos me-
nej príjemným pachom spotených koní.
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„Hej, ty tam, priateu!“ zvolal muž, ktorý vojakom rozkázal zastavi. „Hej, 
ty tam, teba sa pýtam! Kto si, že tu sedíš v takéto nádherné ráno, popíjaš 
a užívaš si veselú hru náhody, akoby si nemal vôbec nijaké starosti? Vari si 
nezaslúžime, aby ste nás privítali s vytasenými mečmi? Kto si, pýtam sa?“

Roran pomaly zodvihol zrak od stola, akoby si vojakov práve všimol a ne-
považoval ich za nič dôležité, a pozrel sa na bradatého muža v prilbe honosne 
zdobenej perím, ktorý pred ním sedel na obrovskom čiernom žrebcovi fučia-
com ako mechy.

„Nie som ničí priate a určite nie tvoj,“ odvetil Roran a nijako sa nesnažil 
skrýva nechu z takéhoto dôverného oslovenia. „Kto si ty, ak sa môžem opý-
ta, že tak drzo rušíš moju hru?“

dlhé páskované perá na mužovej prilbe sa rozhojdali a zatrepotali, ke 
si Rorana prezeral od hlavy po päty ako neznáme zviera, na ktoré narazil 
pri poovačke. „som Taros Rýchly, kapitán stráže. Aj ke si neokrôchaný, 
musím poveda, že by mi bolo nesmierne úto zabi takého smelého muža, 
ako si ty, bez toho, aby som poznal jeho meno.“ Taros ako keby na zdôraz-
nenie svojich slov spustil kopiju, ktorú držal v ruke, aby nemierila priamo 
na Rorana.

Tesne za Tarosom stáli tri rady jazdcov. Medzi nimi si Roran všimol vy-
chudnutého muža s orlím nosom, vpadnutými lícami a rukami – holými až 
po plecia –, aké vídal u vardenských čarodejov. dúfal, že Karnovi sa podari-
lo rozochvie vzduch okolo neho. Napriek tomu sa neodvažoval pootoči 
hlavou, aby sa o tom presvedčil.

„Volám sa Kladivo,“ povedal Roran. Jediným šikovným pohybom pozbie-
ral kostičky, vyhodil ich k nebu a tri spakruky zachytil. „Roran Kladivo. 
A eragon Tieňobijca je môj bratranec. Ak ste nepočuli o mne, možno aspoň 
o ňom.“

Medzi jazdcami to nepokojne zašumelo a Roranovi sa zazdalo, že Taros na 
chvíu vyvalil oči. „To je odvážne tvrdenie, ale ako si môžeme by istí jeho 
pravdivosou? Každý by sa takto mohol vydáva za niekoho iného, keby sa 
mu to hodilo.“

Roran vytiahol kladivo a buchol ním do stola. Nevšímal si vojakov a zno-
vu sa pustil do hry. Otrávene zavrčal, ke mu z chrbta ruky spadli dve kos-
tičky a stáli ho tak celé kolo.

„ech,“ povedal Taros a odkašal si. „Máš vynikajúcu poves, Kladivo, hoci 
niektorí tvrdia, že je prehnane zveličená. Je napríklad pravda, že si sám po-
razil takmer tri stovky mužov v dedine deldarad v surde?“

„Netuším, ako sa to miesto volalo, ale ak to bol deldarad, potom áno, 
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zabil som tam mnoho vojakov. No bolo ich len stodevädesiattri, a kým som 
bojoval, moji muži ma dobre strážili.“

„Len stodevädesiattri?“ udivene zopakoval Taros. „si vemi skromný, 
Kladivo. Taký skutok by mal mužovi vyslúži miesto v mnohých piesňach 
a príbehoch.“

Roran pokrčil plecami, priložil si k ústam roh s medovinou a predstieral, 
že popíja, lebo si nemohol dovoli, aby mu silný trpasličí nápoj zastrel myse. 
„Bojujem, aby som zvíazil, nie na to, aby som prehral... dovo mi, aby som 
ti ponúkol dúšok ako vojak vojakovi,“ povedal a natiahol ruku s rohom k Ta-
rosovi.

Malý bojovník zaváhal a na sekundu preletel očami k čarodejovi za sebou. 
Potom si oblizol pery a prehodil: „Prečo nie?“ Zosadol z koňa, podal kopiju 
jednému z vojakov, stiahol si rukavice a podišiel k stolu, kde od Rorana 
obozretne prijal roh.

Taros pričuchol k medovine a potom si výdatne uchlipol. uškrnul sa, až 
sa perie na jeho prilbe zachvelo.

