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9

PrOlOg

1016

Uthred se v ranní mlze trochu třásl.
Podrbal se v rozkroku, přenesl váhu z pravé nohy na le-

vou a zaposlouchal se do zvuků v mlžném oparu.
Včera jeli dlouho, promokli v zimním dešti, který je v těchto 

nadmořských výškách studený, a když konečně dorazili k sení-
ku, kde se měli dle dohody sejít, vznášela se nad chladnou jarní 
krajinou už dávno tma.

„Dusot kopyt, říkáš?“
Ealred se pohupoval na rozkročených nohách a přikývl.
V pěstěných, světle hnědých vousech Uthredovi uvízly kapky 

deště a z ošoupané drátěné košile mu crčela voda. Tu košili kdy-
si v boji stáhl z padlého nepřítele, ale to se stalo už tak dávno, že 
zapomněl, kde a proti komu tehdy stál.

„Poslouchej.“
Ozýval se v mlze nějaký zvuk?
Uthred se snažil něco skrz hustý šedivý opar rozeznat, ale 

nedohlédl dál než na trávu pod sebou. Na štětinatou, zimou 
zšedlou trávu, která včera večer poskytla koním jen chabou po-
travu. A pytle s ovsem byly skoro prázdné.

Krom toho moc nepomohly. Od chvíle, kdy přerušil tažení 
do země nepřítele, žrala zvířata po celé týdny dobré obilí v Mer-
cii. Krmivo pro koně sice nebylo jedinou kořistí, jenže Uthred 
rozdal bohatství svému vojsku a sám si nic neponechal. Jemu 
o kořist nešlo.

Ealdorman Leofwin z Mercie se přidal na stranu krále Knu-
ta Dánského. Uthred ovšem zůstal věrný svému saskému králi 
Ethelredovi. Nevzal si snad za ženu královu dceru? Nezavrhl 
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snad svou druhou ženu proto, aby spojil královský rod se svou 
mocí?

A tak Uthred, ealdorman z Northumbrie, vedl své vojsko 
hluboko do Mercie a udeřil na Leofwina všude, kde ho jen mohl 
zasáhnout. Vypleněním Mercie dokázal dánskému králi, že tu-
hle zem si ještě nepodrobil. Že Ethelred má pořád ještě v záloze 
muže, kteří umějí bojovat.

Každý hořící dvůr, každá sýpka, již pohltily plameny, zna-
menaly menší zásoby pro vikinské vojsko. Každý bojovník, 
který padl pod kopím jeho mužů a meči jeho thénů, znamenal 
o muže méně v řadě nepřátelských štítů.

A pak, v hodině vítězství, přišly zprávy z jihu. Král Ethelred 
prý těžce onemocněl a proslýchalo se, že ho nemoc přivede 
do hrobu.

Navíc Edmund, jemuž se říkalo Železný bok, králův syn 
a Uthredův švagr, bojoval v pravděpodobně předem prohraném 
boji proti vikinskému vojsku, které sílilo díky saským a dánským 
přeběhlíkům. Minulou zimu zvítězil Knut v podstatě v každém 
střetu. Jeho síla rostla každým dnem, zatímco Edmund musel 
se skřípáním zubů přihlížet, jak jeho věrní přebíhají na druhou 
stranu.

Když se k Uthredovi donesla zpráva o bitvě u vesnice Pen 
Selwood, přerušil tažení. Zvěd, západosaský bojovník, který 
po bitvě opustil Edmunda, mu pověděl, že ačkoli mělo Edmun-
dovo početnější saské vojsko už dlouho převahu, nepodařilo se 
mu prolomit dánskou štítovou hradbu a s příchodem večera se 
obě vojska stáhla.

Uthred se bál, že zůstane obklíčený v zemi nepřítele s na smrt 
nemocným králem a švagrem neschopným vyhrát bitvu navzdo-
ry vlastní přesile. Edmund se stáhl, aby si lízal rány a získal nové 
bojovníky. A přestože Uthred svého švagra znal dost dobře na to, 
aby věděl, že si své přízvisko zaslouží, věděl taky, že se Edmund 
musí na čas bitvám vyhýbat, aby znovu nabral síly.
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V tu chvíli měl cestu na sever volnou Knut stejně jako Leofwin, 
který teď, když válka na jihu uvízla na mrtvém bodě, nepochyb-
ně bytostně toužil utéct domů. Jakmile bude ealdorman se svou 
družinou ve vlastní zemi, bude z ní moci vydolovat další bojov-
níky, zatímco Uthred bude mít jen ty muže, kteří s ním táhli 
do Mercie.

Jeho zvědi se skutečně vrátili se zprávou, že král Knut si kles-
tí cestu na sever. Leofwin se zatím hnal do nitra Mercie. Při 
představě, že by Uthreda mohly sevřít dvě nepřátelské síly, se 
vydal raději na severovýchod. Napřed vyslal zvědy a na křídla 
šiku nasadil bojovníky. Díky tomu se bez problému dostal zpát-
ky na vlastní území.

Tady na něj čekalo překvapení.

