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ÚvOd

Náš příběh začíná v malém městečku Kaaz, které je napadeno 
sousední zemí Adaris a prakticky spáleno na popel. V Kaazu 
nikdo nepřežil, až na jednoho uprchlíka, který spěchá do ne-
dalekého města Dargrad předat zprávu o nepřátelském útoku. 
Athynius Merus, onen jediný přeživší, se v Dargradu setkává 
s rytířem Maladanem, který jej po zdárném odražení nepřátel 
přivede k mocnému rytířskému řádu DurothNar, kde je mladý 
Athyn přijat za žáka. Zde potkává nové přátele: prince Gobia, 
elfku Risilu, zamlklého kouzelníka Aroka i svou životní lásku 
Aleen. Ve stejné době, kdy se Athynův výcvik chýlí ke konci, 
se začínají dít zvláštní věci a ve vzduchu je cítit zlá magie. Ob-
jevuje se dávný národ smrtelně nebezpečných zabijáků, kte-
rý byl již dávno zapomenut. Obloha žhne plamennou září a 
mrtví začínají opouštět své hroby. Athyn se vydává do prasta-
rých elfských lesů Lyranien, kde hledá moudrost elfů, aby mu 
pomohli objasnit nastalé události. Namísto toho se dozvídá 
překvapující a zásadní informace o svém skutečném původu. 
Krátce nato je Athynius přepaden a v  bezvědomí odvlečen 
do pevnosti Toremaan. Tamější vládce Kostipán chce Athyna 
obrátit na svou stranu a využít jej jako svou mocnou zbraň 
proti království Thalorin. Nejdříve z  něj však musí udělat 
nemrtvého. Athynius je tedy v  souboji pokousán nemrtvým 
a ve své cele čeká na svou přeměnu. Mezitím je v boji na hra-
nicích s Adaris zabit thalorinský král, Gobiův otec, a země 
tak pomalu přichází o poslední naděje na světlou budoucnost. 
Nastala zlá doba. Blíží se skutečně den totální zkázy? Stojí 
svět skutečně Ve Stínu Soumraku? 
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  KapitOla i: … a ZnOvu pOvstat…

Pach zatuchliny mísící se se silnou dávkou hnijícího masa 
se držel v místnosti a nejen tam. Bylo tu dosti temno, avšak 
stále dost světla na to, aby byl vidět každý důležitý detail míst-
nosti. Okovy na stěnách, ve kterých byli ještě nedávno spou-
taní vězni, a dřevěný stůl s mučícími nástroji, které byly ještě 
nedávno používány. Na listu obloukové pilky přistála moucha 
a začala si třít o sebe přední končetiny. Přilákala ji zaschlá 
krev na tomto „pracovním“ nástroji. Kousek od stolu byly ještě 
jedny okovy, které však volné zdaleka nebyly. Postava mladého 
muže, který vzhledem k  jeho postavě očividně prošel velmi 
kvalitním výcvikem, zároveň však byl zubožen velmi krutým 
zacházením v poslední době. Mladý rytíř visel za ruce v oko-
vech a nohy měl připoutané k podlaze. Po těle spoustu zaschlé 
krve, která vytékala z mnoha menších ran a jedné větší táh-
noucí se přes krk a trapéz.

 Povrchová zranění však zdaleka nebyla jeho největším 
problémem. Uvnitř v  jeho duši probíhal obrovský zápas sil, 
které nyní obývaly jeho tělo. Jako by nestačilo, že již ztratil 
mnoho krve. Musel podstupovat ještě tento ohromně vysilu-
jící souboj. Cítil se jako zmámený těžkou nemocí. Byl slabý, 
svět kolem něj byl zvláštně zmatený a neostrý. Jako by na něj 
všechny vlivy okolního světa působily z velké dálky. Dokonce i 
svou bolest vnímal strašně otupěle. Zažíval zvláštní pocit, jako 
by neustále někam padal. Chtělo se mu spát. Víčka se mu za-
vírala a co chvíli ztrácel vědomí. Byl to ale bojovník a nechtěl 
se tomu poddat zadarmo. Ze všech svých sil se tomu bránil, 
jak jen mohl. Byl si totiž dobře vědom skutečnosti, že když teď 
prohraje a ztratí vědomí, tak se pak probudí jako někdo jiný. 
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Vzpomněl si na výjev, který mu ukázal Kostipán. Jak sedí na 
nestvůrném oři a s několika dalšími jezdci likviduje thalorin-
ská města jedno po druhém. Jak jeho mečem umírá spousta 
mužů, žen i dětí. Jako by se to právě dělo. Cítil, jak čepel jeho 
meče zajíždí hluboko do lidského masa. Viděl a cítil tu krev, 
která se po vytažení meče řinula z  rány. Skoro jako by cítil 
chuť krve na jazyku. Ta chuť ho lákala. Chtěl prolévat krev. 
Jeho představa pro něj měla zcela reálný prožitek. Úplně jako 
by se to právě dělo. Ve své představě sesedl z koně a pomalu 
přistoupil k umírající oběti. Podíval se na místo, odkud vyté-
kala krev. Měl tak obrovskou chuť a hlad. Zahryzl se do oběti 
jako vzteklý vlk, vytrhl kus masa, oběť ledabyle odhodil a vy-
chutnával si tu chuť čerstvého masa. Cítil zkaženost ve svých 
žilách. Pulzovala. Pulzovala jako by v něm bylo ještě něco 
dalšího. Nestvůra, která se stávala jeho součástí a pomalu jej 
pohlcovala. Byl to úžasný pocit. Najednou jeho slabost zcela 
odezněla a on cítil ohromnou sílu, ohromnou moc. Sílu a moc 
destrukce a zkázy. Nyní byl bohem. Rozhodoval o existenci 
každého, kdo mu zkřížil cestu. On ale neměl chuť nechávat 
někoho jen tak „existovat“. Mnohem víc ho bavilo nechat 
plameny jejich bytí vyhasnout. Napětí jeho reálného těla se 
najednou uklidnilo. Tep odezníval a on se zlověstně usmíval. 
Přijímal náruč smrti, aby se sám stal jejím vykonavatelem. Už 
se těšil. Jeho život z těla pomalu odcházel a přicházel neživot. 
V jeho mysli stále proudily představy ničení, které se mu více 
než líbily. Představy, jak jeho rukou končí další a další životy. 
Viděl ty zděšené tváře, viděl ten strach v jejich očích. Věděl, že 
mají strach z něj. To se mu líbilo. Být obávaným válečníkem 
znamenalo být mocným, schopným a pro něj to znamenalo 
být nepřemožitelný. Ty výrazy zděšení a beznaděje ho fasci-
novaly. Jedna tvář mu připadala velmi povědomá. Ty rysy, ty 
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oči. Ty dlouhé černé vlasy. Snažil se najednou ruku se svým 
mečem zastavit, ale nešlo to. Zaplavilo jej zděšení.

 „Ne! To ne!“ řval z  plných plic a ze všech sil zabral, aby 
meč dopadl někam jinam. Jak zabral, tak ucítil škubnutí a on 
dopadl na podlahu své cely. 

* * *
„Stále žádné zprávy z  Dassnarienu?“ ptal se Gobius. Byl 
v místnosti zasedání válečné rady v Sarienu. Byla to středně 
velká místnost s velmi vysokým stropem. Bílé zdobené stěny 
působily impozantně a jemně zároveň. Byla to místnost v sa-
rienském paláci určená pro veškerá zvláštní zasedání, kdy bylo 
zapotřebí rozhodovat věci s ostatními důležitými státníky.
 „Nikoliv, můj králi. Váš vyslanec uspěl a Dassnarien  souhlasí 
s řešením problému a rozhodl se přistoupit na jednání o společném 
tažení proti hrozbě. Kvůli vzdálenosti a nutnosti co nejrychlej-
šího jednání a tudíž i zkrácení cesty jsme se dohodli i s ostatními 
spojenci na místě, které bude pro všechny stejně daleko. Ronan-
-Taore je z tohoto pohledu nejvhodnějším místem. Proto se sejde-
me tam. Ronan-Taore by se v příštích dnech měl stát i hlavním 
sídlem pro řízení všech válečných záležitostí. Důvodem je i to, že 
z Ronan-Taore je i stejně daleko ke všem předpokládaným bojo-
vým frontám. Bude to stejně daleko kamkoliv.“ hovořil generál 
sarienských pohotovostních vojsk. Gobius byl lehce zaražen. 
Nevěděl, jestli má nejprve reagovat na to, že někdo něco roz-
hodl a jeho z toho zcela vynechal, nebo zdá má jen potvrdil 
souhlas. Ale nápad měl svou logiku a on neměl důvod ne-
souhlasit. Gobius měl chvílemi pocit, že mnoho šlechticů a 
dalších funkcionářů ho jako krále nebere vážně. Štvalo ho to 
a mínil s  tím něco udělat. Na druhou stranu však byl tímto 
způsobem ušetřen toho, aby učinil nějaké vážné chybné roz-
hodnutí. Přesto, že to bylo pohodlné, Gobius byl král. Musel 
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nějak ukázat, že zde vládne on. Za oněch několik nedlouhých 
měsíců si stále nezvykl na to, že jeho otec nežije, a nemohl se 
srovnat s tím, že on musí rozhodovat a vládnout. Nebylo to 
lehké. Najednou si připadal být zasypán nespočetnými pro-
blémy, které dřív nikde neviděl. DurothNar jej sice připravil 
dobře na boj, na vládnutí jej však mohla připravit jedině dobrá 
zkušenost a praxe. Co by dal za to, kdyby byl jen normálním 
rytířem a nemusel se starat o královské povinnosti. Takto utí-
kal den za dnem. Ještěže nemusel každého spojence navště-
vovat osobně a měl spolehlivé lidi, kteří alespoň tohle vyřídili 
za něj. Asi by se před dalšími šlechtici jen těžko držel na uzdě, 
kdyby ho někdo začal štvát. Za roky strávené v DurothNaru 
si zvykl na společnost lidí většinou prostého původu a dlou-
hodobý pobyt mezi vysokou společností jej unavoval. Kdepak 
asi jsou jeho přátelé z DurothNaru? Už tři měsíce o některých 
z nich neslyšel ani slovo. Válečný stav událostí mezitím velmi 
pokročil a z Vernu se stala válečná zóna. Nedocházelo sice za-
tím k ostřejším výpadům, ale Adaři si zabrali pěkný kus Vernu 
a s Thalorinci na sebe hleděli zpoza svých dobře opevněných 
obranných postavení. Gobius nevěděl, zda má větší starost o 
svou zemi nebo o své přátele. Satis, jak se ukázalo, naštěstí 
uspěl ve své výpravě do Dassnarienu a pravděpodobně bude 
již na cestě do Sarienu. Maladan a Berin budou ještě v Thu-
ranu vyjednávat pomoc od trpaslíků. Arok, Aleen a Athyn se 
z nějakých důvodů zdrželi v Lyranienu. Nejspíš plní nějaké 
úkoly pro elfy, stejně je ale divné, že mu od nich nepřišla žád-
ná zpráva. Připadlo mu zvláštní, že mu nikdo z nich neposlal 
doposud žádnou zprávu o tom, co v Lyranienu zjistili. Ales-
poň že Risila tu byla s ním. Alespoň v někom tu měl stálou 
oporu. Jejich vzájemný vztah za tu dobu velmi pokročil. Už 
jeden před druhým přestali předstírat, že o nic nejde a dokon-
ce i Gobiova matka přijala Risilu jako svou budoucí snachu. 
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Bylo sice nezvyklé, že by se thalorinský král oženil s elfkou. 
Ještě nikdy se to nestalo, neexistoval však žádný zákon, který 
by to zakazoval nebo jinak komplikoval. Na rozdíl od Gobia 
si Risila na váženou společnost zvykala velice rychle a velice 
jí to vyhovovalo. Neztrácela však nic ze svých durothnarských 
kořenů. I ona si dělala starosti. Především o Aleen a Athyna. 
Cítila totiž již delší dobu narušení sil, které ovládala, a věděla, 
že něco není, jak by mělo být. Její obavy však byly nepodlože-
né. Už však s Gobiem připravovali cestu do Lyranienu. Hned 
co se Gobius i s  ostatními vládci sejde v  Ronan-Taore, tak 
další cesta nepovede zpět do Sarienu, ale do Lyranienu. Musí 
zjistit, co se tam stalo. 

* * *
„Víš, že jsem ti slíbil pomoc, kdykoliv a s  čímkoliv. Zachrá-

nil jsi mi život, Maladane. Když se k nám prohrabali trollové, 
tak nikdo nevěděl, jak dlouho jim vydržíme odolávat. Ale ty jsi 
se svými spojenci z povrchu přišel a pomohl nám trolly porazit. 
Nebýt tebe, tak kdo ví, jak by dnes tato podzemní říše vypadala. 
Jsme tvými dlužníky a trpaslíci se rozhodně postaví na stranu lidí 
a pomůžeme vám stejně, jako jste vy pomohli nám.“ přikyvoval 
Hirdin, trpasličí král, Maladanovi, že jeho zájmy jednoznačně 
podpoří.

 „Děkuji, Hirdine. Lidé ti budou velkými dlužníky. Protože 
nastalé události jsou velmi vážné, jak jsem ti již říkal, a pomoc 
mocné trpasličí říše nám bude velmi ku prospěchu.“ oddechl si 
Maladan, když uslyšel Hirdinův souhlas.

 „Ne, Maladane, nikdo nám nebude nic dlužit. To my splácíme 
svůj dluh vůči tobě. Trpaslíky zavazuje čest, abychom položili to-
lik životů, kolik bude potřeba, abychom hrozbu zastavili. Kdyby 
padl svět na povrchu, tak potom by určitě přišla řada i na nás. A 
je mnohem lepší vytáhnout proti nepříteli společně a ukázat mu 
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zdrcující sílu našich vojsk, než abychom museli čelit stejné hrozbě 
každý zvlášť. Společně jsme silnější, Maladane, na to pamatuj. 
V jednotě je síla.“ utvrzoval dál trpasličí král svého oblíbeného 
lidského rytíře.

 „Jo, kdyby tohle věděli i ty ušatý čahouni z Lyranienu.“ stěžo-
val si Berin na izolovanost elfů. Všichni s Berinem tiše sou-
hlasili a více se k tomu nevyjadřovali.

 „Prapor Hřmící kovadliny a prapor Okřídlené sekery vyšlu 
na jih, do Vernu. Prapor Železné spravedlnosti a prapor Rudého 
kladiva pošlu na pomoc elfům. Zbytek bude hlídat Thuran a hory 
v jeho okolí, aby se nepřítel nedostal přes.“ navrhoval Hirdin.

 „To by bylo skvělé. Pevně věřím, že z DurothNaru určitě také 
dostaneme pomoc, a pokud se přidá i Dassnarien, tak budeme mít 
dostatečně silná vojska na to, abychom nepřítele udrželi hezky se-
dět na svém písečku.“ liboval si Maladan. Pokud vše vyjde, tak 
bude mít zhruba osm tisíc vojáků na každou ze dvou bojových 
front. To by už jak Adary, tak i ty temné elfy mohlo pořádně 
odradit od útoku. A to nepočítal ještě, že zhruba tři prapory 
si každý národ nechává v záloze pro svou vlastní obranu pro 
zvláštní případy. Takže při potřebě nejvyšší by mohl stavy 
vojsk navýšit o dalších sedm a půl tisíce vojáků. Doufal jen, že 
tolik bojovníků Adaris ani temní elfové nemají.

 „Ještě dnes nechám všechny válečníky svolat a zítra se mohou 
všichni vydat konat svou povinnost.“ řekl Hirdin a pevným se-
vřením rukou s Maladanem stvrdili svou dohodu. 

* * *
„Co to bylo?“ kladl si Athmerus otázku, aniž by sám věděl, 

na co se sám sebe ptá. Jako by veškeré jeho vědění bylo jen 
mlhavou neostrou vzpomínkou, která se jen těžko vyostřovala. 
Nevěděl, zda je správné či nikoliv, že ho pocit zkázy a destruk-
ce naplňuje, a netušil, proč se tak vyděsil, když zahlédl tu krás-



13

nou tvář. Jako by veškeré jeho morální cítění bylo absolutně 
zmatené a on nevěděl, co je správné a co špatné a zda je vůbec 
správné to správné nebo špatné to špatné. Zabíjení mu při-
padlo být přirozené a přitažlivé, nebyl si však jistý, zda to tak 
má být. Ten pohled devastace ho neděsil, ten mu dělal dobře, 
jako když se hladový konečně smí najíst. Ale největší zmatek 
mu působila ta tvář. Právě ona byla zdrojem toho největšího 
neklidu. Chtěl ji vidět. Musel ji vidět. Ale napřed by musel 
zjistit nebo si vzpomenout, kdo to je a kde ji hledat. Věděl, 
že ji zná. Cítil velice zvláštní pocity uvnitř svého těla a své 
mysli. Dělalo mu starost, že si jen mlhavě vybavuje osobu, jíž 
tvář patřila. Za dobu strávenou zde otupěl vůči fyzické bolesti. 
Nyní však pocítil bolest jinou. Bolest, která nepronikala do 
jeho těla, ale do jeho duše. Cítil, že je jen jeden způsob jak tu 
bolest utišit. Musí spatřit tu tvář. Jeho úkol, který mu přichys-
tal Temný Pán, musí počkat. Jeho prioritou je teď něco jiného. 
Věděl, že s tím by jeho Pán nesouhlasil, musel se tedy vzepřít 
jeho vůli. Musel se odtud dostat pryč. 

 Nemrtvý před Athmerovou celou jen stěží poznal, že přes 
mřížový průzor ve dveřích se k němu natahuje ruka. Athme-
rova dlaň překryla obličej nemrtvého a se silným nárazem 
jej přimáčkla ke dveřím. Nemrtvý se bránil a zmítal a Athyn 
nepolevoval a tlačil hlavu nemrtvého proti dveřím. Oba dva 
vyvíjeli veškerou svou sílu. Nemrtvý aby se dostal z ničivého 
sevření a Athmerus aby dál nemrtvého mačkal. Ozvalo se za-
praskání a hlava nemrtvého se rázem zdeformovala. Athme-
rus využil chvilkového šoku a několikrát s nemrtvým praštil o 
dveře, dokud mu nerozmačkal mozek a nemrtvý tak konečně 
přišel o svou druhou šanci k  existenci. Z  bezvládného těla 
Athmerus rychle sebral klíče a odemkl si celu. 