„Nechutí ti?“ pobavene sa opýtal Roran.
„Priznávam, že tieto horské nápoje sú pre môj jazyk vemi drsné,“ vyhlásil 

Taros a vrátil roh Roranovi. „uprednostňujem vína z našich polí. sú hrejivé 
a jemné a človeku tak nezatemnia zmysly.“

„Táto medovina je pre mňa lahodná ako materské mlieko,“ zaklamal Ro-
ran. „Pijem ju ráno, na obed aj večer.“

Taros si opä natiahol rukavice, prešiel k svojmu koňovi, vytiahol sa do 
sedla a vzal si naspä kopiju od vojaka, ktorý mu ju držal. Opä sa letmo po-
zrel na čarodeja s orlím nosom, ktorého ple, ako si Roran všimol, za tú krát-
ku chvíku, čo velite armády stál na zemi, nadobudla mŕtvolný odtieň. Aj 
Taros si musel všimnú čarodejovu premenu, lebo aj jeho tvár sa napla.

„Ďakujem ti za pohostinnos, Roran Kladivo,“ povedal a zvýšil hlas tak, 
aby ho počul celý oddiel. „Možno onedlho budem ma tú čes pohosti a za 
hradbami Aroughsu. Ak to tak bude, subujem ti, že ti predložím najlepšie 
vína z majetku svojej rodiny a možno si vaka nim odvykneš pi takéto bar-
barské mlieko. Možno zistíš, že naše víno má mnohé prednosti. Nechávame 
ho zrie v dubových sudoch celé mesiace a niekedy aj roky. Bola by škoda, 
keby všetka tá práca vyšla navnivoč a keby sudy boli prerazené, víno by vy-
tieklo a ulice sa zafarbili dočervena krvou nášho hrozna.“

„To by naozaj bola škoda,“ odvetil Roran, „ale niekedy sa nevyhneš tomu, 
aby si rozlial trochu vína, ke upratuješ stôl.“ Natiahol ruku, obrátil roh hore 
dnom a zvyšok medoviny vylial na trávu.
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Taros na chvíu stuhol – aj perie na jeho prilbe znehybnelo – a potom so 
zlostným zavrčaním prudko otočil kone a zakričal na svojich mužov: „Ide-
me! Ideme, hovorím... Hijó!“ zakričal naposledy a pohnal kone preč od 
Rorana. Ostatní vojaci ho nasledovali a uháňali rovnakou cestou naspä 
do Aroughsu.

Kým vojaci neboli dostatočne aleko, Roran aj naalej predstieral namys-
lenos a ahostajnos. Potom pomaly vypustil zatajený dych a oprel sa laka-
mi o kolená. Ruky sa mu trochu triasli.

Zabralo to, užasnuto si pomyslel.
Počul, ako k nemu bežia muži z tábora. Ke sa obzrel, uvidel Baldora 

a Karna v sprievode najmenej pädesiatich mužov, ktorí sa doteraz skrývali 
v stanoch.

„Ty si to dokázal!“ zvolal Baldor, hne ako sa priblížili. „Ty si to dokázal! 
Nemôžem tomu uveri!“ smial sa a plesol Rorana po chrbte tak silno, že ho 
takmer zrazil na stôl.

Ostatní muži sa zhlukli okolo neho, tiež sa smiali a prehnane ho chválili. 
Chvastali sa, že pod jeho velením porazia Aroughs bez jediného raneného, 
a spochybňovali odvahu a schopnosti obyvateov mesta. Niekto mu strčil do 
ruky teplý poloprázdny vak s vínom, na ktorý chvíu hadel s nečakaným 
odporom, než ho poslal alej mužovi stojacemu naavo od neho.

„Použil si nejaké kúzla?“ opýtal sa Karna, ale cez oslavný krik sotva počul 
jeho odpove.

„Čože?“ Karn sa naklonil bližšie a Roran mu zopakoval otázku. Čarodej sa 
usmial a rázne prikývol. „Áno. Podarilo sa mi prinúti vzduch, aby sa chvel 
tak, ako si chcel.“

„A zaútočil si na ich čarodeja? Pred odjazdom vyzeral, akoby mal každú 
chvíu omdlie.“

Karnov úsmev sa ešte viac rozšíril. „Za to si mohol sám. Myslel si, že 
som vytvoril nejakú ilúziu, a stále sa ju snažil rozbi. Pokúšal sa prenik-
nú závojom rozochveného vzduchu, aby videl, čo sa nachádza za ním – 
ale nebolo čo rozbíja ani čím prenika, a tak spotreboval všetky svoje 
sily nadarmo.“

Roran sa zachechtal a jeho chechot sa premenil na dlhý hlasný smiech, 
ktorý prehlušil vzrušený krik a niesol sa cez pole smerom k Aroughsu.

Niekoko minút si užíval obdiv svojich mužov, kým nezačul hlasný varov-
ný výkrik jednej z hliadok na okraji tábora.

„uhnite nabok, nech mám výhad!“ zvolal Roran a vyskočil na nohy. Bo-
jovníci sa rozostúpili. V diake na západe zbadal osamoteného jazdca, ako 
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