Y

Sedlák, jemuž dánští vikingové obsadili statek, aby tam počka-
li na Uthreda, později vyprávěl, že do vesnice dorazili o tři dny 
dřív než Uthred.

Jeden ze špehů jménem Ulf se vrátil ve stopách vlastního 
zchváceného koně. Než Uthred stihl pozvednout pravici, byl už 
Ealred se svým koněm daleko od toho jeho a štěkal na bojovní-
ky první rozkazy. Ti okamžitě sesedali a stavěli se přes stezku, 
v níž ponechali jen maličký otvor v štítové hradbě, který se měl 
zavřít v okamžiku, kdy jím Uthred projede.

„Ve vsi jsou bojovníci,“ sípal Ulf, hruď se mu vzdouvala.
Uthred pohlédl na stezku, která v bledém jarním slunci pů-

sobila poklidně. „Je jich hodně?“
Zvěd zavrtěl hlavou. „Vyvěsili znamení míru.“
Teď se podíval na Ealreda, který patami pobídnul koně a vzá-

pětí zmizel za jasanovým remízkem.
Uthred naslouchal slábnoucímu dusotu kopyt, dokud úplně 

nedozněl. Ve vzduchu nad štítovou hradbou bylo slyšet první 
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skřivánčí trylky. Hroty kopí mířily k nebi a bdělí a ostražití bo-
jovníci byli připraveni je na sebemenší pokyn sklonit a utkat se 
s nepřítelem.

Uthred vyčkával, cítil, jak se kůň pod ním chvěje a nohama 
ho sevřel, aby ho zklidnil. Nad hlavou mu směrem k remízku 
přeletěl havran.

Stíny se neposunuly o moc dál, když před nimi opět zazněl du-
sot kopyt. Muži se bezděčně semkli k sobě, ale kopí drželi pořád 
zdvižená a štíty opřené u nohou. Oči upírali klidně dopředu.

Ealred zastavil koně. Nikdo za ním nejel.
„Znak krále Knuta.“
Uthred na něj ostře pohlédl. „Knuta?“
Thén přikývl. „Hrot zapíchli do země a znak připevnili na tupý 

konec.“
Znamení míru.
„Kolik jich je?“
„Viděl jsem čtyři. Neměli kopí, ale meče v pochvách ano.“
„Mluvil jsi s nimi?“
„Jeden z nich zvedl ruce a sepjal je.“
Na znamení míru.
„Dobře.“ Uthred pobídl koně a poklidně vyrazil vpřed. Za se-

bou slyšel, jak muži nasedají a přidávají se k němu.
Do vesnice vjel ealdorman z Northumbrie po boku Ealreda.
Tvořily ji tři tak nízké usedlosti, že hlavy koní dosáhly ke kra-

ji střech. Pak tu stálo několik zchátralých domků a proutěná 
ohrada pro ovce. Nebyla tu žádná palisáda, která by místní 
obyvatele ochránila.

Před největším statkem skutečně stáli čtyři muži. Neměli 
přilbice ani drátěné košile a ruce drželi daleko od jílců mečů. 
Za nimi v zemi vězelo zapíchnuté kopí, na němž ve vánku po-
vlával Knutův znak.

Uthred slyšel, jak zavrzaly postroje, když muži za ním sese-
dali z koní. Tvořili štítovou hradbu, ale on se neotočil.
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Jeden z mužů předstoupil. Byl vysoký jako Uthred, přes ra-
mena mu visely dva tlusté copy, měl blankytně modré oči a ma-
sitý nos nad plnými rty. „Jsi ealdorman Uthred?“

Uthred přikývl.
„Já jsem Erik, thén krále Knuta. Nesu ti od něj zprávu.“
„Mluv.“
Erik na krátký okamžik zavřel oči, aby soustředil myšlenky, 

a pak jasným hlasem pronesl: „Já, Knut, syn Svenův, zdravím 
Uthreda z Northumbrie, kterému nabízím přátelství. Mezi 
námi není důvod k sváru, oba máme právo panovat a já, Knut, 
uznávám tvoje právo, Uthrede, stejně jako ty bys měl uznat 
mé. Budiž mezi námi mír a shoda. Buďme si navzájem věrnými 
přáteli. Tohle je dohoda, kterou ti nabízím odpřísáhnout.“

Uthred slyšel, jak Ealred zalapal po dechu, ale zůstal napro-
sto klidný. „To je všechno?“

Na chviličku se Erikovi v očích zalesklo překvapení, pak při-
kývl. „A tvá odpověď?“

Uthred se rozhlédl. „Moji odpověď se Knut dozví, až si ji pro-
myslím.“

Y

Setkali se před dvěma týdny a dnes měli Knut a Uthred přátel-
ství zpečetit.

Uthred si sám nechal jeden den na rozmyšlenou, pak si za-
volal Ealreda a zasvětil ho do svých úvah. Thén s nimi sou-
hlasil.