Nevěděl přesně, proč tu je ani proč byl vlastně zavřen v cele. 
Věděl jen, že musí plnit vůli Temného Pána, aniž by věděl kdo 
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to vlastně je. Ale byl si jist tím, že by ho poznal. Jist si byl i 
tím, že až jeho Pán zjistí, co udělal a co se chystá udělat, tak že 
ho nejspíš bude chtít zabít. Athmerus se ale nebál ani smrti, 
ani Temného Pána. Jeho nutkání jít za tou tváří bylo tak silné, 
že ho následky jeho činů vůbec nezajímaly. Postupoval chod-
bami a vždy si pečlivě vybíral způsob postupu, aby se mohl 
skrýt, kdyby se někdo blížil. Byl přesvědčen, že tyto chodby 
vidí poprvé v životě, přesto však jako by přesně věděl, kudy 
má jít. Jako by ho vedl nějaký šestý smysl. Nějaký kompas 
v hlavě, který mu říkal, kam má jít. Najednou jako by mu další 
hlas poradil přesně, co má udělat v  následujících vteřinách. 
Athmerus rychle přiskočil ke dveřím, které se zrovna otevíraly 
směrem k němu, takže byl za nimi schovaný. Někdo vycházel 
z místnosti za dveřmi. Nemrtví to ale nebyli. Podle kroků a 
hlasu tipoval, že to budou temní elfové. Naštěstí šli na dru-
hou stranu a ani ty dveře za sebou nezavřeli, takže Athmerus 
zůstal krytý. Cítil, že v místnosti ještě jeden je. Proklouzl tam, 
aby si ho ti odcházející nevšimli, a i teď měl štěstí, ten uvnitř 
k  němu stál zády. Balil si ze stolu nějaké pergameny, které 
chtěl zřejmě před odchodem uklidit. V tomto kamenném hra-
du s  charakterem poloviční a částečně přestavěné zříceniny 
tohle byla o poznání kultivovanější místnost. Dřevěné police 
s  knihami, srolovanými mapami a plány. Stůl, na němž byl 
rozložený veliký plán chodeb. Zřejmě se jednalo o plán vyko-
pávaní zasypaných chodeb. Athmerus se pomalu připlížil za 
elfa. Nemohl si dovolit, aby jej elf postřehl. Jediné hlasitější 
vykřiknutí mohlo přivolat zpět ty, kteří právě odešli, a to by 
znamenalo problémy. Obezřetně, ale co nejrychleji. Dostal se 
elfovi za záda a přesně v okamžik, kdy se elf chtěl ohlédnout, 
ho jedna paže obepnula a škrtila kolem krku a druhá mezitím 
sebrala jeho vlastní dýku, kterou mu vzápětí vrazila přímo do 
srdce. Jedno zakroucení čepelí v ráně pro jistotu, že to elf už 
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nerozchodí, a pak jej Athmerus pomalu položil na zem, aby 
ani zadunění těla při pádu nepřivolalo něčí pozornost. Rychle 
z elfa stáhl nějaké šatstvo a hlavně boty, protože polonahý tu 
běhat nemohl. Když se oblékl,  hned si připadal o poznání 
pohodlněji. Jen obuv mu byla poněkud těsnější, ale dalo se 
to přežít. Škoda že byl vyzbrojen jen dýkou, meč by se proti 
případné přesile hodil víc, ale dýka měla zase výhodu v úz-
kých chodbách hradu, kde nebylo mnoho prostoru pro má-
chání mečem. Také si musel hlídat, aby mu nikdo neviděl 
do obličeje a aby nikdo nezahlédl podezřelou díru po dýce. 
Přehodil kápi přes hlavu, mrtvolu uklidil pro jistotu stranou 
a šel si prohlédnout plány. Pokusil se vyčíst, kudy by se mohl 
nenápadně dostat z hradu. Nejlepší by bylo, kdyby nemusel 
jít hlavním vchodem, který bude velmi dobře hlídán. Hrad by 
mohl mít nějakou tajnou únikovou cestu pro případ obležení. 
Ta by se mohla hodit. Athmerus se zaměřoval především na 
podzemní chodby. Nespoléhal na to, že by mu stavitel hradu 
ušetřil takovou cestu a únik by byl hned za hradbami. Jednu 
takovou cestu našel. Byla to dlouhá chodba, která vedla dost 
daleko od hradu samotného a najednou byl konec. To určitě 
bude onen tajný východ. Zbývalo jen prostudovat plán, kudy 
se tam dostane. Přestože plán pro něj byl poměrně zmatený, 
tak jako by ty chodby už znal a dokázal si i vybavit, jak která 
vypadá. Že by zase ten šestý smysl, který se tak náhle objevil? 
Na tom teď nezáleželo. Měl už vyzkoušeno, že tomuto smyslu 
může věřit. Teď byly důležitější jiné věci než zjišťovat, kde se 
ten smysl vzal. Opatrně vyhlédl ze dveří a když se přesvědčil, 
že je chodba prázdná, tak pokračoval dál. Cestu viděl jen jed-
nou na plánu a šel chodbami tak jistě, jako by to tu procházel 
už nejméně desetkrát. Na jediné odbočce nezaváhal. Přesně 
věděl, kam má jít. A co víc, jako by přesně věděl, jak se nemrtví 
a temní elfové v jeho blízkosti zachovají a co má dělat, aby se 
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vyhnul jejich podezření. Jen jednou jedinkrát došlo k problé-
mu. Narazil totiž na skupinku elfů, která se vracela pro svého 
bratra, který se opozdil. „Tady jsi. Kde jsi…“ Jeden elf poznal 
oděv, ale pak si všiml, že pod kápí není ten, koho očekával. 
Sotva stačil cokoliv říct, vzduchem se mihla ruka s dýkou a 
probodla elfovi krk naskrz. Další dva začali volat na poplach a 
sahali po svých zbraních. Jeden už měl meč téměř tasený, když 
se mu podlomila noha v příšerné bolesti. Athmerus v bles-
kurychlé reakci jedním kopem prolomil elfovo koleno a při 
došlapu se jen natáhl a druhému přejel čepelí přes hrdlo. Elf 
s proříznutým hrdlem upustil svůj meč a rukama drže si krk se 
postupně kácel. Řev elfa se zlomenou nohou přilákal další elfy 
a nemrtvé. Bylo na čase zmizet, a to rychle. S nepřáteli za zády 
utíkal Athmerus chodbami a doufal, že to, kam ho žene jeho 
nový smysl, je skutečně cesta ven. Naproti mu běžel jeden elf 
a dva nemrtví. Elf se přikrčil a chtěl Athmerovi přetnout nohy. 
Athmerus jeho čepel přeskočil a jednou nohou si ji blokoval, 
jako by po ní tou nohou přeběhl. Setrvačností skoku prorazil 
mezi nemrtvými a běžel dál.

 „Za ním!“ slyšel za sebou. Zaběhl do vedlejší chodby a 
když si všiml po levé straně otevřených dveří, přesvědčil se, 
zda ho ještě nikdo nevidí, a rychle se tam schoval. Přikrčen za 
rohem s dýkou v ruce čekal, až první skupinka dorazí. Věděl, 
že za ním běží roztahaně po několika jednotlivcích a ne v cel-
ku a zbavit se několika pronásledovatelů by vůbec nebylo na 
škodu. Už slyšel kroky. Trpělivě čekal, až budou dostatečně 
blízko. První pár nohou se mihl kolem a Athmerus jedním 
rychlým pohybem přetnul šlachy za pronásledovatelovým ko-
lenem. A protisměrným pohybem pak nastavil dýku druhému 
přímo do cesty a on na ni břichem naběhl. To je vyřadilo. Na 
další Athmerus nečekal a běžel dál. Bylo to divné, ale vůbec 
necítil únavu. Vzhledem k tomu, že si nemohl vybavit, jak by 
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byl nebo nebyl normálně unaven, tak ale věděl, že tohle roz-
hodně není normální. Už se mu začaly vracet některé velmi 
matné útržky paměti. Pořád o sobě ale nevěděl ještě nic urči-
tého. Zatím stále raději následoval hlas ve své hlavě. Když hlas 
řekl doleva, Athmerus bez přemýšlení a bez čekání zahnul 
doleva. Když hlas řekl doprava, on zahnul doprava. Docela 
šikovně se mu v chodbách podařilo pronásledovatele setřást. 
To byla lepší zpráva. Horší bylo, že jak postupoval on, tak po-
stupovalo i hlášení o jeho úniku. Brzy slyšel odevšad nějaké 
hlasy elfů a nemrtvých. Vždy se mu ale podařilo jim vyhnout. 
Podle svého tušení už mohl být někde v té chodbě, na kterou 
se díval v tom plánu. Někde tady musel být ten východ. V této 
chodbě bylo mnoho hlíny na zemi i po stěnách. Vypadalo to 
tu, jako by chodba byla mnoho let zasypaná a teď ji někdo 
nechal obnovit. Athmerus zastavil. Byl na konci chodby. Před 
ním byla jen lopatami a krumpáči rozrytá hlína. Chodba ještě 
nebyla vyhrabaná.

 „Nezastavuj, běž dál. Už zbývá jen kousek.“ vyzýval jej hlas 
v jeho hlavě. Příkaz toho hlasu jako by byl pro Athmera roz-
kazem a on měl tendenci jej prostě vykonat. Z výkopových 
prací zde zůstalo ještě nářadí. Vzal krumpáč a ryl do zemité 
stěny. Hlína ubývala rychle a on se za chvíli prohrabal zhruba 
o metr dál. Nevěděl, jak dlouho bude ještě rýt do země, něco 
mu ale říkalo, že prostě musí. Daleko za sebou slyšel hlasy. 
Už se chystali na průzkum chodby. Athmerus se znovu zase-
kl krumpáčem do hlíny a najednou pocítil, jak špička prošla 
skrz. Sláva. Něco tam bylo, nějaký další prostor. Rychle sebral 
lopatu a prorazil okraje otvoru alespoň natolik, aby se tam-
tudy protáhl. Na druhé straně byla tma. Prostor osvětlovalo 
jen světlo z vedlejší chodby. Ve slabém světle zahlédl postavu 
stojící přímo proti otvoru. Postavil se s dýkou do střehu a oče-
kával útok. Kdo to mohl být? Pokud tu nebyl ještě jiný vchod, 
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což nejspíš nebyl, tak tu ten dotyčný musel být zavřený pěkně 
dlouho. Po přehodnocení situace si Athmerus uvědomil, že to 
nikdo živý nebude. Sklonil zbraň a šel se podívat, kdo nebo co 
to tam s ním je. Odlesky světla prozradily, že se jedná o něco 
velmi členitého. Mnoho kovových částí zapadajících do sebe 
a tvořící povrch respekt-budící zbroje. Velké množství dílů, ze 
kterých se zbroj sestávala, zaručovalo větší pohyblivost. Zdálo 
se, že zbroj docela věrně kopírovala povrch těla s  výjimkou 
několika částí, jako například ramen, která byla esteticky tva-
rovaná, a kroužkové suknice chránící ty partie pod pasem, 
které by plechy mohly ochránit pouze na úkor pohyblivosti. 
Kroužkovina byla i v místech loketních a koleních jamek, kde 
plechy ze stejných důvodů být nemohly. Zbroj byla převážně 
černá, jen nějaké zdobné prvky měly barvu zlatou a některé 
plechy byly zase zřejmě jen z estetických důvodů tmavošedé. 
Zbroj vypadala skutečně úchvatně, pravděpodobně nejdoko-
nalejší zbroj, jaká snad mohla existovat. Přilba zakrývala celou 
hlavu, nekryté byly jen oči. Od čela dozadu kryly hlavu pláty 
připomínající velké šupiny řadící se za sebou až na temeno. 
Od očí dolů zakrývaly obličej podobné, avšak drobnější plátky 
se stejným vlkovo-ostnatým vzorem seřazené přes sebe. Z čela 
se vzhůru a trochu dozadu důležitě tyčila zlatá ozdoba při-
pomínající jelení paroží s jedním jediným zakončením. Ruce 
zbroje se opíraly o stejným stylem vyhlížející meč, kde pouze 
čepel měla typický kovový lesk. Meč byl velice podobný meči 
ashal, který používali temní elfové. Přesto byl však i od něj 
odlišný. Rukojeť měl ještě jednou tak dlouhou jak normálně. 
Čepel byla do mírného oblouku pro lepší sekání a broušena 
byla jak z vnější strany oblouku, tak i z vnitřní, což u těchto 
mečů nebylo obvyklé. Komplet s mečem byl naprosto úžasný.

 „Obleč si mne.“ ozval se znovu hlas v Athmerově hlavě. Teď 
už mu bylo částečně zodpovězeno, odkud se vzal ten jeho šes-
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tý smysl. Přibyly však nové otázky. Jak je možné, že k němu 
zbroj promlouvá? A proč zrovna k němu? Teď ale nebyl čas na 
dotazy. Nepřátelé se blížili. Athmerus se nezabýval zbytečný-
mi dotazy a šel si zbroj obléknout. Neviděl, kde se zbroj roz-
dělává a kde má řemínky či jakékoliv další spojovací a upínací 
prvky. Sáhl po botě, že ji sundá ze stojanu, když se kovové díl-
ky samy rozevřely a dovolily Athmerovi, aby je vzal. A naopak, 
když takto rozevřený kus zbroje přiložil ke svému tělu, tak jej 
zbroj sama obepínala a připevnila se. Zajímavé, jak se zbroj 
sama přizpůsobila jeho tělu. Seděla mu naprosto dokonale a 
byla naprosto dokonale pohyblivá, pohodlná a lehká. Dokon-
ce mu připadalo, jako by mu zbroj propůjčovala i jisté zlepšení 
jeho schopností. Cítil se o dost lépe. Nasadil si přilbu a chopil 
meče. Slyšel, jak se jeho nepřátelé blíží. Přilba působila, že při 
pohledu do jeho očí to byl pohled do tmy, jako by pod přilbou 
byla jen temnota.

 „Já jsem připraven. A co vy?“ zasmál se děsivě Athmerus.
 
„Tohle prokopané ještě nebylo. Rychle dovnitř. Tudy utekl!“ 

Skupinka temných elfů a nemrtvých doběhla k díře, kterou 
Athmerus vykopal.

 „Je tu tma, přineste nám sem pochodně.“ řekl jeden z nemrt-
vých, který se už dostal vedle.

 „Vidíš něco?“ zeptal se elf za stěnou nemrtvého, který stál 
hned vedle. „Tak vidíš něco?!“ zopakoval elf netrpělivě svůj do-
taz, když mu nemrtvý neodpovídal. Podíval se na něj a uviděl 
díru mezi rameny, kde ještě nedávno bývala hlava. Tělo chvíli 
jen tak stálo a pak se složilo na zem.

 „Past!“ zavolal elf na ostatní, kteří tu byli s ním. Dva ne-
mrtví se ohlédli k němu, co se děje, a jeden z nich najednou 
zmizel ve tmě.
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 „Co to…“ ozval se ten druhý, když pak pocítil, jak mu če-
pel rozetla jeho mrtvé srdce a jedním rychlým tahem směrem 
vzhůru rozpůlila jeho hlavu.

 „Na něj!“ zavelel jeden ze zbylých tří elfů, když zahlédl 
odlesk útočníkovy zbroje. Elfové se neohroženě rozeběhli do 
boje. Dva, tři údery a další z nich padl. Za chvíli zbyl už jen 
jeden raněný elf, který se plazil zpět k otvoru.

 „Rychle, pomoz mi ven.“ podával ruku těm na druhé straně, 
aby jej vytáhli ven. Dva se ruky chopili a zatáhli. Zaskočilo 
je, když netáhli vůbec žádnou váhu a oni v tahu přepadli na 
záda a vedle nich ležela jen uťatá paže. Podívali se na hliněnou 
stěnu, která se ihned probořila, když jí prolétlo tělo jednoho 
z těch, kdo tam padli. 

* * *
„Jak pokračuje pátrání po Athyniovi?“ ptala se elfská králov-

na Siraela Ar’Naa. 
 „Je to obtížné. Temní Elfové si hlídají své hranice velice pečlivě 

a je velmi těžké se do severního teritoria vůbec dostat, natož pak 
pátrat po jejich ležení, kde by ho mohli držet. Je to velice riskant-
ní, ale Athmera jim nechat nemůžeme. Na to je moc důležitý a 
potřebný pro blaho naší věci. Musíme ho dostat zpět stůj co stůj. 
Doufám jen, že je ještě naživu.“ doufal Ar’Naos. „A jak to vypa-
dá s tou dívkou? Dělá mi starosti, že je tak dlouho v bezvědomí.“ 
zajímal se.

 „Ten druhý mladík, Arok, posílal uvědomění řádu a zatím se o 
ni stará on.“ odpověděla Siraela.

 „Proč se o ni už nestarají naši léčitelé? Navíc si myslím, že za 
tu dobu, co je v tomto stavu, už dávno mohla být v DurothNaru, 
kde by možná jejich znalosti mohly udělat nějaký pokrok, kterého 
jsme my zatím nedosáhli.“ argumentoval Ar’Naos.
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 „Léčitelé se shodli na názoru, že nic víc pro ni udělat nemohou 
a že teď už záleží jen na tom, zda se ona sama zotaví. Prý posled-
ní dobou občas procitne, ale ne na dlouho. A z DurothNaru jsme 
žádnou odpověď zatím bohužel neobdrželi. Obávám se, že poš-
tovního holuba polapil po cestě nějaký dravec.“ vysvětlila Siraela. 
Ar’Naos by v tu chvíli měl spoustu připomínek, ale nechal to 
být. Měl o Aleen také starost, ale věřil, že je o ni postaráno tak, 
jak situace umožňuje. Mnohem větší starost měl o Athmera 
a Lyranien. Dlouze debatoval se všemi svými funkcionáři o 
možnostech, jak zlepšit severní obranu a jak pokračují hloub-
kové průzkumy severního teritoria. Musel ho najít za každou 
cenu, i kdyby se sám měl vydat na sever a vysvobodit ho. Bylo 
předpovězeno, že pouze Atharův dědic dokáže odvrátit Sou-
mrak. Ne že by nikdo jiný nemohl, ale pouze on má mít moc 
to dokázat. Už v minulosti Atharovi dědici dokázali mnohé 
skutky, které nikdo jiný nedokázal. Proto Ar‘Naos ani chvíli 
nepochyboval, že Athmerus je nezbytně nutnou součástí této 
ďábelské hry. Ar’Naos moc dobře věděl, že následky tohoto 
dění mohou být daleko horší, než jaké se zdají být. Byl si vě-
dom, jaká síla se v Athmerovi má probudit a jeho ztráta by ob-
rovskou měrou oslabila jejich šance na vítězství v nadcházející 
válce. A pokud by Athmera dostal nepřítel na svou stranu… 
Důsledky by byly tragické. Proroctví totiž mělo ještě jednu 
verzi, kterou si Ar’Naos nechával pouze pro sebe. Druhé pro-
roctví totiž hovořilo o možnosti, že se z dědice stane temná 
bytost hnaná touhou zabíjet. Stane-li se tak, pak prý Ar’Naos 
sám odejde z tohoto světa do zapomnění. 

Arok přecházel pokojem a nahlížel nervózně do nádobky 
po lektvaru. Už téměř žádný neměl a neměl ani prostředky, 
aby mohl udělat nový. Bez něj nemohl dále udržovat Aleen 
ve spánku a hrozilo by narušení jeho plánu. Lektvar, kterým 
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by mohl upravit Aleeninu paměť, musel ještě nechat nějakou 
dobu uležet, aby správně působil, ten ještě použít nemohl. Dal-
ší možností, aby dívka jeho tajemství neprozradila, bylo zabít 
ji. Jenže to by se mu zase nehodilo z jiných důvodů. Když zmi-
zel Athyn a teď by zemřela ještě jeho dívka, kterou měl Arok 
v péči, mohlo by to na něj uvrhnout jisté podezření. Ale když 
bude Aleen žít a s drobnou pomocí jeho umění jí změní vzpo-
mínky, pak bude moct dosvědčit to, co se jemu bude hodit, a 
pak bude moct bez obtíží pracovat na svém úkolu dál. Velkým 
přínosem pro něj bylo, když Aleen dostal do péče. Jen tak ji 
může mít pod dohledem. Díky tomu mohl i sabotovat zprávu 
o dění do DurothNaru a získat tak trochu času navíc. Co bude 
dělat se svým současným problémem? Zatím párkrát vynechal 
dávku lektvaru pro Aleen, aby jím šetřil. Díky tomu se dívka 
sice párkrát probrala, naštěstí pro Aroka však jen na okamžik 
a jen s částečným vědomím. To ale také nemůže vícekrát ris-
kovat, aby se někdy neprobrala víc a nezačala mluvit. Rozhodl 
se tedy, že lektvar naředí vodou. Aleen pak sice už nebude 
spát, její mysl však bude natolik omámená, že z ní stejně ni-
kdo nic nedostane. To mu získá další čas, než bude lektvar na 
manipulaci s pamětí hotov. Do odměrky nalije přesně odhad-
nuté množství vody, aby naředěný lektvar měl účinek alespoň 
takový,  jaký Arok potřebuje. Když protřepává lektvar smícha-
ný s  vodou, tak přemýšlí o dalších krocích, které podnikne. 
Hned jak bude mít Aleeninu paměť pod kontrolou, by měl 
vyrazit do Sarienu a dohlédnout i na Gobia, aby neudělal nic, 
co by mohlo jeho záměr poškodit. V hlavě se mu rodí další a 
další plány, jak se za pomoci Isenovy a jeho služebníků Gobia 
zbavit a jak se sám dosadí na trůn Thalorinu. Jakmile se tak 
stane, nechá zakázat všechny spolky a řády, které by jej mohly 
ohrozit, především DurothNar. Viděl další představy, jak svou 
říši rozpíná po okolních zemích. Najednou si vzpomněl, že by 
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mohl jít zkontrolovat, jak zraje druhý připravovaný lektvar a 
zda již bude připraven k použití. 

Aleen jen ležela na lůžku a snad jen ve snu vnímala něco 
z toho, co se kolem ní dělo. Pořád dokola se jí opakoval sen o 
té události na hřbitově a občas do něj přibylo i něco z toho, co 
ve spánku pochytila z vnějšího světa. Věděla, že se kolem ní 
děje něco špatného, byla ale polapena ve svém snu, ze kterého 
se nemohla vlastní vůlí probudit. Její srdce zaplňoval stesk a 
zármutek nad odloučením, nikoliv však nad ztrátou. V hloubi 
duše totiž cítila, že Athyn žije. Cítila, jak energie jeho ducha 
od posledního jejich setkání značně vzrostla. Cítila, jak se jeho 
energie blíží. Věděla, že ji Athyn hledá. 

* * *
Pevnost Toremaan bila na poplach. Zmatek řádící v jejích 

útrobách vyvolal velkou pozornost všech, kdož ji obývali. 
 „Jak je to možné?!“ rozčiloval se Kostipán. „Takže nejen, že 

vám uprchl Athmerus, kterého tak strašně potřebujeme pro svůj 
záměr. Vy ho necháte, aby s sebou odnesl i ty nejdůležitější arte-
fakty, které podzemí Toremaanu skrývalo!? Modlete se k Matce 
Smrti, aby ještě neopustil pevnost a my jej mohli vrátit zpět do 
naší přívětivé náruče. Protože jestli unikne, tak všem nemrtvým, 
kteří jej měli hlídat, odeberu jejich dar neživota a temné elfy s tím-
to úkolem zabiji bez nároku na vzkříšení!“ zuřil. 

 „Je moc silný, můj vládče. Sami, jen s pomocí elfů ho nezvlád-
neme.“ klaněl se nemrtvý před Kostipánem. 

„Jistěže je silný. Jeho původ mu zaručoval sílu, která potřebo-
vala impuls k tomu, aby se probudila. A má přeměna jeho stavu 
v Neživého jej posílila ještě víc. Je to unikát do mé sbírky výjimeč-
ných služebníků.“ rozplýval se Kostipán nad svou zálibou ve 
tvorbě hrůzných zabijáků. Nějak nehodlal přijímat argumenty 
nemrtvých. Věděl, že vytvořil bojovníka, který má být velmi 
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těžký oříšek pro každého. Nedocházelo mu však, jak je možné, 
že se snaží utéct, když jej přeci již obrátil na svou stranu, když 
je už bez duše. Athmerus by měl přeci poslouchat jeho vůli, 
tak proč utíká a proč jej Kostipán nemůže znovu ovládnout? 
Bylo jasné že takhle to nechat nemůže.

 „Musím ho vrátit do cely.“ řekl a vyrazil na nádvoří, kudy 
Athmerus zákonitě musel projít, jestli se chtěl dostat ven. 

Tmavá kamenná chodba nesla mnoho krvavých stop. Stří-
kance krve na zdi po useknutých kusech těl, kapky a loužič-
ky krve na zemi i ony useknuté části a mrtvá těla. Na konci 
chodby, kousek od nádvoří, stál Athmerus a čekal, odkud na 
něj vyběhne další opovážlivec. Nádvoří působilo tak trochu 
jako nějaká galerie. Všude po stěnách a sloupech bylo mnoho 
plasticky ztvárněných podobizen různých démonických 
bytostí s kozlími rohy a blanitými křídly. Po tolika nešťastní-
cích stojících mu v cestě Athmerovi připadalo zvláštní, že ná-
dvoří je prázdné. Možná to má být past. Stál na konci chodby 
a pečlivě prohlížel každý detail nádvoří, zda neobjeví někde 
schovaného nemrtvého či temného elfa. S mečem připrave-
ným k okamžitému zásahu opatrně vykročil do prostoru. Jak-
mile tam stál, pochopil. Vycítil přítomnost jednoho ze svých 
pánů. Toho, který jej „přetvořil“. 

 „Ano, Athmere. Cítíš správně. Koneckonců jsem tě tak stvořil, 
abys uměl odhadnout každou situaci.“ Zpoza jednoho ze sloupů 
podloubí se vynořila kostlivá postava v černé kutně a bez no-
hou, jen tak se vznášející nízko nad zemí. „Vím o tobě všechno, 
Athmere. Vím o tvém původu i o všem, co bylo ve tvé mysli před 
tím, než jsem z tebe udělal toho Athmera, jímž jsi teď.“ ujišťoval 
jej. „Jen jedno mi řekni, můj synu. Proč se mi vzpíráš? Proč 
neposloucháš? Mohl jsi mít vše, po čem každý takový jako 
ty touží. Tak proč se ode mne odvracíš?“ ptal se Kostipán. 
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Athmerus vlastně ani nevěděl, proč si počíná zrovna tak, jak si 
počíná. Cítil jen, že ho cosi táhne za tou krásnou tváří, kterou 
zahlédl v útržcích zbytků své paměti. Nevěděl ani, proč si ve 
svém konání počíná zrovna tak razantně, když to mohl udělat 
i ve službě svému pánovi. Otázka ho trochu zaskočila, protože 
na ni sám neznal uspokojivou odpověď. Během hovoru stále 
klidným a pomalým krokem pokračoval ke Kostipánovi, který 
zatím pokračoval. 

 „Vidím, že sám nevíš. Jsi jen zmatený. To není nic neobvyk-
lého. Probudil jsi se poprvé takový, jaký jsi teď, a nevěděl jsi, co 
se děje, a tak se tě chopil jeden z nejzákladnějších instinktů. Já ti 
odpustím, můj synu. Nemrtvé získáme nové a s elfy to nějak vy-
řešíme. Vysvlečeš si tu zbroj, ta je pro někoho jiného. Já ti nechám 
udělat jinou. Takovou, která bude lépe vystihovat tvé poslání.“ 
přesvědčoval ho Kostipán. „Pojď se mnou, můj synu, a já tě po-
vedu po cestě mocných.“

 „Půjdu…“ odpověděl Athmerus. „Ale sám!“ Celá délka jeho 
meče projela Kostipánem v místech, kde obvykle bývá srdce. 

 „Hloupý nevděčníku!“ zaklel Kostipán a vlna energie smet-
la Athmera a hodila s ním až k podloubí na protější straně. 
„Mě nemůžeš takhle zabít. Já totiž nemám žádné orgány, kte-
ré by jsi mohl poškodit a přivodit mi tak smrt. Krom toho jsem 
mrtvý.“ připomněl mu jeden fakt. Kostipán hromadil svou 
nekromantickou energii a v  podobě zelených plamenů ji 
vrhal po Athmerovi. Ten probíhal mezi sloupy a zásahům 
se vyhýbal. Příští dávku Kostipán pustil do země se silou, že 
kamenné dlaždice na nádvoří popraskaly. To mělo být zname-
ním pro další nemrtvé, kteří na sebe nenechali dlouho čekat. 

Ve vstupech na nádvoří se téměř okamžitě objevily hnijící 
postavy nemrtvých a Athmerus věděl, co ho čeká. Na jednu 
stranu mu přišlo otravné, že zrovna teď, když se snaží zabývat 
Kostipánem, budou otravovat jeho slabí poskoci. Na druhou 
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stranu ho ale jejich zabíjení začínalo bavit. Alespoň si to ještě 
maličko zpestří, než půjde na Kostipána. Nemrtví jej obklíčili 
a pomalu ho zasypali, jak se na něj vrhli. Athmerus několi-
krát mocně máchnul mečem a vydobyl si zase trochu volného 
prostoru. Kostipán začínal nějaké vyvolávání. Obřadně pohy-
boval rukama, ze kterých vycházelo zelenavé světlo a to jako 
by se rozlévalo po celém nádvoří. Athmerus věděl, že tohle asi 
nebude nic dobrého, a měl se na pozoru mezi tím, co se pro-
sekával nemrtvými. Sloupy na nádvoří začaly praskat, sypal se 
z nich prach a padaly kamenné odštěpky. Praskliny se tvořily 
přesně podél rysů vyobrazených postav, které se začínaly po-
hybovat a sestupovat ze sloupů na zem. 

 „Konečně se začínám bavit.“ dodal Athmerus uštěpačně a 
připraven ve střehu očekával útoky ze všech stran. Kamen-
ní démoni ze sebe oklepávali zbytky prachu a připravovali se 
k útoku. Jeden roztáhl křídla a skočil proti němu, jako by se 
pokusil letět, nedošlo mu ale, že na to je moc těžký. Athmerus 
mu jen uhnul z cesty a kamenná postava naletěla do skupi-
ny nemrtvých, které rozdrtila a jejichž zbytky se rozetřely po 
zemi jako těla rozmáčklého hmyzu. To Athmera velice po-
bavilo a potěšilo zároveň. Ušetřilo mu to práci. Ti okřídlení 
golemové budou problém. Meč mu proti nim asi moc platný 
nebude a jeho bojové znalosti a dovednosti jim též jen stěží 
ublíží. Musel zničit zdroj jejich energie, to byl jediný provedi-
telný způsob, který Athmera napadl. Musel zničit Kostipána, 
protože on je povolal a on jim propůjčoval sílu. Sotva si zplá-
noval, jak se k němu dostane, už na něj útočili další golemové. 
Jeden se rozpřáhl pěstmi do výše a jako dvě velká kladiva se 
řítily jeho pěsti jako proti kovadlině. Athmerus uskočil a stočil 
se do kotoulu stranou od nárazu, který byl tak silný, že kamen-
ná podlaha popraskala. Při uhýbání se mezi sloupy podloubí 
Athmerus musel řešit problém s nemrtvými, kteří mu překá-
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želi. Většinou stačil jeden sek mečem a problém byl vyřešen, 
do některých vyspělejších jedinců ale musel toho času inves-
tovat trošku víc. Ačkoliv to byl paradox, tak právě oni obtížní 
soupeři golemové mu usnadňovali práci s nemrtvými, když se 
ho snažili zabít, ale při své neúspěšné činnosti drtili jednoho 
nemrtvého za druhým. Zrovna se po něm sápala další hnijící 
zdechlina, když za jejími zády zpozoroval blížící se kamennou 
pěst a sehnul se. Nemrtvý byl pěstí nabrán a rozdrcen o jeden 
z pilířů. Pilíř tento nápor nezvládl a v horní i spodní části po-
praskal. V prasklinách se kámen dál drolil a bylo jen otázkou 
velmi krátké doby, než odpadne. Athmerus dostal nápad. Dr-
žel se v blízkosti sloupu a za chvíli tam za ním přišlo i několik 
golemů, kteří se ho snažili rozmačkat. Athmerus se dobře vy-
hýbal všem ranám, i když občas to bylo jen o fous. Golemové 
byli tak těsně namačkáni, že překáželi jeden druhému a tím se 
jejich už tak značná nemotornost ještě zhoršila. Naráželi do 
sebe jako býci v těsném výběhu. Nebyli moc chytří, věděli jen, 
koho mají zničit, a to také dělali. Jejich další problém byl, že 
velmi snadno podléhali agresi. A tak na sebe nenechalo dlou-
ho čekat, že se mezi sebou pustili jeden do druhého. Těžké 
a tvrdé rány pěstí narážely do kamenných těl, až se kamení 
drolilo a zasypávalo zem. Athmerus se mezitím nenápadně 
vytratil a nechal golemy věnovat se své „zábavě“. Jeden z gole-
mů vrazil do popraskaného sloupu, který se skácel na opačnou 
stranu a spadl jinému golemovi na hlavu, která se pak rozdro-
lila. Zrovna kolem toho golema Athmerus probíhal, když jeho 
tělo s sebou tvrdě praštilo o zem a jen o kousek ho minulo. 

 „Do něj, vy hlupáci!“ zasyčel Kostipán, když viděl, jak go-
lemové přestávají poslouchat a jak v jeho plánu nadělali více 
škody než užitku. 

Další golem proboural zeď kousek od pilíře a část budovy 
nad tímto místem se sesypala a těžké kamení probořilo kus 
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podlahy do kobek pod ní. Kostipán to sledoval s nepopsatel-
ným hněvem, když mu golemové začali bourat i pevnost. Pak 
ho něco stáhlo dozadu. Athmerus jej držel za kápi, táhl ho za 
ni k zemi a serval z něj kutnu. 

 „Ne, to nesmíš!“ zvolal zoufale Kostipán a marně se na sobě 
snažil kutnu udržet. Kutna byla dole a kosti na jeho těle začaly 
černat. Odhalilo se cosi, co vypadalo jako černé srdce v jeho 
hrudním koši, kolem něhož byl černý kouř, který postupně 
přecházel v černo-fialový plamen. Kostipán vyluzoval sípavé 
zvuky a zmítal se na zemi pohlcen tmavým plamenem, po-
koušeje se vyhledat stín, kde by se ukryl před světlem. 

Athmerus zahodil starou kutnu a jako by se nic nedělo, se 
jen otočil a vydal se cestou ven z pevnosti. Nemrtví se již ne-
odvážili jej dál pronásledovat. Nedostali žádný příkaz a sami 
se již neodvážili na něj zaútočit po tom, co jim předvedl. 

Za dobu nedlouhou, avšak dlouhou dost na to, aby Athme-
rus již pevnost opustil, na tom samém nádvoří, kde část bu-
dovy prorazila díru do kobek, se objevil nějaký pohyb. Kusy 
zdí jakoby někdo odsouval stranou. Něco se snažilo prohrabat 
ven. Po několika kusech kamení se na povrch prohrabala jed-
na paže a záhy se objevila i druhá. Tělo připomínající znetvo-
řeného člověka. Nos a rty jako by byly odděleny, na hlavě bylo 
stěží poznat, zda její povrch ještě tvoří kůže, maso či kost, 
nejspíš to bylo od všeho trochu. Obdobně na tom byl i zbytek 
těla. Na jednu stranu bytost působila velmi mohutně a statně, 
na stranu druhou měla i znaky spíše ochablého a zdeformova-
ného člověka. Jako například propadlé břicho, shora výrazně 
ohraničené kostmi hrudníku. 