Vítr totiž vanul do plachet Knutovi. Že Ethelred leží na smr-
telném loži, teď už bylo obecně známo, jenže nikdo očividně ne-
věděl, kde se zdržuje jeho syn. Železný bok jako by se do země 
propadl, nepochybně proto, aby sesbíral síly k novému střetnu-
tí s Knutem, ale oba se celkem shodli v tom, že jeho šance jsou 
mizivé. Za Knutem šli bojovníci, kteří se valili ze všech cest, 
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i théni, kteří po stejných cestách vedli své muže. Ti všichni se 
shromažďovali okolo jeho znaku. Jemu skládali přísahu.

Uthreda nejvíc rmoutilo právě to, že Edmund jako by zmizel. 
Jak si mohl udělat názor na plány svého švagra, když ani ne-
tušil, kde by ho měl hledat? Jak mohl vědět, jestli Železný bok 
ještě vůbec žije? A pokud ano, jestli má nějaké vojsko?

Pro Edmunda nemohlo být těžké Uthreda vyhledat, pokud by 
ovšem chtěl. Knutovi se to podařilo a také Edmund měl špehy, kte-
ří dokázali předpovědět cestu vojska domů z protivníkovy země.

Během doby, kdy tiše zůstával ve vesnici a nechával Erika 
čekat na odpověď, však Uthreda žádný Sas nevyhledal a neza-
stihla ho ani žádná zpráva.

Po poradě s Ealredem čekal tři dny.
Čtvrtého dne Erikovi vzkázal, že Knutovu nabídku přijímá, 

a sám dal za své slovo rukojmí. Vikinga se zdobnými copy do-
provázelo ke králi sedm thénů, zatímco u Uthreda zůstali tři 
Erikovi druzi, mocní vikinští náčelníci, jejichž jména Uthred 
znal až příliš dobře.

Své ženě poslal zprávu, že teď už není ealdormanem jejího 
otce, ale jarlem krále Knuta. To byla zpráva ve slovech, která 
Erik přednesl s přivřenýma očima: „Já, Knut, uznávám tvoje 
právo, Uthrede.“

Po pět pokolení Uthredova rodina vládla v northumbrijské 
zemi. Někdy měli v moci jen nejsevernější část území, Bernicii, 
jindy, jako třeba teď, vládli také v jižní Deiře a mohli se, jako on, 
nazývat ealdormany z Northumbrie.

Po celou dobu jejich moc někdo ohrožoval. Ze severu to 
zkoušeli Skotové a Piktové, z jihu Dánové, kteří se v zemi usa-
dili před několika generacemi, vytlačili Angly, jimž země dosud 
patřila, převzali jejich dvorce nebo zorali nový kus půdy a žili 
vedle nich, ale vždy jako ti noví pánové, kteří vzývali prastaré 
bohy a mluvili dánským jazykem, jemuž Anglové rozuměli jen 
s obtížemi.
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Skoty porazil sám, když ještě žil jeho otec. Jejich král si mys-
lel, že stárnoucí nepřítel bude snadnou kořistí. To však nepočí-
tal s Uthredem, který posbíral muže ze dvou zemí a pobil skot-
ské vojsko tak důkladně, že skotský král unikl jen o vlas. Vrátil 
se domů do své říše s tak nepatrnou hrstkou bojovníků, že se 
od té doby hranice zmocnit nepokusili.

Vítězství to bylo velké, kořist už menší, ale skotské hlavy, 
které dosud byly nabodnuté na tyčích podél severních cest, vy-
právěly o Uthredově bojovnosti a ochotě vyprášit kožich kaž-
dému, kdo by si přál pomstít bezhlavá těla tlející v zemi před 
Durhamem.

Mezi Dány se oproti tomu našli tací, kteří zkoušeli Uthredo-
vu moc. Dosud jim odolával a zatím nedošlo k přímému boji 
mezi nejmocnějším z nich, Thurbrandem Holdem, a samot-
ným Uthredem. Jenže Uthred si byl plně vědom toho, že Dáno-
vé jen čekají na chvíli, kdy udeří on.

A ta chvíle teď přišla. Král Knut Uthredovi nabídl titul jar-
la, což znamenalo, že jeho přízeň patří jemu, a nikoli Dánovi 
Thurbrandovi.

A dnes měli dohodu odpřísáhnout.
Před třemi dny se dozvěděl, že Knut má tábor v Tadcasteru, ale 

setkat se s ním chtěl ve vesnici Wiheal vzdálené asi den pochodu 
od staré tvrze. Král ho bude před polednem očekávat v síni ná-
čelníka vesnice, přijme přísahu Uthreda i jeho spolupřísežníků 
a pak provolá Uthreda jarlem northumbrijské země.

Okamžitě poslal svým předákům zprávu, že se s nimi toho 
rána chce sejít. Ulf, který pocházel z této oblasti, znal seník 
a mohl jeho polohu popsat dost přesně na to, aby ho muži našli. 
Včera večer dorazil se svým průvodem a strávili ne úplně nej-
horší noc v seně, které tam zůstalo i tak pozdě po zimě. Vzbudil 
je Ealred zprávou, že se k nim nese dusot kopyt.