 Dimeroth se konečně dostal na svobodu. Nadechl se zhlu-
boka čerstvého vzduchu a rozhlížel se kolem. Konečně měl 
opratě svého osudu ve svých rukou. Už nebyl tím primitivním 
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stvořením, které se střetlo s  Athmerem v  aréně. Již tenkrát 
byl učenlivý a jak čas postupoval, tak se jeho intelekt prodral 
napovrch skrze primitivní slupku, stejně jako se on sám dostal 
na vzduch z kobek. Přirozené učení a rozvíjení intelektu chvíli 
trvalo, ale nakonec dosáhlo svého ovoce. 

 Dimeroth zahlédl něco, co ho velice zajímalo, a přibližo-
val se k tomu. Za sloupem, schovány ve stínu ležely zčernalé 
zbytky kostry, které ještě stále projevovaly snahu bytí. 

 „Dimerothe, můj synu. Pomoz mi do pevnosti, do stínu. Potře-
buji se ukrýt před sluncem, jinak můj čas nebude mít dlouhého tr-
vání. Tvůj bratr nás zradil a opustil nás.“ sípal Kostipán, zrazen 
a zničen svým vlastním výtvorem. 

 „Otče… v jednom máš určitě pravdu.“ řekl Dimeroth a při-
klekl si k němu. „Tvůj čas už nebude mít dlouhého trvání.“ Vy-
rval Kostipánovi černé srdce z hrudi a díval se, jak stín dodá-
vající mu sílu opouští kostlivou schránku. 

 „Synu…“ zazněl naposledy Kostipánův hlas jako by se chtěl 
ještě zeptat, proč ho i Dimeroth zradil. Víc však už nestihl. 

 Dimerotha kosti bez života již nezajímaly. Vstal a černé 
srdce držel před sebou jako by jej chtěl ukázat nemrtvým, kte-
ří přicházeli z  kobek a postranních chodeb. „Teď je řada na 
mě.“ řekl a sevřel srdce tak pevně, že jej rozmačkal. Měl prav-
du, teď byla skutečně řada na něm. Starý vládce nemrtvých byl 
mrtev. Povstal, aby předal svou moc nové generaci nemrtvých 
a ta aby ji rozšířila dál. Bylo akorát na čase, aby z řad nových 
nemrtvých povstal nejsilnější jedinec, který by se ujal vlády 
namísto starého Pána. A všichni nemrtví jako by to přesně 
věděli. Dimeroth se ujal vlády a nemrtví byli připraveni jej 
následovat. V jeho hlavě však žily jiné plány, než které zamýš-
lel Temný Pán. Nezajímali ho Temní Elfové, nechtěl být pod 
vládou nikoho jiného, on chtěl být sám vládcem a nehodlal 
nikoho poslouchat. 
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KapitOla ii: Mrtvá věž

Les kam až oko dohlédne a osm hodin chůze za sebou. 
Athmerus nikam nespěchal. Věděl, že nemrtví ho pronásle-
dovat nebudou, ti mají teď jiné starosti. A vzhledem k tomu, 
že o cíli své cesty toho mnoho nevěděl, tak ani tam nespěchal. 
Bral to tak, že tu dívku prostě najde, ať už dříve či později, ale 
najde. Podle svého tempa odhadoval, že už mohl ujít něco ko-
lem pětatřiceti kilometrů. O zvolené cestě nepřemýšlel, pro-
stě šel. Místo o cestě přemýšlel o spoustě jiných věcí. Snažil 
se vzpomenout si, kdo nebo co je vlastně zač. Chtěl zjistit 
něco ze svých mlhavých a útržkovitých vzpomínek. Po době 
soustředění se sice občas objevila nějaká nová vzpomínka, ale 
nic, co by mu nějak výrazně pomohlo v pátrání po své osobě. 
Viděl některé tváře, které mu za jeho starého života byly jistě 
velmi blízké. Viděl místa, velké sály, zahrady, parkány, viděl i 
bojiště. Cítil svou přítomnost na oněch bojištích, netušil však, 
kdo je, na které straně konfliktu stojí, nebo jakou úlohu zastá-
vá. Neznal žádné souvislosti ve vzpomínkách ani mezi nimi. 
Musel použít svou představivost, aby si spoustu věcí domýšlel. 
Zřejmě byl nějakým vojákem či rytířem a ty tváře, které vídal, 
patřily jeho spolubojovníkům. Vše bylo však jen nejisté odha-
dování neznámého. Naštěstí čím víc přemýšlel, tím víc nových 
starých vzpomínek se vynořovalo. Snažil se přijít na to, jak se 
vlastně dostal do pevnosti, ze které uprchl, a jakou úlohu hrál 
tam. To by mu třeba pomohlo určit alespoň, na které straně 
konfliktu stojí. Takový pocit nevědomosti byl přinejmenším 
znepokojující a nevyhovující. 

 Jeho zbroj, o které se ještě před tím, než ji oblékl, zdálo, 
že k němu promlouvá, mu neřekla už jediné slovo. Athmerus 
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čekal, že po útěku z  pevnosti se ze zbroje bude snažit zís-
kat nějaké informace alespoň o ní. Byl si jist, že určitě není 
normální, aby k němu brnění mluvilo, a tak očekával, že při 
vhodné příležitosti se pokusí zjistit, co vlastně na svém těle 
nese. Jediné, co o zbroji věděl, bylo, že ji Kostipán chystal pro 
Temného Pána. Čím však byla zbroj tak výjimečná, že musela 
patřit Temnému Pánu, nevěděl. Rád by se dozvěděl, jaký je její 
potenciál, to ale nebude tak snadné. 

* * *
Na Toremaanu se děly změny. Pod novou vládou Dimero-

tha nemrtví zapomněli na jakékoliv práce pro Temné Elfy 
nebo Adary. Vše již začalo jít pouze v jejich prospěch. Žádní 
z Temných Elfů, co v pevnosti strážili, již nezbyli, protože 
padli v boji proti prchajícímu Athmerovi. Tím se Dimero-
thovi usnadnila práce. Když vládl ještě Kostipán, tak si rád 
své myšlenky a plány zaznamenával na papír, chtěl mít vše 
na očích, aby nic nezapomněl a mohl své plány rozvíjet. Di-
meroth se učil čím dál rychleji a z pouhé hloupé bestie na 
zabíjení se stal o dost nebezpečnějším netvorem díky svému 
nabytému vědomí. Studoval Kostipánovy spisy a vše, co mu 
jeho předchůdce zanechal, hodlal použít ve svůj prospěch. 
Uvědomoval si, že svými kroky k nezávislosti si nadělal 
spoustu nepřátel a obstát v nadcházejících časech bude těžký 
boj. Isenus a jeho věrní po něm půjdou kvůli zradě a Thalorin 
s jeho spojenci už jenom z principu. Jeho vědomí sice ještě 
nebylo úplně perfektní, ale věděl, že bude muset podstoupit 
jisté kroky. Stranou se držet nechtěl, chtěl demonstrovat hrůz-
nost a sílu své moci. Musel ukázat všem, že se ho mají bát a 
vyhýbat se mu, chtějí-li žít. Ne že by Dimeroth chtěl někoho 
nechat na živu. Chtěl jen, aby jeho vzestup pořádně zakořenil 
strach do srdcí živých. Mezi Kostipánovy poznámky patřily 



32

i zprávy od elfských zvědů. Jedna z nich ho velmi zaujala. 
Jedna, kterou mohl perfektně použít právě při této příležitosti. 
V Thalorinu má dojít k důležitému setkání vysoce postave-
ných funkcionářů a vyslanců mnoha národů, které by jistým 
zákrokem takto Dimeroth mohl zastrašit. Zapojil svou fanta-
zii a plánoval kruté překvapení. 

* * *
„Jsem rád, že ses připojil rovnou ke mně. Mezi těmi generály, 

knížaty a dalšími si připadám nesvůj. Takhle mám po ruce ales-
poň někoho zkušeného, komu mohu věřit.“ Gobiova slova rušilo 
kodrcání a vrzání kočáru, přesto jej však Satis slyšel. 

 „Zanedlouho bychom se měli sejít s Maladanem a Berinem, 
než pojedeme do Ronan-Taore. Pak už kolem sebe budete mít více 
zkušených a důvěryhodných lidí, můj králi.“ odpověděl starý pa-
ladin a Risila se zachichotala. 

 „Nemá to oslovení rád.“ Řekla mladá elfa, když při těch slo-
vech Gobius opět obracel oči v sloup. 

 „Jsem Gobius, Satisi. Je mi trapné, když lidé, které považuji za 
přátele, mě oslovují mým titulem. To ať používá ta smetánka, 
která si na tom tak potrpí, ale ne moji přátelé.“ osvětloval Go-
bius a Satis s mírným svraštěním čela pokynul hlavou. 

 „Já si na nic hrát nechci. Cestu vladaře jsem si nevybral dobro-
volně, ta mi byla přidělena původem. Tak bych si rád dovolil ales-
poň nějaké odlehčení té nudné dvorní etikety. Když už je mou po-
vinností spravovat tuto zemi a v této nešťastné době i řešit válečné 
problémy, tak udělám, co bude v mých silách a co se ode mě čeká. Ale 
když už to mám dělat, tak se chci starat o tyto záležitosti a ne o to, 
jak mám přesně koho oslovovat, jak se přede mnou má kdo uklánět 
a podobné blbosti. Na to skutečně nemám žaludek a myslím, že i 
ti mojí královští rádci to začínají chápat. A myslím, že je asi brzo 
propustím a seženu si jiné rádce, kteří budou umět poradit i něco 
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užitečného.“ Gobius už přestal mluvit, protože znatelně pocítil, 
jak se začíná rozčilovat. Královský úřad zřejmě skutečně nebyl 
moc pro jeho povahu. Gobius by se uplatnil spíše jako nějaký 
vojenský velitel, ale na kralování i přes svůj původ neměl tu 
pravou povahu. Zdálo se, že v Gobiově vládě nastane dočasný 
konec králů diplomatů a místo nich nastane doba spousty 
razantních změn v úlohách krále. Sice chtěl vládnout tak, aby 
lid byl co nejspokojenější, ale byla spousta věcí, které mu při-
nejmenším nevyhovovaly a to chtěl změnit. Možná že to bylo 
jen jeho mládím, třeba jeho otec byl na tom úplně stejně, když 
začínal a pak změnil názor. Každopádně teď chtěl změny, ne-
věděl sice ještě úplně přesně jaké, ale chtěl je. 

  Kočár zpomalil, až zastavil úplně. Gobius poslouchal, co 
se děje. 

 „To asi budou oni.“ řekl paladin a vyhlédl z okénka ven. Zven-
čí byly slyšet hlasy. Někdo mluvil s kočím, nebylo však slyšet, 
co říkají, ani nebyla pořádně slyšet barva hlasu. Zanedlouho 
už i Gobius viděl malým okénkem obrněného kočáru, kdo to 
venku je. Tři jezdci. Jeden byl člověk na statném maronském 
hřebci a ti další dva byli trpaslíci na dajlavech. 

 Dajlav byl kůň vyšlechtěný trpaslíky pro lepší použití 
s ohledem na jejich vzrůst. Dajlavové měli asi poloviční výšku 
než normální koně a v poměru k výšce byli i mírně baculatější. 
Byli to však dříči a unesli tolik co každý jiný kůň. 

 Všichni byli oděni ve zbrojích. Jeli přece na shromáždění 
vysoce postavených funkcionářů, tak museli trochu reprezen-
tovat sílu národa, který měli zastupovat. Zajímavé, že všich-
ni tři chtěli reprezentovat svůj národ těžkou vahou. Krom 
těžkých zbrojí měli i těžké dvouruční zbraně. Maladan měl 
jako obvykle svůj dvouruční meč, Berin si pohupoval v ruce 
své kladivo a ten neznámý druhý trpaslík měl na dajlavově 
sedle pověšenou dvoubřitou dvouruční sekyru. 
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 V tomto šerém, mlhavém dni měla scénka lehce strašidelný 
nádech. Večer pršelo, a tak bylo všude kluzké bahno a kalu-
že. Smutně zelenou trávu překrývala vrstva spadaného listí a 
holé větve početných stromů se skláněly nad cestou. Slunce 
se skrývalo nad nepropustnými mraky a svět jako by byl celý 
šedivý. 

 „Rád vás všechny opět vidím.“ nahlédl Maladan okénkem 
dovnitř a přepočítával si známé tváře. „Kde je Athyn?“ zeptal 
se dříve, než kdokoliv stačil odpovědět, když si všiml, že jeho 
oblíbenec chybí. 

 „To nevíme. Od té doby, co jsme odjeli z Lyranienu, jsem od 
Athyna ani od elfů neobdržel žádnou zprávu.“ odpověděl Gobi-
us pochmurně. 

 „Hned jak skončí toto setkání, tak máme v plánu cestovat dál 
do Lyranienu a zjistit co se stalo.“ dodala Risila. 

 „Dobře.“ řekl si Maladan. Věděl, že teď toho moc nenadělá. 
Musí jen doufat, že jeho bývalý žák je v pořádku. Byl rozhod-
nut, že po zasedání pojede s Gobiem navštívit elfy, aby zjistil, 
proč se Athyn tak dlouho neozval a proč elfové nereagovali na 
žádné zprávy. Podíval se na Satise a zeptal se: „Jak jsi dopadl 
v Dassnarienu? Zapojí se do boje?“ 

 „Ano, několik členů dassnarienského královského dvora bude 
na zasedání. A co víc, podařilo se mi v královském paláci narazit i 
na jednoho z vrchních členů Paladia, který též přislíbil svou účast. 
Takže bychom mohli očekávat i pomoc Paladinů.“ odpověděl Satis.  
 „Výborně.“ liboval si Maladan. Přesto, že vládnout měl Gobius 
a oficiálně mělo vedení boje spadat po generálský spolek mezi 
královskými rádci, pravděpodobně to za nedlouho bude právě 
Maladan, kdo se chopí hlavního slova ve vedení nadcházející 
války. Krom jediného rytířského titulu se žádnými honosnými 
tituly a řády nechlubí, má však na rozdíl od všech těch generá-
lů bohaté válečné zkušenosti a velmi vůdcovskou povahu než 
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aby nechal tak důležitou věc na starosti někomu, o kom by 
silně pochyboval jako o schopném válečníkovi. Maladan byl 
prostě takový. Netoužil po žádných titulech ani statcích. On 
chtěl vládnout jen na bojišti, to bylo prostě jeho libido. Pravý 
válečný vůdce, žádný zženštilý chlapeček hledající ctnostné 
pokání a taralskou cestu světla. Byl to prostě tvrdý muž kova-
ný válkou už od mládí. 

 „Jedeme.“ zahlásil Maladan a jeho kůň vyrazil vpřed k Ro-
nan-Taore a ostatní jej následovali. Věděl, že pro něj přichází 
chvíle, kdy bude muset držet hodně jazyk za zuby a rukama 
bude pevně svírat svůj opasek, aby ruce neudělaly něco, co by 
někoho mohlo stát zuby. Se spoustou šlechticů totiž zásadně 
nesdílel jejich názory, byli to totiž většinou názory lidí, kteří 
pořádnou bitvu nikdy neviděli dostatečně zblízka. Maladan 
ale znal válku mnohem víc, než jak znali mnozí lidé své 
blízké. Nesnášel ty diplomaty, kteří si mysleli, že všechno 
vyřeší nějakou dohodou, a když už se uchýlili k boji, tak to 
postrádalo veškerou krásu a umění jaké se z  války dá vytě-
žit. Pod jejich velením byl na bojišti téměř domácký pořádek 
jako při začínající šachové partii. Chtěli mít naprostý přehled, 
a to v  chaosu nedokázali. Taková vyumělkovaná a srovnaná 
vojska ale přicházela o spoustu vojáků. Maladanova taktika 
byla většinou zcela odlišná. On se v chaosu orientoval dob-
ře, chtěl proto téměř vždy zařídit takové podmínky, aby co 
nejvíce zmátl nepřítele a aby jej neustále překvapoval, aby ani 
v pokročilé fázi bitvy neztrácel výhodu, kterou mu překvape-
ní zaskočení nepřítele nabízelo. Taková taktika byla ale moc 
složitá i pro ty lidi, kteří mu směli nahlížet do karet a když 
něčemu nerozuměli, tak se jim to pochopitelně nelíbilo. Proto 
si Maladan raději velel sám, aby jeho podřízení měli každý 
svůj úkol, který splní a nemusí se v tom orientovat a výsledný 
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organizovaný chaos viděl jen Maladan, který ho řídil, a jeho 
nepřítel, který se v něm absolutně nevyznal. 

 Gobius čekal, že jak se budou blížit k Ronan-Taore, tak 
se rozmrzelost podzimního dopoledne rozjasní a mlha ustou-
pí. Nestalo se však. Podle jeho odhadu už měli být u cíle své 
cesty a mlha byla stále stejně hustá. Dokonce tu bylo i něco 
víc. Bylo tu i něco, co nebylo vidět. Ale všichni to cítili. Byl 
to zvláštní neklid, který vycházel z  toho ticha všude kolem. 
Z mlhy se vynořoval obrys ronanské brány a hradeb. Maladan 
sesedl z koně a nechal ho stát na místě. 

 „Co se děje?“ ptala se Risila, když úzkým okénkem vidě-
la jak Maladan sesedl a po něm i oba trpaslíci. Maladan dal 
zbytku královského doprovodu povel zůstat na místě a hlídat. 
Sám s malými pobočníky pomalu vykročil vpřed. 

 „Nevím, ale jdu to zjistit.“ Gobius se zvedl a chystal se 
opustit vůz. Satis se mu chystal něco říct, ale Gobius ho ges-
tem usadil dříve, než stačil cokoliv vyslovit. Otevřel dveře a 
vyšel ven. Satis je za ním hned zajistil, protože to se dal jedině 
zevnitř. Když si eskorta všimla, že mladý král je venku, ihned 
kolem něj několik příslušníků utvořilo obrannou formaci, aby 
byl král co nejvíce chráněn. 

 „To je v pořádku, já chci také trochu dýchat. Když u mě budete 
dva, tak to bude stačit.“ ohradil se shovívavě vůči vojákům a 
čtyři z nich se vrátili zpět na svá místa u kočáru. 

 Gobia nepříjemně mrazilo na zátylku. Zdálo se, že Ma-
ladan něco tuší a jako by to nestačilo, tak i skutečnost, že je 
teď momentálně beze zbroje, nalehko, mu byla nepříjemná. 
Kdyby se teď něco semlelo, tak by mohl riskovat dost nehezké 
šrámy. Nepočítal, že by na jeho vlastním území mohlo dojít 
k nějaké takové nepředvídatelné situaci. Rozhlížel se kolem a 
pravačkou pomalu tahal meč od pasu. Došel až k Maladanovi 
a zeptal se ho, co se děje. 
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 „Nelíbí se mi to ticho.“ odpovídal Maladan. „Ronan-Taore je 
docela rušné město. My jsme už u brány a neslyšíme žádný ruch, 
ani žádná stráž tu nehlídá.“ Rozhlížel se kolem a hledal coko-
liv, co by mohlo vysvětlit zdejší okolnosti. Jediný šíp, jedinou 
kapku krve. Neviděl ale nic. 

 „Udělali to Adaři? Dostali se tak daleko na naše území? Nebo 
nás zradil někdo ze spojenců?“ kladl Gobius otázky, aniž by če-
kal odpověď, protože si uvědomoval, že o tomhle nikdo nic 
neví. Spíše vnesl pár aspektů, které by v  tomhle mohly hrát 
roli, a usměrňoval ostatní, po čem se mají dívat. 

 „Běž raději zpátky do vozu. Já to prohlédnu a zjistím, co se 
stalo.“ radil mu Maladan. Gobius se sebral a odešel ke kočáru, 
ve kterém jel. Přepočítal si vojáky z eskorty. Měl padesát vojá-
ků a pět kočárů. Určil patnáct, kteří půjdou s ním, zbytek bude 
hlídat obrněné kočáry funkcionářů. 

 „Odjeďte kus dál, ať tu nejste tak na ráně, kdyby k něčemu do-
šlo.“ řekl zbylým vojákům a svému kočímu. 

 „To ne, já stranou stát nebudu, jdu s  tebou.“ Paladin věděl, 
že Gobiovi jeho rozhodnutí nerozmluví, byl totiž ve své tvr-
dohlavosti stejný jako jeho otec. Tak ho chtěl mít alespoň na 
očích. Gobius mu pokynul, že souhlasí. 

 „Já jdu taky. Nebudu tady sedět a čekat, co se tam semele.“ hlá-
sila se hned Risila. 

 „Ne, ty budeš tady v bezpečí.“ ukázal král na kočár a mluvil 
velmi rozhodně a přísně. Risila chtěla vzdorovat, ale vycítila 
z jeho mysli, že tenhle vzdor by neměl cenu, jen by Gobia na-
štvala. Tak jen zatnula zuby a nechala si své výbuchy nadávek 
jen ve své hlavě. Gobius to na ní poznal, ale neřešil to, udělala 
alespoň to, co chtěl. 

 „Budeš potřebovat doprovod.“ přišel Gobius zpět za 
Maladanem, který už byl kousek za branou. Odhodlán a 
rozhodnut, že jde s ním stůj co stůj. I přesto, že on ani Satis 
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neměli zbroj, jen zbraně, ale on rozhodně nebyl ten typ krále, 
který by se nechal zahanbit tím, že by jen sledoval, jak někdo 
jde do nebezpečí a on sám by jen seděl a zpovzdálí se na to 
díval. Maladanův původní plán byl sice jen tiše proklouznout, 
zjistit k čemu došlo a zase zmizet, ale v Gobiových očích vi-
děl přesně to, co viděl ve svých vlastních, když se často před 
bitvou v zrcadle díval do svých očí a sám sebe tím pohledem 
doslova hypnotizoval, aby byl schopen těch výkonů, které po 
celá desetiletí v bitvách podával. S tolika muži alespoň bude o 
něco nižší riziko v přepočtu na jednotlivce. 

 „Dobře…“ řekl jen. Víc nebylo potřeba. Vojáci byli cvičení, 
ti věděli, co mají dělat, Gobius měl také svůj výcvik a Satis byl 
jeho dlouhodobým pobočníkem, věděl by tudíž, co se v tako-
vých situacích dělá, i kdyby nebyl paladinem. 

 Bylo to jako ve městě duchů. Nikde ani noha. Přesto, že 
ve městě určitě bylo ještě před krátkou dobou velice živo. Vše 
vypadalo jako by bylo opuštěno ve spěchu, za velkého zmatku 
a nejspíš buď už před nějakou dobou, nebo ten zmatek možná 
nebyl jen zmatek, ale i něco krutějšího. 

 Procházeli zrovna tržnicí a Gobius si všiml, že na někte-
rých plachtách, jimiž byly stánky přikryty, jsou četné a někdy 
i docela veliké trhliny. Mohlo to být i od zbraní. 

 „Myslíš, že tady byli Adaři? Vypadá to jako po nějakém boji. 
Ty trhliny mohou být po mečích, když tu došlo k boji.“ spekuloval. 

 „Těžko říct, není tu nic, co by to mohlo potvrdit nebo vyvrá-
tit. Každopádně město bylo napadeno. Pokud to byli Adaři, tak 
je možné, že všechny odvlekli do otroctví. Proto tu nejsou žádná 
těla. Jisté je, že jsme přišli pozdě. Prozkoumáme to tu, zda někdo 
nepřežil, ale pořád platí, že musíme být opatrní. Pořád nemůžeme 
říct, že tu skutečně nikdo není.“ reagoval Maladan. 

 „Jen ať si tu klidně jsou. Až vylezou, tak si moje sekerečka smls-
ne.“ liboval si trpaslík, kterého Gobius osobně neznal. 
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 „Divousova milá má zase hlad.“ zasmál se Berin. 
 „Divous? Není to ten Hirdinův utajovaný bratranec?“ vysko-

čila z Gobia otázka, aniž by si uvědomil, že ho Divous slyší. 
 Divous to vzal ale velmi dobře: „Nejsem utajený, jsem 

jen méně uveřejňovaný, protože o mně kolují zvěsti, že jsem 
nebezpečný blázen.“ řekl a ve tváři se mu jevil výraz psa, který 
se chystá někoho kousnout do zadnice. 

 „Tak to jsem rád, že jsem si mohl udělat jasno.“ Gobius byl 
hned o něco klidnější, když věděl, že má ve skupině o ma-
gora víc. Pro nebezpečné situace občas byly některé případy 
psychicky narušených jedinců vhodnější než ti, kteří byli 
v  pořádku. Protože někdy ona porucha měla za následek i 
nedostatek strachu, proto pak takoví jedinci mohli být velmi 
užiteční. Shodou okolností zrovna absence strachu byla velmi 
častá psychická anomálie právě u trpaslíků. Takový trpaslíci 
pak velmi často tvořili to nejtvrdší jádro trpasličích vojen-
ských uskupení. Přes svůj vzrůst byli trpaslíci velice schop-
nými válečníky a uměli si vydobýt respekt. Možná že i to byl 
jeden z hlavních důvodů, proč tak moc nevycházeli s elfy. El-
fové jen neradi připouštěli, že by mohli být v něčem překonáni 
druhem, který považovali za primitivnější. 

 Skupina dál procházela městem bez jakýchkoliv význam-
ných stop. Vojáci opatrně nahlíželi okny a dveřmi do domů, 
zda nezpozorují nějaký pohyb.  Tohle přece nebylo možné, 
město vždy bylo středem velkých obchodních činností všech 
významnějších obchodníků a i z velké dálky sem lidé jezdili za 
obchody. Kam se všichni poděli? Takové množství lidí by ani 
velký adarský oddíl nedokázal odtáhnout do otroctví. Jestli to 
tu ale někdo vyvraždil, tak kam odtáhl všechna ta těla? Další 
problém by byl, jestli se něco stalo i funkcionářských skupi-
nám spojenců. To by znamenalo obrovské potíže v  jednání 
s okolními národy. Možná, že právě toho chtěli Adaři dosáh-
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nout, znemožnit sjednocení všech těch národů proti nim a 
Temným Elfům. 

 Teď napadla Gobia další možnost. Adaři by takhle vyčistit 
město nejspíš nesvedli, ale co ti Temní Elfové? Jejich schop-
nosti a možnosti byly doposud nepřečtenou kapitolou a podle 
stylu jejich boje tohle by jim mohlo být docela podobné. 

 „Maladane?“ oslovil rytíře. „Co když to tady kolem mají na 
svědomí ti temní elfové? To by odpovídalo jejich stylu, ne? vznesl 
svou myšlenku. 

 „Možná máš pravdu, to by těm parchantům bylo podobné. A 
jestli to je jejich práce a oni tu stále někde jsou, tak si piš, že o nás 
už dávno vědí a že nás sledují. S tím přichází i možnost, že už 
se odtud možná ani nedostaneme. Ale pokusíme se zjistit alespoň 
co nejvíc. Dojdeme do věže ve středu města. Jestli tu k něčemu do-
šlo, tak to určitě bude zapsáno v deníku městského písaře. To nám 
pomůže. Pak odtud hned vypadneme.“ zopakoval Maladan jak 
zní úkol. Vypátrat a zmizet. Zjistit k čemu tu došlo a pak se 
vypařit. 

 Došli na jedno z  mnoha náměstí. Maladanův původní 
plán byl náměstím jen co nejopatrněji proběhnout a schovat 
se zase v uličkách. Když ho při přesunu Satis na něco upo-
zornil. V dlažbě na náměstí voda neodtékala moc dobře, a tak 
se tam držela docela velká louže. Z dálky to nebylo vidět, ale 
když si člověk všiml země kolem, tak zjistil i co je v té louži. 
Nejspíš silně pršelo, a proto byly na většině míst téměř všech-
ny užitečné indicie smazány, ale tady, kde se voda držela, přeci 
jen něco málo zůstalo. Krev. Voda v  louži obsahovala velké 
množství krve a krev byla rozmazána i kolem po dlažbě. 

 „Tak to asi vylučuje možnost odvedení do otroctví. Kde jsou ale 
ta těla, když je tu tolik krve?“ ptal se Satis. 
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 „Netuším. Ale asi bychom odtud měli vypadnout. Tady se stalo 
něco moc špatnýho.“ odpověděl Berin. I pres svou jinak odváž-
nou povahu poznal, že tady by neměl dlouho setrvávat. 

 „Dobře, trochu si pospíšíme. Zrychlíme tempo. Rychle do věže, 
najdeme ten zatracenej deník a mizíme.“ Maladanovi bylo jasné, 
že když se to nelíbí trpaslíkovi, tak skutečně něco bude víc 
v nepořádku, než pro něj bývá obvyklé. Skupina na jeho povel 
přidala do kroku. 

 Mezi věží a okolním městem bylo asi třicet metrů volné-
ho místa a věž stála jakoby trochu odloučeně na vyvýšenině 
u města. Věž ve městě sloužila jako radnice, nikdo nevěděl, 
jaký byl její původní význam, stála tu totiž tak dlouho, že žád-
ný spis nikde nehovořil o tom, kdy vlastně byla zbudována 
a k  čemu sloužila. Vypadala jako obrovský několikapatrový 
altán. V průměru měla asi padesát metrů a na výšku asi sto. 
Jednotlivá patra měla poměrně velké rozestupy, od podlahy 
ke stropu mělo každé patro asi šest metrů. Půdorys budovy 
jako by byl rozdělen na třetiny. Jedna třetina měla takovýto 
altánový charakter. Další třetinu tvořilo točité schodiště, které 
se v budově vinulo jako věž uvnitř věže. Poslední částí byla 
normální pevná stavba, jako jakákoliv jiná z této doby. Nepo-
čítaje kopulovitou, celistvou střechu, mělo každé patro přes-
ně uprostřed kruhový otvor o průměru asi jeden a půl metru 
ohraničený zábradlím. Tento otvor byl i v  jednom podzem-
ním patře, který už hraničila malá zídka, jako by šlo o studnu. 
Dole však nebyla klasická jáma se stojatou vodou na dně. Byl 
to otvor do jeskyně, kterou přímo pod otvorem tekla malá 
podzemní říčka. 

 „Prázdno jako všude jinde.“ řekl jeden ze dvou vojáků, když 
jako první vešli do stavby, aby zajistili čistý průnik pro všechny 
ostatní. Skupina se přesunula do budovy a Maladan se pro jis-
totu ještě rozhlédl, jestli neuvidí něco podezřelého. Až na pár 
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cákanců zaschlé krve, nic. Toto bylo jedno z mála míst, kde 
byla alespoň ta krev. Zřejmě díky zastřešení a světlému povr-
chu se zde zachovala a byla viditelná, jinak by jí bylo nejspíš 
stejně jako na ostatních budovách. 

 „Jdeme nahoru, písař měl svou pracovnu ve druhém patře.“ 
řekl Maladan, a tak se i stalo. Vojáci se přesouvali po schodech 
do vyšších pater opatrně, ale svižně. Když procházeli prvním 
patrem, tak jej v rychlosti prohlédli, zda nic nehrozí, zda tu 
není někdo živý nebo zda tu není něco jiného, co by mohlo 
být užitečné. Zjištění bylo zcela samozřejmé, a to, že prvním 
patrem prošli bez nálezu. V druhém patře, kam se přesunuli, 
zajistili i schodiště ke třetímu patru pro případ, kdyby někdo 
přišel svrchu. 

 „Tady je kronika města.“ ukázal Satis na knihu na stojanu, 
v centru altánové části. 

 „Kroniku nehledáme.“ řekl Maladan. „Ta je psaná pro veřej-
nost, tam informace, které potřebujeme, nebudou. Musíme najít 
jeho zápisník.“ 

 „Podívej…“ Gobius ukázal ke vchodu do pevně zastavěné 
části věže. 

 Ve stínech byl vidět pohyb. Pomalý, až ucouraný, přesto 
pohyb. Postava, pravděpodobně ronanského vojáka, těžce 
kulhala na levou nohu, už od pohledu byla noha velmi těžce 
zraněna, avšak voják jako by nevnímal bolest a šel dál. Při ka-
ždém kroku se noha v holeni podvrtla, že sotva tělo unesla, 
než zase mohla došlápnout noha zdravá. Vypadalo to na ote-
vřenou zlomeninu. Na krku a částečně i na obličeji měl voják 
velmi zřetelné stopy krve. Gobiovi vojáci se k němu seběhli, 
aby ho mohli ošetřit a aby zajistili prostor uvnitř. 

 „Já se na něj podívám.“ ujal se ho Satis, který ze zde pří-
tomných měl asi největší zkušenosti s první pomocí a léčením. 
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Odtáhl s jedním vojákem raněného ven, aby jej mohl ošetřit 
na světle, a zbytek mezi tím šel prozkoumat vnitřek. 

 „Prohledejte všechno. Někde ten zápisník určitě musí být.“ 
přikazoval Maladan a sám se začal horlivě přehrabovat mezi 
věcmi na stolech a prohlížet každou knihu, která jen trošku 
vypadala na to, že by to mohl být onen kronikářův zápisník. 
Po jeho vzoru se do prohledávání pustili i ostatní vojáci včetně 
Gobia a trpaslíků. Zásuvky doslova vylétávaly ze stolů, když 
vojáci v rychlosti prohlíželi každou z nich, zdá neskrývá hle-
daný obsah. Vše, co bylo prohlédnuto a shledáno neužiteč-
ným, skončilo na hromadě uprostřed každé místnosti, aby 
bylo přehlednější, co ještě zbývá prohledat. Ve skutečnosti tu 
vojáci způsobili větší nepořádek než pohroma, která postihla 
toto město. Bylo to ale nezbytné pro urychlení hledání. 

 Bolestné zakřičení a kletí se ozvalo zvenčí. Ti, kteří včas 
vyběhli z vnitřních prostor, spatřili, jak onen raněný voják se 
pevně drží zakousnut v paladinově předloktí a on s ním trhá 
ze strany do strany a snaží se jej od sebe odrhnout. Jeden z vo-
jáků nemeškal a okamžitě se rozeběhl Satise toho pomatence 
zbavit. Tasil meč a probodl útočníka. Ten ale nereagoval, jen 
povolil skus a Satis mohl uvolnit svou ruku, ne však sevření 
jeho rukou, kterými se držel jako klíště. Gobius mečem uťal 
ony paže, aby starého paladina vysvobodil, paže ještě pár oka-
mžiků po oddělení od těla držely pevně svůj stisk, než se jejich 
síla začala vytrácet a ony popadaly na zem. Bezruký voják se 
otočil, jakoby ztrátu rukou zaznamenal jen vizuálně a jako by 
ji jinak vůbec necítil. Chtěl hrábnout po Gobiovi, ale neuvě-
domil si, že už nemá čím, a tak jeho pohyb vyšel jen naprázd-
no. Udělal krok směrem ke králi. Víc už nestihl. Do jeho čela 
se s mlasknutím zasekla trpasličí sekera. 

 „Takhle se na ně musí.“ řekl Divous, když se mrtvé tělo ká-
celo k zemi a on z něj páčivým pohybem vytáhl sekyru. „Ty-
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hle parchanty je nejúčinnější zabít ranou do hlavy. Je sice mno-
hem víc způsobů, jak je zlikvidovat, ale tohle je nejjednodušší a 
nejrychlejší.“ 

 „Koho myslíš tím „Je“? “ ptal se Gobius. 
 „No přeci je. Nemrtvé, ghúly, upíry a podobnou havěť. V chod-

bách pod Thuranem občas narazíme na nějakého toho ghúla, tak už 
s nima nějakou tu zkušenost mám.“ vysvětloval Divous. „Když 
se mu pořád nechtělo zdechnout, tak mi bylo jasné, že to musí být 
nějaký nemrtvý.“ 

 „Takže mi chceš tvrdit, že tohle mají na starosti nemrtví?“ 
ujišťoval se Maladan. 