Y
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Kromě dusotu kopyt teď už bylo také jasně slyšet vrzání sedel, 
která se přizpůsobovala váze jezdců, zaznívaly tupé nárazy po-
chev mečů o kožené kalhoty a z hrdel zvlhlých mlhou občas vy-
šlo zakašlání.

Ealred stál v naprosté tichosti vedle Uthreda, za nimi bylo 
slyšet kroky v mokré trávě, pak zazněl tlumený rozkaz a Uthred 
věděl, že jeho muži se připravili k obraně.

Jakmile skrz chuchvalce mlhy vykoukla první hlava, bylo jas-
né, že toho rána k boji nedojde. Tuhle přilbici jarl znal. Zlatavý 
huňatý chochol, který zdobil vršek přilbice, patřil Hubertovi, 
Uthredovu praporečníkovi, který směl jet domů a donést zprá-
vu zbylým spolupřísežníkům.

Teď stál Uthred rozkročený v řídnoucí mlze a každého uroze-
ného muže přivítal stejným pozdravem: pěstí se udeřil do hru-
di. Tím od nich jako jejich pán přijal povinný závazek.

Jel tu thén vedle théna, náčelníci po boku fojtů. Všichni po-
cházeli z nejpřednějších rodů, které spravovaly zemi a vládly 
lidu. Prokázali své zásluhy v bitvách a válkách, bojovali s Uthre-
dem a po jeho boku, ano, několik z nich už po boku jeho otce, 
stejně jako jejich synové budou jednou bojovat za jeho syna.

Slíbil, že přivede čtyřicet spolupřísežníků. Čtyřicet nejpřed-
nějších mužů Northumbrie složí přísahu spolu s ním a tím se 
zaručí, že jarl a jeho muži budou až na věky žít a bojovat a na-
konec zemřou pro krále Knuta.

Rychle pojedli, chleba a sýr zapíjeli posledním pivem ze 
soudků připevněných na sedlech, zatímco ti, kdo dorazili teď 
a měli na sobě drátěné košile, si je sundávali a nechali je otro-
kům a čeledínům. Dnes jel jarl z Northumbrie složit přísahu. 
Jel cestou, již mu král uvolnil, a proto nejel ani on, ani jeho 
muži jako bojovníci. Ani král nebude vystrojený do boje, až se 
s ním setkají.

Ze stejného důvodu se mohli Uthredovi bojovníci vrátit 
domů. Ealred svěsil hlavu, protože pochopil, že ten rozkaz 

BLOK.indd   16 6.2.14   23:08



17

platí i pro něj, ale jarl byl ve svém úmyslu neoblomný. „Někdo 
musí chlapy dovést domů a postarat se, aby jeli přímou cestou 
a nenechali se zlákat chlastem a děvkama.“

„Ale…“ začal thén.
Uthred zavrtěl hlavou a bradou ukázal na tři vikinské náčel-

níky, kteří už byli připraveni na cestu. „Jejich přísaha je zásta-
vou Knutovy cti.“

Konečně mohli vyrazit, muži se vyhoupli do sedel a vyjeli 
za jarlem, který měl po boku Ulfa, aby je vedl.

Za Uthredem jeli vedle sebe ti tři vikingové, každého obklo-
povali dva bojovníci se sklopenými kopími, která mířila přímo 
proti hrudi vikingů v halenách. Hroty byly tak blízko, že by je 
probodly dřív, než by vůbec mohli pomyslet na zradu.

Y

Wiheal byla větší vesnice než ta, kde se sešli s Erikem a jeho 
doprovodem. Už z dálky viděli, že kouř stoupá přinejmenším 
z pěti statků, a zblízka bylo jasné, že palisáda je udržovaná 
a pevná.

U brány stály vikinské stráže. Ulf se zarazil, ale Uthred mu ti-
chým šeptem nakázal, aby jel dál. Bojovník si viditelně oddechl, 
když spatřil to, čeho si všiml jarl: meče visely na nejbližších ků-
lech tak vysoko, že je muži mohli sundat, jen kdyby povyskočili.

Před síní, jíž byla prostě usedlost jen o trochu větší než ty 
ostatní, čekal neozbrojený Erik, kolem něj sedm Uthredových 
thénů, kteří okamžitě ustoupili ke straně, takže se tři vikinští 
náčelníci mohli rozestavit mezi ně. Za ně se postavil dánský 
bojovník a vytasil meč.

Uthred dal najevo, že Ulf má následovat jejich příkladu a zů-
stal v sedle. Bojovník se postavil za nejmocnějšího náčelníka, 
vytasil vlastní čepel a držel ji tak, že mohl volně tnout do vikin-
gova nechráněného krku.
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Teď se Uthred ztěžka svezl ze sedla. Na těle cítil těch mnoho 
týdnů válčení. Jeho předáci ho následovali a hodili otěže přibí-
hajícím otrokům. Ačkoli byla tvrz docela velká, hemžilo se to tu 
herkami s nákladem a klid zavládl nad prostranstvím až chvíli 
potom, co otroci vyvedli zvířata z brány.