 „Jo.“ 
 „To jako chodící kostlivci, duchové, upíři a tak?“ 
 „Jo.“ 
 „Tak to není vůbec dobré.“ zhodnotil rytíř situaci. 
 „Proč se ten koberec hýbe?“ strnule Gobius poukázal na shr-

nutý koberec na zemi, který se začal přehupovat. Nebyl to je-
diný pohyb, zanedlouho bylo slyšet nějaké zvuky i z vyšších 
pater a dokonce i zvenčí. Z ohybu koberce vylezla zkrvavené 
ruka, která se opřela o podlahu, aby se mohla posunout dál, 
až zpod koberce vylezlo celé mrtvolné tělo s rozcupovanýma 
nohama. Natahovalo se po vojácích, aby je strhlo k sobě a za-
kouslo se do jejich živého masa. Dřív než k  něčemu došlo, 
poslal oživlou mrtvolu Maladan do věčných lovišť sekem do 
hlavy, jak doporučoval Divous. 

 „Tohle bude asi problém.“ ukazoval Berin přes zábradlí 
ven na město, kde se neznámo odkud vzalo velké množství 
pochodujících nemrtvých, kteří si to mířili přímo k věži. 

 Z postranních ulic, z jinak opuštěných budov, dokonce i 
ze země na městském hřbitově se na mlhou a mraky oslabené 
světlo prodíralo množství těl, která by měla být podle všeho 
mrtvá. 



45

 „Rychle pryč.“ zavelel Maladan. Neměl žádný plán, museli 
ale něco zkusit. Tady by je čekala jistá smrt, cestou do vyšších 
pater by stejně nikam neutekli a jedině venku měli nějakou 
možnost přežít, pokud by se jim podařilo nemrtvým nějak vy-
hnout. Byl to sice paradox, že zrovna tam, kde nemrtvých bylo 
nejvíc, byla jejich největší šance, ale tady by byli jako v pasti. 

 Skupina se rychle pohnula směrem ke schodišti a mířila 
si to dolů. 

 „Jsi v pořádku? Pojď honem.“ postrčil Gobius raněného Sa-
tise, aby běžel s ostatními. 

 „Rychle!“ opakovalo se mezi všemi členy skupiny, aby se 
vzájemně popoháněli pryč odtud. Seběhli po schodech do pří-
zemí, kde předpokládali, že vyklouznou z věže a najdou si ces-
tu městem ven. Problém však nastal, když zjistili, že nemrtví 
se už dostali ke vchodu a že jich je před věží takové množství, 
že projít jimi je nemožné. Vojáci se jen v rychlosti rozestavěli 
do kruhu, zády k sobě, aby si hlídali všechny strany a odráželi 
a odsekávali údy nemrtvých, kteří se po nich sápali. 

 „Co teď?“ ptal se naléhavě jeden z vojáků v naději, že buď 
král nebo zkušenější rytíř Maladan budou mít nějaký dobrý 
návrh, jak se z této situace dostat. Osobně spíše sázel na Ma-
ladana, že něco vymyslí, na Gobia čekal jen z důvodu, že to 
byl jeho nejvyšší nadřízený. Gobius by mu tento postoj vůbec 
nevyčítal, sám totiž doufal v Maladanův úsudek. 

 „Vy dva běžte dolů a najděte něco, čím alespoň částečně 
zatarasíte schodiště. Pak projdou ostatní a zatarasíme to úplně. 
Gobie, ty jdi s nimi, ať jsi alespoň trochu mimo ohrožení…“ 
Maladan pokynul dvěma vojákům vedle sebe a Gobiovi, aby 
ho jako svého krále chránil. Gobiova čest velela, že by měl 
zůstat, chápal však velmi dobře, o co rytíři jde, a poslechl jeho 
rozhodnutí. Jiní by to brali jako drzost, když rytíř dá příkaz 
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králi, Gobius ale Maladana znal a věděl, že jeho cenné zkuše-
nosti není radno ignorovat. 

 S dvojicí vojáků Gobius seběhl o podlaží níž, kde už to bylo 
pod úrovní terénu. Dole byl nějaký slavnostní sál s výstavkou 
zbrojí a jiných zajímavých exponátů ve vitrínách. Byla škoda, 
že to byly tak pěkné věci, vše se totiž mělo proměnit v pouhý 
nepořádek, když vojáci s Gobiem překlápěli výstavní skříně, 
aby jimi zabarikádovali schody. Sklo praskalo, střepy létaly a 
kov rámusil, když skříně překlápěli kvůli odlehčení, aby bylo 
vůbec možné je co nejrychleji a nejsnadněji donést na schody. 
Gobiovi bylo docela líto některých předmětů, které se díky 
tomuto jednání poškodily nebo rozbily. Nebylo ale zbytí. 
Kdyby je měl pomalu vyrovnávat, pak by tím zbytečně ztrácel 
čas, který byl teď velmi drahou komoditou. 

 „Už to je?“ ozval se ze shora dotaz. Přízemí bylo plné ne-
mrtvých, jen okolo schodiště byl volný prostor, který udatně 
bránili vojáci a dva trpaslíci pod Maladanovým vedením. 

 „Běž už, Satisi!“ poslal Maladan raněného paladina dolů. 
Pozoroval jeho oslabení v důsledku pokousání od nemrtvého. 

 „Už můžete!“ Gobius se dvěma vojáky právě nesli ke scho-
dům poslední skříň, která je měla zatarasit, k tomu ale potře-
bovali, aby už byli všichni dole. 

 „Jdeme…“ řekl Berin a obránci se jeden po druhém 
přesouvali o patro níž. Posledními odcházejícími byli Divous a 
Maladan, svými dvouručními zbraněmi udělali trochu paseku 
a prostor, aby měli nějaký náskok a poskytli čas k zatarasení 
schodiště, než se k němu nemrtví dostanou. 

 „Poslední.“ zachroptěl Divous, když probíhal kolem Gobia, 
a král s vojáky okamžitě nasunuli skříň do poslední zbývající 
mezery v „barikádě“. Vojáci si oddechli, že alespoň na chvíli 
mohou polevit. 
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 „Co to sakra mělo znamenat?!“ křikl jeden voják. „To se z ce-
lého města staly chodící mrtvoly?“ 

 „Vypadá to, že ano.“ oddechoval Satis, když se pokoušel 
prohlédnout své zranění, aby si je mohl ošetřit. 

 „Tady nemůžeme zůstat dlouho, musíme se odtud dostat. To 
harampádí na schodech je neudrží věčně a navíc je jen otázkou 
času, než přijdou na to, jak se k nám dostat tou dírou ve stropě.“ 
snažil se Maladan vymyslet nějaký plán. 

 „Tady pod náma je jeskyně, ne?“ ujišťoval se Divous a Mala-
dan souhlasně přikývl. „Nech to na mně, chlape. Já jsem na jesky-
ně machr, hned zjistíme, jestli je prostupná.“ bezstarostně hovořil 
trpaslík a díval se, jak shodit ten dlouhý ozdobný závěs, který 
od stropu visel za zbrojemi a nesl na sobě erb jednoho z rodů, 
který tu kdysi úřadoval. Po několika trhnutích garnýž povolila 
a spadla na zem. 

 „To je ono.“ liboval si trpaslík, když kotvil závěs kolem 
jednoho ze sloupů, které tu byly postavené okolo otvoru do 
jeskyně. 

 „Až na zem nedosáhne, ale to snad nebude zapotřebí.“ ko-
mentoval své počínání, chytil se oběma rukama závěsu, stou-
pl si na zídku zády ke středu otvoru a spustil se dolů. Než 
všichni ostatní stačili postřehnout, co to ten trpaslík vyvádí a 
doběhnout k otvoru, z jeskyně se už ozývalo: „Jo, dole to musíte 
skočit, ale není to hrozný.“ Divous si opatrně přešlápl, aby mu 
na mokrém kameni neuklouzla noha. Proud potoka byl rychlý, 
ne však silný, jelikož byl velmi mělký, jeho hloubka čítala jen 
pár centimetrů. 

 „Hoď mi sem opatrně pochodeň a pojďte dolů.“ zavolal a kole-
gové o patro nad ním se hned po nějaké porozhlédli. 

 „Pozor!“ zaznělo varování. Z  přízemí něco proletělo ot-
vorem v prostředku budovy. Proletělo to celým podzemním 
patrem a s nechutným mlasknutím dopadlo až do jeskyně. 
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 „Hej! Říkal jsem pochodeň, ne mrtvolu…“ daroval Divous 
jedno napomenutí a střídavě se díval vzhůru a na zem na ne-
mrtvého, který zřejmě přepadl přes zábradlí a po pádu si roz-
bil hlavu. 

 „Tady máš, ať si můžeš toho fešáka prohlédnout.“ hodil Berin 
pochodeň dolů tak, aby ji Divous mohl chytit za rukojeť dřív, 
než dopadne do vody. 

 „Bejt po druhý mrtvej je pech. Co ty prevíte?“ povídal si Di-
vous s mrtvolou, která měla popraskanou a zdeformovanou 
hlavu po tvrdém dopadu. Udělal jeskyní pár kroků po proudu 
potoka a všímal si, jak moc plamen reaguje na průvan. Reakce 
naznačovala, že chodba by mohla ústit někam ven a že se po-
tok neztrácí jen někde pod skálou. 

 Pleskání vody oznamovalo, že další spolubojovníci se 
spouštějí do jeskyně. 

 „Tak co? Bude to průchozí? Nahoře to moc dlouho nevydrží, ty 
zdechliny už se dostávají skrz.“ chvátal Maladan a ze shora se 
skutečně ozývalo praskání dřeva, jako když nemrtví prorážejí 
barikádu. 

 „Myslím, že ano, tudy se určitě  někam dostaneme.“ odpověděl 
trpasličí válečník. „Co že ses tak vybavil?“ ptal se, když si všiml 
dvou jednoručních mečů, které Maladan držel v rukou. 

 „V takových malých prostorách toho s  dvouručákem moc ne-
zmůžu. Ty jednoruční tady uplatním lépe.“ vysvětlil v rychlosti 
rytíř a hned běžel oznámit ostatním, že mohou sešplhat dolů. 

 „Doufám, že se odtud bezpečně dostaneme. Tady bych se nerad 
zdržoval delší dobu.“ Satis přešel k místu, kde stál Divous, a 
díval se do tmy před nimi. 

 „Další padá!“ zaznělo varování, když další nemrtvý pro-
padl otvorem ve stropě podzemního patra. Tentokrát se však 
zdálo, že nešlo o nehodu, ale že nemrtvý skočil úmyslně. Jako 
jeho předchůdce i on proletěl až do jeskyně. Nedopadl však 
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na hlavu, ale na nohy. Krom zacákání vody zaznělo i hlasité 
zapraskání, když si nemrtvý na několikrát zlámal obě nohy a 
nejspíš i některé další kosti. 

 „Smůla…“ zasmál se voják, vedle kterého nemrtvý dopadl. 
 „Už jsou skrz!“ Nahoře všichni začali spěchat, aby se co 

nejdříve dostali dolů. Barikáda nápor nemrtvých nevydržela a 
oni se začali dostávat dál. 

 „Honem, jdeme!“ Voják, který se ještě před chvílí usmíval 
nad dopadem nemrtvého, se už tolik do smíchu neměl. Roze-
běhl se dál od otvoru, aby jeho druzi mohli slézt do jeskyně, ale 
nedoběhl daleko. Noha mu zůstala na místě a při nečekaném 
zatáhnutí při jeho startu neudržel rovnováhu a řítil se k zemi. 
Meč mu vypadl z  ruky a vojáka při pádu přepadal špatný 
pocit, že padá přímo na ostří. Břinkot kovu dopadajícího na 
kamennou zem a v rukou pocit chladu ze studené vody a ještě 
něco… Ostrá bolest v dlani pravé ruky, která postupně sílila, 
jak se ruka probírala ze šoku. Jak hnalo srdce krev do žil, tak 
pulzovala i bolest v dlani. Od prstů až po zápěstí dlouhá a 
hluboká rána způsobená dopadem těla na meč. Voják mohl 
být rád, že to nedopadlo hůř, problém tím však nekončil. Se-
vření jeho nohy se přesunulo na lýtko a potom dál. Voják se 
převrátil rychle na záda a do polosedu. Bílé mrtvolné oči a 
rozkládající se obličej. Ten nemrtvý se zlámanýma nohama byl 
ještě „naživu“ a sápal se po něm. Voják ze sebe vydal jen utlu-
mený zvuk způsobený leknutím a snažil se nahmatat svůj meč. 
Nemrtvý nebyl zas tak hloupý a přirazil jeho ruku k zemi, aby 
na meč nedosáhla. „Hlad…“ zabručel táhle nemrtvý a otevíral 
čelisti, aby se zakousl vojákovi do obličeje. 

 „Nic nebude, ty parchante!“ Nemrtvý padl na břicho a byl 
tažen pryč. Hrabal rukama a s  vřískotem se snažil zachytit 
vojáka, aby se udržel. Dva trpaslíci drželi oživlou mrtvolu za 
nohy a táhli ji do bezpečné vzdálenosti od vojáka. „Tohle si 
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budeš pamatovat do konce života.“ zasmál se Berin a kladivem 
rozkřápl mrtvolnou hlavu, jako by to bylo jen vajíčko. 

 „Jsme všichni?“ ujišťoval se Maladan o počtu svých mužů, 
jako by k žádnému incidentu nedošlo. Na oplátku se mu do-
stala kladná odpověď. 

 „Vstávej, musíme jít.“ podával Divous pomocnou ruku vo-
jákovi, který byl ještě trochu v šoku. 

 „Mizíme odtud.“ odpověděl voják a dal tím i najevo, že 
může pokračovat. 

 „A tohle je co?“ pozastavil se Gobius, když mezi stíny, které 
se do jeskyně promítaly zeshora, byl najednou i další stín, kte-
rý byl podle všeho na stěně jeskyně a mířil si to dolů k nim. 

 „Tohle?“ zeptal se Divous. „To je problém…“ odpověděl 
stručně a dal se s ostatními na útěk. 

 Gobius se ještě ohlížel zpět, aby se pořádně podíval, s čím 
má tu čest, když ucítil tah. 

 „Pojď, honem. To je ghůl, jestli jich je víc, tak jsme v rejži.“ 
strhnul Berin mladého krále s sebou, aby tam nezůstal. 

 Šplouchance vody nahazovaly stěny jeskyně, když skupina 
utíkala jeskyní a jejich křik, kdy se vzájemně povzbuzovali 
k výdrži v běhu, se rozléhal celou jeskyní. Buď se do věže do-
stalo víc ghůlů, nebo nemrtví přišli na nějaký způsob, jak se 
dostat dolů, protože hned za hlukem vojáků se ozýval i hluk 
živých mrtvých. Satis už nemohl udržovat tempo. Jeho zra-
něné předloktí stále krvácelo a kvůli zvýšenému tepu z běhu 
se to nelepšilo. Cítil, že ztráta krve na něj začíná mít vliv a je 
příliš unavený. V jeskyni byla samozřejmě tma a jediná pocho-
deň, kterou skupina měla, byla nesena vpředu, aby bylo vidět 
na cestu. Pro ty, kteří běželi vzadu, již mnoho světla nezbývalo 
a o to hůře se jim běželo, když si museli dávat větší pozor na 
cestu. 
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 „Stát, je tu problém!“ zavolal Berin zepředu, aby skupinu 
včas varoval. 

 „Jo, tak to je problém. Někdo asi počítal s  tím, že by jesky-
ni mohl objevit někdo zvenčí.“ poznamenal Maladan, když ve 
světle pochodně viděl obrysy mřížové brány v rámu, který byl 
pevně ukotven ve stěnách jeskyně. 

 „Tak vylomte zámek a jdeme dál.“ chvátal Gobius. 
 „Ten nevylomíme, na to je moc masivní.“ střízlivě Maladan 

ohodnotil zámek na mřížích, který byl skutečně pevný. Dál 
však hodnotil překážku a všiml si zejména spodní části, skrze 
kterou protékala voda. Chytil se mříží v úrovni svého hrud-
níku, aby se zapřel, a několikrát silně kopl do mříží ve spodní 
části. Znatelně pocítil, že mříže nejsou zdaleka tak pevné, jak 
by měly být. „Tady je to zrezivělé. Berine, rychle kladivo a vy-
mlať to!“ ukázal rytíř na mříže a Berin se chopil své práce. 
Rozmáchl se a několika údery rozmlátil pár příček, které byly 
natolik zrezlé, aby podlehly. Nebylo to moc, zbytek mříží byl 
bohužel pevný. Ale stačilo to, aby se tudy mohl pohodlně pro-
plazit muž. 

 „Víc to nejde.“ řekl trpaslík a pustil Maladana k mřížím. Ten 
hned vyzkoušel, jestli se vejde, a proplazil se na druhou stranu. 

 „Tak jo, honem! Ať jde Gobius.“ Vojáci hned napřed pustili 
svého krále, to byla priorita, aby on byl v bezpečí. Když prole-
zl, tak vzápětí za ním šli další. 

 „Maladane…“ váhavě oslovil Gobius rytíře. „Tohle nevypa-
dá dobře…“ stál a ukazoval směrem, odkud přišli. Na stěnách 
se něco hbitě pohybovalo a mířilo to k nim. 

 „Panstvo, pohyb! Rychle nebo z nás toho moc nezbude!“ vybízel 
Maladan ostatní. 

 „Sakra, sakra, sakra…!!!“  nadával si voják, který se ohlédl 
do tmy jeskyně. Nemrtvé bytosti, které se však v mnoha smě-
rech od běžných nemrtvých lišily. Pohybovaly se převážně po 
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čtyřech a s nohami skrčenýma, podobně jako nějaká žába. Uši 
jim chyběly, oči jako by jim zarostly a nos jako by byl utržený 
a tváře též postrádaly. Tyto bytosti byly přizpůsobeny pro ži-
vot ve tmě. V ušním otvoru měly jen blánu velmi citlivou na 
vibrace, a tak byly schopné zachytit i mnohem slabší zvuky a 
z větších dálek jeskynních systémů. Oči zarůstaly, protože ve 
tmě nebyly potřeba. Nevzhledná díra místo nosu byla schop-
na zachytit mnohem více pachů a chybějící tváře odhalovaly 
zuby, kterými tak mohly snáze ukusovat velké kusy masa. 