Erik šel k Uthredovi, počkal, než si odepnul opasek s mečem 
a přivolal sluhu, který si od jarla uctivě zbraň vzal. Pak poklekl 
a přísahal, že zde bude střežit meč, dokud si jej sám jarl nevy-
žádá zpět.

Jiní čeledíni vzali zbraně spolupřísežníkům a opatrně je 
v úhledných řadách položili do trávy a teprve, když i poslední 
meč ležel na svém místě, pokynul Erik Uthredovi, aby vstoupil 
do síně.

Y

Uvnitř byla tma.
Jarl si nevšiml, zda byla ve zdech okna, ale pokud ano, byla 

zavřená před jarním chladem. Do místnosti totiž nepronika-
lo moc světla, pouze ve škvírách mezi fošnami bylo vidět, jak 
v bledém světle tančí prach.

Uprostřed haly žhnul jasně oheň, plameny, které by síň ozá-
řily, z něj ale nešlehaly.

Uthred zamžoural proti kouři a zahlédl na druhé straně oh-
niště postavu, která se mu však hned rozmlžila, když halou 
zavál průvan, který rozvlnil látky na stěnách a rozdmýchal pla-
meny v ohni.

Když průvan odezněl, spatřil postavu jasněji. Nepochyboval 
o tom, že vysoký muž s širokými rameny a výrazným orlím no-
sem je král Knut, teprve pak si všiml zlaté pásky okolo plavých 
vlasů.

Jarl udělal krok vpřed a vyčkával, až král projeví stejnou 
zdvořilost.
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Král se ani nehnul.
„Králi Knute. Přijel jsem, abych ti dal své slovo.“ Uthred byl 

zdvořilý a mluvil dánsky.
„Tvé slovo, Uthrede? Myslíš, že pro mě tvoje slovo něco zna-

mená?“ Knut mluvil tak tiše, že si Uthred nejprve myslel, že se 
přeslechl. Pak ze zmateného mumlání za svými zády pochopil, 
že tomu tak není.

Bezděčně udělal krok vpřed, zaťal pěsti a chtěl se zeptat, co 
tím myslí, když za ním zazněl zvuk, jako když se po zemi táh-
nou kmeny stromů.

Zaskočeně si uvědomil, že to musely být ty těžké dveře, které 
někdo přitáhl. Rychle se otočil a viděl, že se nemýlil, pak opět 
upřel zrak na druhou stranu ohniště.

Král byl pryč.
Jarl se rozhlédl, jestli neuvidí, že se Knut posadil. Najednou 

se z jedné stoličky u stěny zvedl muž. Uthred si ho před tím ne-
všiml, soustředil se jen na krále. Teď poznal tu těžkou postavu, 
současně oživly i látky na stěnách, když zpoza nich vystoupili 
ozbrojení muži.

„Tady tvá cesta končí, Uthrede.“
„Zrada!“ Jarlův hlas zaduněl síní.
Thurbrand Hold zkřivil rty a zavrčel: „Hloupost, Uthrede. 

Sem tě dnes dovedla tvoje hloupost.“
Jarl padl jako první. A to měl štěstí, protože alespoň nevi-

děl, jak jeho čtyřiceti spolupřísežníkům usekli hlavu odměnou 
za to, že stejně jako on věřili slovům krále.
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1018

1

Po dlouhém, slunném létu nastal měsíc sklizně. Kdybych 
ještě žil na otcově dvorci, poskakoval bych radostí při 

pomyšlení na úrodu, kterou by mi udření nevolníci a pachtýři 
sklízeli na polích.

Jenže tady v Oxfordu se vedro nedalo vydržet, tetelilo se 
mezi zdmi a proutěným plotem. Čerstvý vzduch byl jen u řeky 
a na loukách, jinak člověk všude s každým nádechem vdecho-
val horké výpary plné prachu.

Říká se, že když přijde léto do Londýna, promění se 
ve smradlavé, horké a uprášené peklo. Věř mi, že ačkoli je Ox-
ford víc než čtyřikrát menší než hlavní město, mohlo by to tu 
klidně být předpeklí.

Král Knut město opustil už před drahnou dobou. Poté co 
velký sněm a witangemot skončil tím, že saští, angličtí a dánští 
velmoži spolu s místními dánskými náčelníky ze země na se-
ver od Watlinské cesty rozhodli, že král by měl vládnout zemi 
v souladu se starými zákony, trvalo králi týden, než mezi své 
jarly, thény a náčelníky rozdělil výkupné, které činilo více než 
osmdesát tisíc liber stříbra. Chtěl jim tím poděkovat za to, že 
mu pomohli si zemi podrobit. Poté vyrazil na cestu směrem 
ke Canterbury, kde arcibiskup Lyfing obdržel zprávu, že si 
s ním král přeje probrat jisté záležitosti.