 „To jsou ghůlové.“ označil nepřítele Divous a urychleně se 
přesunul k mřížím, aby pomáhal vojákům rychleji se pod nimi 
protáhnout. Ghůlové už ale byli blízko. 

 „Satisi…“ oslovil Maladan svého dlouholetého přítele. Sa-
tis ho slyšel. Podíval se mu do očí a tím pohledem mu řekl 
vše, co říci šlo. Maladan ten pohled znal, viděl ho už mockrát. 
Mezitím co se další voják dostával pod mřížemi na druhou 
stranu, Satis a dva další vojáci už věděli, že podlézt nestihnou. 

 „…tohle ne…“ Maladan věděl, že tohle jsou poslední oka-
mžiky, co se se svým přítelem vidí. Satis byl připraven. I dva 
vojáci, kteří tam zůstali, věděli, že už nikdy neuvidí své blízké, 
že se k rodinám už nevrátí. Takhle tváří v tvář smrti si připa-
dali, jako by měli srdce až v krku. To byl strach. Ne ani tak 
ze smrti, s  tou musel každý voják počítat, když šel do boje, 
kdykoliv mohlo dojít i na něj. Byl to strach ze způsobu, ja-
kým smrt přijde. Všichni tři věděli, že tato smrt bude velmi 
bolestivá… 

 „Satisi!“  vykročil Maladan k mřížím, že jde za nimi. 
 „To ne, těm už nepomůžeš! Jen tam zemřeš s nimi, užitečnější 

budeš živý než mrtvý.“ zastavil ho Divous a raději se ani nedí-
val zpět, co se tam děje. Divous byl hodně ostřílený bojovník, 
avšak vidět umírat své spolubojovníky a přátele takovým způ-
sobem bylo nepříjemné i pro toho nejotrkanějšího rváče. 
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 „Jdi, neohlížej se a utíkejte…“ řekl naposledy starý paladin 
Maladanovi a otočil se čelem ke ghůlům. 

 „Tak pojďte, vy zrůdy, tohle staré maso se tak snadno nedá…“ 
tasil Satis meč i palcát a společně se dvěma vojáky byl odhod-
lán ještě před svým skonem poslat do Kharosu co nejvíc těch 
nemrtvých zrůd. 

 Poslední voják prolézající pod mříží se dostal na druhou 
strany a okamžitě nabral tempo, aby dohnal ostatní. Malada-
novi se do běhu příliš nechtělo, když věděl, že tam nechává své 
spolubojovníky, ale lepší možnost neměl. Za zády slyšel křik. 
Poslední projev bolesti těch, kdo se už ven nedostanou. 

 Satis ležel na zemi smrtelně raněn. Velká tržná rána na 
krku po drápu ghůla zapříčinila, že poškozené žíly a tepna 
krvácely i do krku a zaplňovaly pomalu plíce. Satis se tak 
pomalu topil vlastní krví. Ghůlové se shromažďovali kolem 
mrtvých těl a chystali se na hostinu. Bylo jim jedno, zda jedí 
člověka nebo jiného mrtvého ghůla, maso jako maso… Ghůl, 
který byl nejblíže, si chtěl vybrat nejčerstvější maso, tím bylo 
pochopitelně to, které bylo ještě živé. Přiblížil se k Satisovi, 
který už dýchal jen velmi obtížně a cenil na paladina své za-
špičatělé zuby. Satis byl ještě při vědomí, podíval se na ghůla a 
přesně v okamžiku jeho hbitého přikročení proti němu pala-
din z posledních sil přizvedl meč a ghůl na něj hloupě naběhl. 
Satis si před svým odchodem mohl připsat dalšího mrtvého 
ghůla. Jenže těch tu čekalo ještě dost a zabitím jednoho si 
Satis svůj skon o mnoho neoddálil. Z druhé strany už se blížili 
další, první z nich do široka rozevřel čelisti a pak skousl… 

 Pro přeživší tu bylo jedno štěstí v neštěstí. Ghůlové se na-
sytili a neměli proto potřebu dál skupinu pronásledovat. 

 „Už jsme skoro venku.“ Tma jeskyně začala polevovat a před 
skupinou se objevovalo slabé světlo. Venku byla pravděpodob-
ně stále mlha, proto nebylo světlo příliš silné. 
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 „Pojďte, pojďte…“ mával rukou Divous, aby kolem něj 
procházeli, když hlídal bezpečný prostor u ústí jeskyně. 

 „Kde to jsme?“ snažil se zorientovat Gobius. Maladan vedle 
něj stál a rozhlížel se, zda nezahlédne nějaký výrazný orien-
tační bod, podle kterého by se mohl najít. 

 „Támhle bude cesta.“ ukázal směrem na západ od jeskyně, 
kde asi tři sta metrů od nich byly skrze stromy vidět vršky 
věží, které náležely k bráně. „Rychle tam. Nasedneme a zmizí-
me odtud, dokud je čas.“ Maladan se tu nemínil zdržovat o nic 
déle, než by bylo nezbytně nutné, rizika toho místa byla příliš 
vysoká. Ani nečekal, až se všichni dostanou ven z jeskyně, a 
pokračoval přímo k cestě. Muži byli unavení, potřebovali od-
počinek, ale těch posledních pár set metrů ke koním to ještě 
vydrží. 

 Poslední klopýtání přes popadané větve připadalo skupině 
jako cílová rovinka. „Už vidím kočáry.“ zaradoval se Gobius. 

 „Ale kde jsou koně…?“ zarazil se Maladan „…a stráže, niko-
ho nevidím…“ dal znamení zvednutím otevřené dlaně a všich-
ni se potichu přikrčili. Rytíř s Gobiem nahlíželi přes křoví a 
hodnotili situaci. Cesta zabarvená červeným nádechem, na-
místo koní u některých kočárů jen rozsápané zbytky, několik 
zbraní, štítů a přileb popadaných po zemi stejně tak, jako ně-
kolik lidských těl. 

 „Risilo!“ popadlo Gobia zděšení, když mu hlavou prolétlo, 
co všechno se mohlo stát. Okamžitě vyběhl k místu neštěstí 
hledat mladou elfku. 

 „Zastav!“ natáhl po něm Maladan ruku, ale pozdě. Dal 
znamení vojákům a všichni běželi hned na cestu, aby mohli 
bránit svého krále. 

 Poslední Gobiovy kroky byly spíš už jen dovrávorání na 
cestu. „Risilo!“ volal a rozhlížel se po své milované. Předem se 
děsil okamžiku, kdy zahlédne někde ležet její zkrvavené tělo. 
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Rozeběhl se k vozu, kterým sem přijeli, otevřel dveře takovou 
rychlostí, div je nevyrval, ale nic. Nikde po ní ani stopa. 

 „Kdo je tam?!“ zavolal jeden voják směrem do lesa na druhé 
straně cesty, odkud se blížilo několik postav. 

 „Přeživší.“ ohlásili se tři vojáci doprovázející mladou elfku. 
 „Gobie!“ rozeběhla se Risila a skočila mladému králi do 

náručí. „Bylo to něco strašného… Přepadli nás. Nevím co to bylo, 
nějací nemrtví. Vrhli se na nás, bylo jich straně moc, neměli jsme 
šanci. Koho dostali, toho začali trhat a pojídat zaživa…“ vyprá-
věla dívka trochu zmateně předchozí události. 

 „A vy jste tomu utekli?“ zeptal se Maladan a ihned mu došel 
i negativní smysl věty, který vojáci zřejmě pochopili a který 
zrovna neměl na mysli. 

 „Přiznám se, pane, že ano.“ chopil se slova jeden z přeži-
vších vojáků. „Nemělo cenu pokoušet se bojovat. Skončili bychom 
jako ti ostatní, jejichž cáry tu leží kolem. Chtěl jsem zajistit přeži-
tí alespoň někoho. Odvedl jsem co nejrychleji do úkrytu hrstku těch, 
které jsem měl nejblíže. Nechtěl jsem se zachovat zbaběle, ale…“ 
v momentě, kdy se voják začal omlouvat, ho Maladan zarazil. 

 „Nikdo vám nic nevyčítá, zachoval ses rozumně. V takové si-
tuaci byla záchrana životů na prvním místě…“ povzdychl si „ 
Dnes byl těžký den, přišli jsme o mnoho dobrých mužů.“ Zachmu-
řil se a zeptal se vojáka „Kůň, na kterém jsem přijel, maron-
ský hřebec, dostal se do bezpečí?“ doufal alespoň v jednu dobrou 
zprávu. 

 Voják si srovnal myšlenky na větu a s nádechem řekl „Ne-
bylo moc času dívat se po koních, ale ti nemrtví nás v tom okamži-
ku doslova zasypali, pochybuji že se nějakému koni podařilo utéct. 
I my jsme přežili jen díky tomu, že jsme se v rychlosti skryli za 
kameny támhle v houští, myslím, že kůň jim asi žádný neunikl…“ 

 Po vyslechnutí těchto slov se Maladan cítil ještě sklíčeněji. 
Nechtěl to na sobě nechat znát, ale tohle neuměl zamaskovat. 
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 „Je mi to líto, Maladane.“ projevil mu soucítění Gobius, kte-
rý byl rád, že alespoň nepřišel on o Risilu. 

 „Toho koně jsem dostal jako hříbě, s nikým jiným živým jsem 
se neznal tak dlouho jako s tím hřebcem.“ Maladan těžce poly-
kal, když se v něm mísily pocity smutku a vzteku. Byl zvyklý 
z bojů, že kolem něj umírali muži, i když někteří z nich byli 
jeho přátelé, ale teď, když mu zabili i jeho oblíbeného němého 
přítele, to už začínalo být trochu moc. Ne kvůli oři samotné-
mu. Spíše kvůli vzpomínce, kterou pro něj zachovával. Oř byl 
to poslední, co mu zbylo z jedné etapy jeho starého života. 

 „Do tohoto dne byla válka moje řemeslo, ale ode dneška asi zase 
začne být osobní záležitostí.“ zformuloval si rytíř větu, kterou 
se alespoň částečně uklidnil. Gobius by jen rád věděl, co mělo 
přesně znamenat to slovo „zase“ v jeho větě, neodvažoval se ho 
ale teď zrovna na nic takového ptát. 

 „Teď odtud hlavně musíme co nejdál…“ začal si vynucovat 
odchod z tohoto místa, jelikož z Maladana cítil chuť se tam 
vrátit a pořádně s nemrtvými ještě jednou poměřit síly. Berin 
ale rozhodně neměl potřebu se tam vracet a Maladana samot-
ného by tam také nepustil. 

 „Dobře, je na čase odejít, než se ty mrchy vrátěj. Nejbližší měs-
to je vzdálené asi deset kilometrů a my nemáme jediného koně, tak 
si pospěšme alespoň do začátku, ať nabereme nějakou vzdálenost.“ 
rozhodně zavelel Gobius a všichni přeživší z jeho diplomatic-
ké výpravy se dali do pohybu. 
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KapitOla iii: Zpět MeZi živé…

Tma, vlhko a řev. Vize působila více než reálným dojmem 
přes chaos a mlhavost, ve které se zjevovala. Vyobrazení zne-
tvořených mrtvolných tváří objevujících se ve tmě a útočících 
na prchající skupinu ozbrojenců. Slyšel jejich splašený dech 
znějící strachem, když prchali před nemrtvými pronásledova-
teli. Athmerus sledoval výjevy své vize se značným zájmem, 
kam se budou ubírat. Co však najednou začalo být silnější než 
obrazy, které viděl, byly hlasy. Jeden z hlasů dobře poznával, 
slyšel Kostipána. Starý nemrtvý vládce se ho znovu dotazoval, 
proč jím byl zrazen, a volal jej nazpět. Pak tu ale byly hla-
sy, které nepoznával. Jeden hlas volal: „Kde jsi bratře? Kde se 
ukrýváš?“ Athmerus netušil, že má bratra, třeba ho to někam 
posune v pátrání po své minulosti. Kdo to ale mohl být, hlas 
byl velmi nepřirozený, skoro jako by snad ani nebyl lidský. Pak 
ale byly další hlasy, několik hlasů volajících jednu větu, která 
začala být silnější než ty ostatní. „Pomoz nám…“ Začaly se 
zjevovat tváře, které onu větu volaly, tvář nějakého rytíře i ně-
jakého mladého šlechtice, pak se objevila tvář dívky. Byla to ta 
dívka, která jej přiměla opustit Toremaan. „Pomoz mi!“ volala, 
„Pomoz mi, Athyne!“ 

 Rázem bylo po vizi. Athmerus otevřel oči a skrze větve 
stromů se mu otevřel výhled na hvězdnou oblohu, která ne-
byla temně modrá, jak to má být, ale spíše temně červená. 
Bylo to zlé znamení, pro Athmera to však nyní bylo naprosto 
nepodstatné, v hlavě mu visela jeho vize a co v ní slyšel. 

 „Athyn…“ zopakoval si pro sebe. „Athyn, Athyn, Athyn…“ 
opakoval pomalu a zamyšleně. Vstal, aby se opřel o strom, ve 
stoje mu to z nějakého důvodu chtělo myslet lépe než v leže. 
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Opíral se a hleděl do tmy. Soustředěně vdechoval chladný les-
ní vzduch a soustředil se na myšlenku. Jako by se někde uvnitř 
sebe natahoval po všech vzpomínkách o své osobnosti. Jako by 
všechny vzpomínky byly na dosah, ale nemohl znát ani jednu 
z nich, dokud je pevně neuchopí. 

 „Athynius Merus.“ vzpomněl si. Po takové době si konečně 
vzpomněl, kým je. Ostatní vzpomínky mu nedocházely ještě 
tak rychle, ale přeci jen se začaly objevovat. 

 „Aleen…“ vybavilo se mu jméno patřící té dívce, kterou ví-
dal ve své hlavě. Obsáhlá série útržkovitých vzpomínek, které 
popsaly vše, čím pro něj dívka byla. Od prvního kontaktu očí, 
přes všechny společně prožité chvíle, až po traumatickou po-
slední chvíli, kdy si byli nejblíže. Prastarý elfský hřbitov kdesi 
v Lyranienu, boj o každý volný pohyb zaplaven zástupy kost-
livých přisluhovačů. A poslední co viděl a co vidět potřeboval: 
obličej toho, kdo byl zodpovědný za veškeré utrpení, které 
musel za uplynulou dobu prožít. 

 „Aroku… jsi mrtvej!“ prohlásil odhodlaně. Upustil od svého 
původního plánu přečkat noc spánkem a vydal se pokračovat 
ve své cestě hned teď. 

* * *
Bylo už několik hodit po západu slunce a v lyranienském 

trůnním sále stále čekala elfská královna, měla totiž přijít ne-
čekaná návštěva. Z Ronan-Taore přijela malá skupinka, aby 
informovala o dění v zasedání nové spojenecké aliance proti 
nadcházející hrozbě. Poslíček ji informoval teprve před chvílí 
a sama ještě netušila, co se od nich dozví. Ze vzácného dřeva 
vyřezávaný trůn zapadal do místnosti jako její dokonalá sou-
část. Zkamenělý strom, ve kterých si lyranienští elfové bu-
dovali svá obydlí, se blíže k  trůnu zdál být živější a v  těsné 
blízkosti vládcovského posezení už byl dokonale živý. Vysoké 
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opěradlo trůnu bylo na svém vrcholu obaleno listím a vyrůs-
taly z něj drobné větvičky. 

 Zavrzání dveří oznámilo příchod služebného: „Má paní, 
delegace z Ronan-Taore je již zde.“ Královna dala rukou pokyn 
dovolující vstup a do sálu vešlo pět osob. Dva thalorinští muži, 
dva trpaslíci a jedna elfka. Siraela si je prohlédla a byla lehce 
překvapena. Pokud přijeli z Ronan-Taore, tak jich mělo být 
víc. 

 „Kde jsou moji vyslanci, které jsem poslala na zasedání v Ro-
nan-Taore?“ tázala se opatrně a odhrnula si pramen stříbrných 
vlasů, který jí překážel u obličeje. 

 „Královno Siraelo, jsem král Gobius.“ Gobius si stále nemohl 
na svůj nový titul zvyknout, ale už to bylo lepší než v období 
krátce po jeho korunovaci. „Vypadá to, že budeme muset za-
čít nové zasedání, a to zde.“ Elfská královna na Gobia upře-
la pohled žádající vysvětlení jeho slov a Gobius se snažil ze 
všech sil zachovat rozhodný tón v hlase, aby jej královna brala 
opravdu vážně. „Zasedání v  Ronan-Taore selhalo. Když jsme 
dojeli na místo, tak už na nás čekalo jen vybité město plné nemrt-
vých. My jsme jediní, kdo odtamtud vyvázli živí.“ podal Gobius 
vysvětlení a sledoval, jak se Siraela zarazila. Očekávala, že za-
sedání určitě nepůjde snadno, že ne všechny strany se bezpeč-
ně dohodnou na stejných plánech, ale tohle bylo mnohem víc, 
než čekala. 

 „Jak je to možné? Vždyť Ronan-Taore leží na našem přá-
telském území. Jak se nepřítel mohl nepozorovaně dostat takový 
kus za naší obrannou linii?“ snažila se Siraela najít vysvětlení. 
Maladan se už už chystal podat možnou teorii, ale Siraela byla 
rychlejší. „Musí za tím stát nějaký nekromancer. A musí být hod-
ně zdatný ve svém umění. Zajímalo by mne, zda to souvisí nějak 
se Soumrakem a s temnými elfy, nebo zda je tu někdo další. Ale 
ať je to jak chce, velice tím prospěl našemu nepříteli, oddálil 
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sjednocení našich vojsk a tím dal nepříteli čas navíc.“ Králov-
na mluvila a nikdo se neopovážil skočit jí do řeči. „Mohla bych 
považovat vás za ty zrádce, to vy jste nahnali hodnostáře našich 
spojenců do jednoho města, kde pak byli všichni zmasakrováni. Ale 
něco mi říká, že mluvíš pravdu, mladý králi, a že ty i tvoji věrní 
jste v tom nevinně a že jste si prošli něčím strašným, když jste ve 
městě uvízli.“ Odmlčela se a tím dala prostor k hovoru i druhé 
straně. 