Město si s ulehčením vydechlo, když zmizel. Spolu s ním Ox-
ford opustili i nejvýznamnější velmoži a ti, kdo přepluli přes 
moře prostě jen proto, aby si vydělali nějaké to stříbro v Knuto-
vých službách. Oxforďané rádi těžili z jejich návštěvy, ale stej-
nou měrou se i těšili, že zas budou moct vyjít do ulic, aniž by 
se museli prodírat tlačenicí, že budou moct zajít večer na pivo 
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s jistotou, že najdou v pivnici místo k sezení. A v neposlední 
řadě se těšili na to, že ceny v krámech a stáncích klesnou zase 
na běžné hodnoty.

Brzy se vše vrátilo do svého poklidného chodu, na můj vkus 
příliš klidného. Od služby Winstonovi jsem očekával, že se do-
stanu do vzdálenějších krajů.

Dobrák Winston mi totiž při našem prvním setkáním sdělil, 
že na žádost opatů a biskupů jezdí po klášterech a kostelech 
a dělá to, co ovládá lépe než kdokoli jiný v celé zemi. Maluje 
nádherné iluminace do žaltářů, modlitebních knížek, evange-
listářů a životů světců, jimiž si svatí muži chtějí ozdobit své ol-
táře a obohatit knihovny.

A co dělá ten blázen teď? Sedí na zadku v Oxfordu a ke spo-
kojenosti mu stačí si trochu čmárat na pergamen nebo břidlico-
vou tabulku, mezitím co hostinská Alfilda ukájí jeho všemožné 
tělesné potřeby.

Jak říkával můj bratr Harding: muž, který se může každý 
den dosyta najíst a ošukat holku každý večer na stejném místě, 
snadno zleniví.

Po pár týdnech jsem tu skutečnost přijal. Samozřejmě ne to, 
jak snadno se dostal k ženskému klínu, ale jeho ochotu zapustit 
kořeny v tomhle městě.

Odpovědí mi byl nevinný pohled a krátký úsměv zpoza svět-
lých vlnitých vousů. „Jsi v mých službách nespokojený?“

No to by mě ani nenapadlo. Ta kratičká chvíle u něj mi vynes-
la nejen královu přízeň, ale taky libru stříbra, se kterou jsem si 
uměl poradit.

To jsem mu ale neřekl. Místo toho jsem navrhl, že je na čase 
jít dál. Najít nějakého duchovního, který dobře zaplatí za to, 
čemu Winston říká práce.

„Nikam nespěcháme,“ zamumlal a promnul si bradu.
„Královo stříbro nám nevydrží na věky.“
„Hm. Ty už jsi to rozfrcal?“
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No to samozřejmě ne. Libra stříbra není zas tak málo. Ačkoli 
jsem si koupil pořádný zdobný meč, který prokazoval můj pů-
vod syna saského théna, a nové šaty místo těch ošoupaných, 
ve kterých jsem chodil od chvíle, kdy mi vikinští mizerové se-
brali zděděný dvorec. Kovář si taky nechal můj starý meč jako 
část odměny. A protože jsem si s návštěvou švadlenek a ob-
chodníků s látkou počkal, dokud město neopustili cizinci, do-
stal jsem látku i šití za cenu, kterou jsem sám určil.

„Mně stříbro ještě nějakou chvíli vydrží. Ale ty mě přece ne-
platíš za to, abych vysedával v Alfildině výčepu a chlastal.“

Teď se upřímně zasmál. „To se dá velice rychle zařídit. Vy-
kopnu tě.“

Tak to jsem si nepřál. Za prvé se mi se saským malířem vedlo 
dobře a za druhé mě jiná možná východiska nelákala.

Chlapů, jako jsem já, není nedostatek. Panských synků bez 
půdy, kteří ochotně půjdou sloužit tomu, kdo zaplatí nejvíc. 
A vzhledem k široké nabídce bojovníků by to nijak závratnou 
sumu nepřineslo.

A pravdou je i to, že necítím potřebu být obyčejným královým 
vojákem. Můj původ mi slibuje něco jiného. Pocházím po otci 
ze saského rodu, který našim vlastním králům dobře sloužil, 
a po matce ze starousedlého dánského rodu, který za rodem 
mého otce nikterak nezaostával. Narodil jsem se, abych rozka-
zoval. A pokud jsem měl někoho poslechnout, musel by to být 
významnější muž, než jsou tihle náčelníčci, kteří se snaží mít 
kolem sebe bojovníky.

Například král. A tady do mého života vstoupil Winston. 
Společně jsme posloužili králi tak dobře, že nás nejen odmě-
nil, ale dokonce si nás, ještě než odjel do Canterbury, zavolal 
k sobě a oznámil nám, že očekává, že mu posloužíme i do bu-
doucna.

„Za přiměřenou odměnu.“ Poslední slova pronesl poté, co 
pohlédl na mě. S jeho pohledem jsem se setkal bez ostychu.
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Na odměnu, kterou jsem žádal, se vykašlal. Já chtěl vlast-
ní dvorec. Místo toho mi nabídl stříbro. No dobře, pochopil 
jsem, co tím chtěl říct, a o dvorec ho už nikdy žádat nehod-
lám. Sice patřím k poraženým, ale i tak mám svou hrdost.

Přesto však musel král v mém pohledu cosi postřehnout, 
protože na mě zostra pohlédl. „Nepřipadá ti mé stříbro dost 
dobré, Halfdane, polosase?“

Na tuhle urážku jsem odpověděl: „Pokud anglické stříbro 
projde tvýma rukama a skončí v mých, tak leží tam, kde má, 
králi Knute.“

Pohled mu ztemněl a na čele nad nosem mu naskočila hlu-
boká vráska.

Slyšel jsem, jak se Winstonovi zrychlil dech, pak ticho pro-
lomil smích. Godskalk, thén a velitel králových strážců, se 
hlasitě rozesmál.

Knut k němu stočil zrak, pak se na mě znovu podíval 
a na úzkých rtech se mu objevil úsměv. „Takže se hodí mně 
i tobě, ty dánskej Sase, že anglická naleziště stříbra jsou 
bezedná.“

Winston mi pak ostře vyčetl, že jsem krále provokoval. 
Chtěl jsem mu na to něco odpovědět, ale zavrčel na mě, že do-
kud budu v jeho službách, nebudu provokovat toho, kdo nám 
může dát setnout hlavu. „Je možný, že kdyby to Godskalko-
vi nepřipadalo vtipný, už by přinejmenším jeden z nás barvil 
trávu načerveno.“

„Můj bratr vždycky říkával, že člověk je podřízenej jinýmu, 
jen pokud se tak chová.“

„Tvůj bratr hnije v Essexu.“
Jestli mi chtěl tou poznámkou zavřít hubu, tak se mu to po-

vedlo.

Y
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A tak jsem nechal na Winstonovi, aby rozhodl, kdy opustíme 
tohle šílené město, nechával jsem ho s Alfildou o samotě, je-
dinou výjimkou bylo naše společné stolování. Místo toho jsem 
dny trávil s chlapy z podobného těsta, jako jsem já sám, a noci 
s chtivou saskou holkou s pevnými ňadry i zadkem.

Jenže zahálka už mi nakonec stejně začínala lézt krkem. Uví-
tal jsem tedy, když se na mě jednoho parného dne obrátil něja-
ký muž. Zrovna jsem našel útočiště ve stínu pivnice.

Chlapík, který se nahnul přes stůl, měl na sobě koženou ha-
lenu a vlněné kalhoty, které si pod koleny zavázal. Pod stolem 
jsem zahlédl jeho plstěné boty. Kalhoty mu držel široký opasek, 
přes rameno měl kožený pás s mečem. Pod prošedivělými vla-
sy vykukoval široký obličej, pod nosem mu visel dlouhý knír 
a z halen čouhaly silné paže ošlehané větrem.

„Řekli mi, že pracuješ pro Winstona Sasa.“ Hrubý hlas zněl 
jako odkudsi ze severu.

„To ti řekli správně.“ Napil jsem se a otřel si pěnu z vousů 
hřbetem levé ruky.

Přimhouřil oko, až se mu u něj vyryla vráska. Usmál se. „Můj 
pán si s ním přeje mluvit.“

Napřímil jsem se. Pána, který si žádal Winstonových služeb, 
jsem vítal stejně jako saské vítězství za krále Ethelreda. „A tvůj 
pán je kdo?“

„Převor Edmund z Peterborough.“
To znělo čím dál líp. Je to duchovní, v jakého jsem doufal. 

Zvedl jsem se. „A kde toho převora máš teď?“
„Čeká venku.“
Takže ten mnich byl moc velká fajnovka, než aby vešel do Al-

fildiny hospody. Zvedl jsem se, dopil a narovnal si meč v pochvě. 
Ulička venku byla tak úzká, že odpolední slunko vrhalo stín 
přes celou ulici. Uprostřed uličky stáli čtyři muži. Dva byli stej-
ného ražení a stejně oblečení jako ten, co mě vyhledal. Jeden 
z nich držel dvě kopí, jedno z nich podal tomu vedle mě.
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Zbylí dva byli duchovní. Jeden na sobě měl benediktinskou 
kutnu, okolo pasu převázanou provazem, kápi shodil z hlavy, 
takže mu padla na záda. Díky tomu jsem viděl jeho ostře řeza-
nou tvář, z níž mě propichovaly ostré oči.

Druhý měl na sobě taky kutnu, jenže tahle byla lemovaná 
hedvábím a přepásaná brokátem. I on měl odhalenou, rudolící 
kulatou tvář, milé oči a nazrzlou tonzuru, kterou si jistě vyholil 
dnes ráno.

„Převore Edmunde.“ Hlavu jsem sklonil přesně tak, jak si 
zdvořilost žádá.

Sklouzl po mně laskavým pohledem.
„Jsem Halfdan, sloužím mistru Winstonovi.“
„A kde je tvůj pán?“ otázal se mile a vstřícně.
„Dovedu vás k němu, pojďte se mnou.“
Winston si zvykl vysedávat na louce na sever od města, kde 

donedávna měli všichni ti velmoži svůj tábor. Tady, ve stínu 
křovisek okolo potůčku, který odsud tekl k řece, trávil horké 
letní dny a olůvkem kreslil skici na pergamen nebo je vyrýval 
ostrým rydlem do břidlice.