 „Potřebujeme pomoc vašeho lidu, veličenstvo.“ začal vyjedná-
vat Maladan. „Dassnarien se k nám nejspíš nepřipojí, náš poslední 
člověk, který měl v Dassnarienu vliv, padl při útěku z pasti v Ro-
nan-Taore. A jak je známo, tak mezi Dassnarienem a Thalorinem 
nejsou vztahy zrovna nejvřelejší. Území Vernu je už teď pod vel-
kým tlakem ze strany Adarijců, kteří na Vern začali silně útočit. 
Naproti tomu nám ale přispěli svými vojsky trpaslíci z Thuranu, 
jejichž král mně byl zavázán. A teď, veličenstvo, prosíme i vás, 
aby se váš národ s námi spojil v boji proti této hrozbě.“ 

 Královna se chvíli rozmýšlela. „Většina našich vojsk stře-
ží společně s  trpaslíky hranice se severním teritoriem. Sám 
Palaray jim velí a převelel k sobě všechny schopné vůdce. Já 
nejsem válečnice a nikoho, kdo by zbytek mých vojsk vedl, tu 
nemám…“ přemítala. „Avšak přeci by se našel někdo, kdo by mohl 
významně pomoci. Za něj však hovořit nemohu, to vy ho musíte 
požádat o pomoc.“ dala královna malou naději, že by Thalorin 
přece jen dostal silného spojence. 

 „Ar’Naos.“ vyslovila Risila to jméno. 
 „Ano, on by mohl být opravdu významným spojencem. Než 

však za ním půjdeme, tak bych se rád setkal s Athynem, Aleen a 
Arokem, už jsem o nich dlouho nic neslyšel. Jak se jim vůbec daří? 
Pomáhají na hranicích na severu? Nebo jaký tu mají úkol, že se 
k  nám ještě nepřipojili?“ těšil se Gobius, až se s  přáteli opět 
shledá. I Risila je chtěla konečně vidět, oba však už delší dobu 
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cítili zvláštní napětí, kdykoliv, když si na ně vzpomněli. Ten 
zvláštní pocit se právě opět dostavil, když spatřili zamyšlený 
výraz ve tváři královny Siraely. 

 „Copak k vám ty dopisy nedošly?“ divila se. 
 „Jaké dopisy?“ žasl Gobius, že o ničem neví. Zbytek jeho 

družiny vytušil problémy. 
 „Váš přítel Arok s vámi snad byl ve spojení… nebo ne?“ 
 „Proč s  námi měl být Arok ve spojení? Co se stalo?“ Risila 

sevřela Gobiovu ruku, aby v něm měla oporu, když očekávala 
strašné zprávy. 

 „Krátce poté, co jste se vrátili do Thalorinu a vaši tři přátelé 
tu zůstali, se přihodila nešťastná událost. Byli se projít po lesích, 
když byli napadeni našimi temnými bratranci.“ Všichni, co ty 
tři znali, očekávali od královny tu nejhorší skutečnost. „Ten 
Arok a mladá půl-elfka vyvázli živí. Aleen je ale po většinu svého 
času stále v bezvědomí a když už se probere, tak na nic nereaguje. 
Nikdo netuší, co se jí stalo, nikdo nenašel žádné známky jedu ani 
ničeho jiného, co by jí tento stav mohlo přivodit. Její stav se sice 
nezhoršuje, ale bohužel se ani příliš nezlepšuje, nikdo z našich léči-
telů jí nemůže již více pomoci, a tak o ni zatím Arok pečuje.“ Když 
tohle Risila slyšela, tak jí začali stékat osamělé slzy po tvářích 
a očekávala ještě horší zprávy o Athynovi, když o něm krá-
lovna ještě nemluvila. „A váš třetí přítel, vyvolený z Ar’Naova 
proroctví, byl odvlečen do zajetí.“ Výklad špatných zpráv tímto 
skončil. Dobré zprávy však Siraela bohužel neměla. 

 „Bohové s ním. Já ty temné elfy viděl v akci, jsou skutečně ne-
bezpeční. Tak ostří hoši se vidí jen málokdy. Jestli jim Athyn padl 
do spárů, pak bude potřebovat všechno štěstí a všechnu sílu, kterou 
má, aby z toho vyvázl živý.“ poznamenal Maladan a celým srd-
cem doufal, že se z toho Athyn dostane. 
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 „Nejde mi do hlavy, že vám od nás nepřišlo ani jedno psaní a 
naopak, že od vás nepřišlo nic nám. Já i Risila jsme poslali nejmé-
ně pět holubů se vzkazy.“ přemýšlel Gobius. 

 „Všechny dopisy z  Thalorinu vyřizoval váš přítel Arok…“ 
řekla královna na svou obranu. 

 „Cejtím tu škodnou.“ zabrumlal Berin a udeřil pěstí do 
dlaně. 

 „Kde má pokoj?“ zareagoval pohotově Gobius. 

Nestačilo uběhnout ani deset minut a Gobius, Maladan a 
ostatní už stáli u dveří pokoje, který měl příslušet Arokovi a 
Aleen. 

 „Aroku, otevři!“ bušil na dveře Gobius poté, co zjistil, že 
jsou zamčené. 

 „Otevři, nebo ty dveře vyrazím!“ přidal se Maladan. Divous 
se zatím rozhlížel po chodbě a díval se, zda tu není někde 
schovaný a nesleduje, co se bude dít. 

 „To je marný, já to rozrazím.“ nabídl se Berin a chystal si 
kladivo. Maladan s Gobiem ustoupili stranou, trpaslík se roz-
přáhl kladivem a z boku provedl úder přímo na zámek. Něco 
zapraskalo, něco zacinkalo a dva muži s jedním trpaslíkem a 
elfkou v zádech vnikli dovnitř. 

 „Kde je?“ hledal Aroka Maladan. Odpovědí mu byl jen šum 
větru pronikajícího dovnitř otevřeným oknem. 

 „Utekl!“ zahlásil Gobius, vykláněje se z  okna a sledoval, 
jak postava, pravděpodobně patřící Arokovi, slézá a přeskaku-
je po větvích elfského stromu dolů. Z chodby to zaznamenal 
Divous a hned se rozeběhl zpět ke schodům, aby byl dole dřív 
než Arok. 

 „Fuj, to je vejška.“ zhrozil se Berin při pohledu z  okna. 
„Tudy já nejdu.“ prohlásil a napodobil Divousův manévr. 
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 „Aleen!“ všimla si Risila dívky, ležící na lůžku v  koutu 
pokoje. 

 „Buď u ní, my se postaráme o toho parchanta…“ přikázal 
jí Gobius. Rád by se postaral o Aleen, ale s ní by stejně nic 
nezmohl, musel chytit Aroka. 

 Cesta po schodech dolů byla mnohem rychlejší než vzhů-
ru. Ti ze skupiny, kteří měli dostatečně dlouhé nohy, brali 
schody po dvou i po třech. Občas to málem mohlo skončit 
klopýtnutím, které by se rovnalo velmi nepříjemnému pádu, 
pokaždé se však podařilo pád odvrátit. 

 „Chyťte zrádce!“ křičel Maladan hned, jak rozrazil hlavní 
vchodové dveře „stromostavby“, které se však ještě pořád 
nenacházely úplně při zemi. Hlídkující strážní, které se 
Maladan snažil křikem oslovit, se hned rozhlíželi, kde že 
ten zrádce je. Maladan sám se musel napřed zorientovat, 
nepochopitelně křičel dřív, než vůbec věděl, kde se Arok vlast-
ně zrovna nachází. 

 „Tam, chyťte ho!“ Berin, který doběhl až teď, jelikož byl Ma-
ladanem předstižen, si hned ve dveřích všiml Arokovy postavy 
a ukazoval tím směrem. Arok byl o jednu úroveň pod nimi. 
Jak to bylo možné? Přeci nemohl sešplhat tak rychle. Odpo-
vědi se jim dostalo hned, jak se do jeho blízkosti dostali první 
strážní. Proměnil se. Jeho tělo bylo během okamžiku složené 
z množství zelených listů, které byly větrem odváty zase dál. 
Rozfoukané listí, držící se však stále blízko sebe, přistálo o 
další úroveň níž. Ještě že těch úrovní nebylo tolik. Berinovi ani 
nikomu dalšímu se moc ve výškách běhat nechtělo. 

 „Hmm, umí, to se mu musí nechat.“ smekl poklonu Divous a 
pokračoval v běhu po větvových cestách a hledal cestu na zem. 

 Ostatní strážní v elfském městě, kteří zpozorovali honič-
ku za člověkem ve žluté kápi, pochopili, že se zřejmě jedná o 
pachatele nějakého zločinu, a přidali se k jeho pronásledování. 
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Arok byl rychlý. Bylo to s podivem, ale ani elfští vojáci proslulí 
krom skvělého zraku také hbitostí, rychlostí a všeobecně dob-
rými pohybovými dovednostmi, měli veliký problém Aroka 
polapit. Když do toho zahrnul i své umění proměn, tak bylo 
jeho dopadení téměř nemožné. I na DurothNara, který ma-
gii proměn studoval, byl Arok v tomto umění velmi zdatný, 
dokonce ani mistr, který proměny vyučoval, se s ním pak už 
nemohl měřit. O to nebezpečnější byl teď Arok jako soupeř. 
Když už jej někdo chytil, tak se Arok proměnil v množství 
popela, které dotyčnému jen prošlo rukama. Když na něj chtěl 
někdo zaútočit, Arok proměnil svou ruku v kámen, aby beze 
šrámu útok vykryl. Většina učňů proměn uměla jen jedno-
duché věci. Uměla například změnit jen tvář, nebo se mohli 
proměnit jen v jednoduché věci, jako třeba v sochu, nebo sply-
nout s okolím. Arok ale zvládal i mnohem komplikovanější 
proměny, jakými bylo třeba i jeho proměňování se v obláček 
listí či popela. Problémem pro většinu bylo to, že při změně 
podoby kouzelník musel myslet i na své orgány a musel pro-
měnit i je, nebo se proměnit tak, aby vnitřní uzpůsobení těla 
zůstalo stejné, jinak by hrozila smrt. Arokovi se očividně tento 
problém podařilo nějakým způsobem vyřešit, a tak se stal ve 
svém oboru prakticky nepřekonatelným. To při svém zběsilém 
útěku neustále dokazoval. Nesnažil se s nikým bojovat, pouze 
utíkal a proměnami si stále dopomáhal vyvléknout se z kaž-
dého pokusu o jeho chycení. 

 „Nevíme, co s ním. Nedá se chytit!“ stěžoval si jeden elf, když 
kolem něj probíhal Maladan. 

 „Hlavně se ho držte a buďte k němu co nejblíže. Přeci se ne-
může proměňovat věčně, každému mágovi někdy dojde energie 
k čarování.“ pohodil rytíř rameny a běžel dál, chtěl mít Aroka 
neustále na očích. Jakmile by ho spustil z dohledu, hrozilo by, 
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že by se Arok mohl jednoduše někde proměnit třeba v něco 
statického a jednoduše počkat až ten rozruch vyšumí. 

 „Ale ten šmejd se asi neunaví tak snadno.“ soudil Gobius, 
když viděl jak se Arok neúnavně proměňuje zas a znovu. 
V duchu se proklínal, že mu vůbec kdy svěřil důvěru. Kdyby 
ho byl nikdy za přítele nepovažoval, mohli být teď Aleen a 
Athyn v pořádku s ním a on by o ně nemusel mít starost. 

 „Má strašnou výdrž.“ okomentoval Maladan a moc se tomu 
divil. Takováto kouzla musela být velmi náročná a ještě ne-
viděl žádného kouzelníka, který by vydržel předvádět svou 
magii tak dlouho. 

 Gobiova družina a elfové nebyli jediní, kdo Arokovo po-
čínání sledoval. 

 Mezi stromy v okrajové části města, nikým nespatřen, se 
tyčil přízrak v černé zbroji. Sledoval Arokova kouzla a počítal, 
kdy mu sil začne ubývat. Postava v černém měla také zájem 
Aroka dopadnout, volila však taktiku vyčkávání. Přízrak moc 
dobře věděl, že dokud má Arok dost sil, tak nemá valnou cenu 
se jej snažit chytit. Četnost jeho kouzel však začínala klesat. 
To byl přesně ten čas, kdy je dobré se k němu dostat bezpro-
středně blízko. 

 Arok už cítil, jak mu docházejí síly. Musel něco podnik-
nout, musel se dostat z dosahu zraků svých pronásledovatelů, 
aby jim mohl zmizet. Dokud se mu někdo pořád držel v pa-
tách, tak nemohl téměř nic než jen utíkat nebo bojovat. Přímý 
boj by však ani se svými schopnostmi proti takové přesile ne-
zvládl. Na okamžik se nechal vytrhnout z reality, když se za-
myslel nad svým budoucím konáním. Vtom ho srazila hrubá 
síla, když do něj v plné rychlosti narazil elf, chystající se Aroka 
konečně zastavit. 
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 „Mám tě…“ ulevil si elf, přestože čekal další Arokovu pro-
měnu a následný útěk. Překvapilo ho, že už ani po delším pře-
tahování s ním se zatím k ničemu nepokusil. Asi už byl dost 
vyčerpaný. Elf sáhl po noži, že definitivně zabrání kouzelní-
kovi v dalším útěku, když se při pohledu do jeho tváře zděsil. 
Už věděl, co Arok chystal. Další šok nastal, když se ohlédl za 
sebe…

 Přízrak v černé zbroji, Athmerus, kráčel mezi stromovými 
domy elfů a už jeho chůze říkala dost jasně, že si jde pro od-
platu. Měl dobře odpozorováno, kde je centrum dění a kudy 
jít, aby se vyhnul nechtěné pozornosti. Veškerá pozornost se 
upírala na rozruch kolem honičky s Arokem, tak se Athmerus 
do města dostal téměř nezpozorován. A ti, kdož ho zřeli, se 
raději ukryli před jeho zrakem. Jeho zjevení budilo respekt i 
nahánělo strach. Obzvlášť když nikdo ani netušil, co je zač. 
Vše hrálo pro Athmera. Nikdo se neopovážil ani hlesnout, aby 
jeho přítomnost vyzradil, a nikdo krom jednoho jediného elfa 
ani nevěděl, kde se zrovna teď nachází Arok. Bylo jen otázkou 
času, než na to někdo přijde, toho času však bylo dost na to, 
aby Athmerus vyřídil, co potřeboval. 

 Zpoza rohu jednoho malého stavení, přidruženého k elf-
skému stromu, byly slyšet zvuky šarvátky. Arok a jeden elfský 
voják se tam přetahovali o nůž. Držení toho nože by mohlo 
rychle rozhodnout o vítězi, Athmerus se ale sám chystal jejich 
boj rozhodnout. Tasil meč a přesně v ten moment, kdy Arok 
zaznamenal jeho přítomnost, bojovník ťal mečem paži, která 
svírala elfský nůž. Arok druhou rukou sevřel pahýl ruky uťaté, 
v marné snaze utěšit nastupující bolest. Končetina byla zatím 
v  šoku, tak chvíli trvalo, než se bolest dostaví, v  naprostém 
šoku byl však i Arok. Mezi zmatenými pohyby a nářky jen 



67

bezbranně stál a čekal, až osud dokoná dílo, které započal, na 
nic víc se nezmohl. 

 „To bylo za mě…“ pronesl Athmerus klidně, jako by jedna 
záležitost byla vyřízena. Přejel prstem po krvavé čepeli a krev, 
která ulpěla na prstu, si z blízka prohlédl, jako by v sobě skrý-
vala něco zajímavého. „A tohle je za Aleen.“ skončil větu, stejně 
jako když vražením meče přímo do Arokova srdce ukončil i 
jeho život. Arokem škubla poslední křeč a byl konec. 

 „Stůj!“ uslyšel za sebou Athmerus hlas a kroky. Podle zvu-
ků za ním mohlo stát tak pět až deset mužů a podle plecho-
vého šramocení byla většina z nich ve zbroji. Pomalu se ohlédl 
zpět. Některé tváře poznával. 

 „Zahoď to!“ okřikl jej Maladan, aniž by tušil, co od muže 
v černé zbroji může očekávat. Všichni zasvěcení z přítomných 
poznali, že jeho zbroj není jen tak ledajaká, že se jedná o velmi 
vzácnou a mocnou zbroj, což i ledacos vypovídalo o nositeli. 
Všichni si raději drželi odstup a čekali silný odpor. 

 Athmerus se k nim otočil čelem a volnou ruku pomalu 
zvedal k masce své přilby, která společně s ozdobnými „rohy“ 
tvořila hledí. S cvaknutím hledí odjistil a vyklopil jej vzhůru, 
kde se s klapnutím zajistilo. 

 „Bože můj…“ nevěřil Maladan svým očím. Sice to bylo 
sotva pár hodin, co se dozvědět o tom, že je Athyn vlastně 
nezvěstný, ale jeho náhlý příchod jej zaskočil, jako by o jeho 
zmizení věděl už roky. 

 „Athyne… ty žiješ…“ se stejnými známkami nejistoty zare-
agoval i Gobius. Sám byl však překvapen svou reakcí. Za nor-
málních okolností by jej nejspíš přátelsky objal a přivítal, ale 
setkat se s ním po dlouhé době zrovna v momentě, kdy zabil 
jejich společného přítele, který je zradil… Navíc bylo více než 
zřetelné, že s Athynem je něco jinak. Nemluvě o tom, že měl 
na sobě stínovou zbroj, kterou běžný smrtelník ze známých 
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