Převora a jeho doprovod jsem provedl uličkami i ulicemi. 
Aniž by nás někdo zastavil, prošli jsme severní bránou, strá-
že mi jen líně pokývly. Už na dálku jsem uviděl Winstona 
a vedle něj i Alfildu. Hostinská často po obědě přenechávala lo-
kál na starosti své pomocnici, Emmě bujných tvarů, a přidala 
se k malíři. Nezřídka jsem je našel spolu, Alfilda mu položila 
hlavu do klína a obdivovala kresby ovce, mužské hlavy, stromu, 
květiny nebo čehokoli jiného, co malíř tak rád zobrazoval.

I dneska u něj seděla. Vzhlédla, když jsme přicházeli trávou. 
Nenápadně Winstona šťouchla do boku, ten krátce zvedl oči, 
ale hned zas stočil pozornost k pergamenu před sebou.

Zastavil jsem na krok od něj.
„Co na to říkáš?“
Kresba byla hotová. Alfilda vestoje a při chůzi.
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„Přivedl jsem převora Edmunda z Peterborough.“ Sakra, 
moc dobře viděl, že jsem nepřišel sám.

Sas vzhlédl, zamžoural proti slunci. „Převore Edmunde!“
Duchovní, jehož Winston laskavě vzal na vědomí, si odkaš-

lal. „Winstone Malíři. Můj opat Elsin mě požádal, abych tě vy-
hledal. Přeje si, abys navštívil náš klášter.“

Winston na kresbu načrtl stín. „Mám jet do Peterborough? 
Ne, myslím, že to se mi nechce.“

V převorově pohledu jsem zahlédl náznak překvapení a v du-
chu jsem se usmál, ačkoli mě Winston rozladil. Tady před ním 
ležela práce jako dlani a on se nenamáhal ani zjistit, o co jde.

„Zavázali jsme se, že ten úkol splníme.“ Nevypadalo to, že 
se převorovi a bratrovi zamlouvá stát uprostřed louky a doha-
dovat se s nějakým kreslířem, vypovídalo to však cosi o Win-
stonově pověsti. Mnich pokračoval: „Jistý velmož nám odkázal 
značný obnos, abychom vypracovali knihu o zakladateli naše-
ho kláštera, Sawulfovi. Je to dar, který nelze odmítnout a který 
nám umožňuje zaplatit tu nejkvalitnější práci.“

Winston propletl prsty s Alfildinými, olůvko mu vypadlo 
z ruky. „Jsou i jiní dobří iluminátoři.“

Teď se převorovi v očích neblýsklo překvapení, ale klíčící 
vztek. „Máme zájem o tebe. To snad musí stačit.“

Malíř pořád držel Alfildu za ruku. „Stačit? Mně ne. Já zájem 
nemám.“

Mnich v Edmundově doprovodu udělal krok vpřed, ale pře-
vor ho podrážděně zastavil. „Nemám ve zvyku se handrkovat 
se zběhlými mnichy. Můj opat si přeje, abys přijel.“

Zloba ve Winstonových pozvednutých očích za převorovou 
nijak nezaostávala. „Takže zběhlý mnich, Edmunde? To ti ně-
kdo pěkně nakukal. Zběhl jsem, to ano. Ale mnichem jsem ni-
kdy nebyl. Jdi, pak na tebe rád zapomenu.“

Teď už toho na mnicha bylo příliš. Předstoupil před svého 
převora. „Mluvíš se svým představeným. Vyslechni ho, nebo se 
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postarám, abys v Anglii už nikdy žádnou zakázku pro kláštery 
nedostal.“

Malíř pustil ruku své milé a pomalu se zvedl. „Na to, můj 
neznámý příteli, nemáš. Dokud maluju tak, jak maluju, budou 
kláštery o moji práci stát. Ale pokud mi někdo, jehož nabídku 
odmítnu, začne vyhrožovat, může si být jistý, že do jeho služeb 
nikdy nevstoupím.“

Viděl jsem, jak převorovi znachověl krk. Bratr vypadal, jako 
by si nejraději vyhrnul rukávy a jednu Winstonovi vrazil. Vý-
stražně jsem povytáhl meč v pochvě a pošilhával po těch třech 
mužích světského stavu, kteří zjevně zasáhnout nehodlali.

Pak se převor uklidnil, kývl na svého druha a pomalu se 
od Winstona odvrátil. Pořád ještě nakvašeně pohlédl na mě. 
„Za tři dny vyrazíme na sever. Ty i tvůj pán uděláte nejlépe, po-
kud do té doby změníte názor.“

Pokrčil jsem rameny a nasadil výraz „Co s tím mám podle 
tebe dělat?“ Počkal jsem, až zmizí z doslechu, a pak jsem se ne-
příčetně obrátil na malíře. „Právě jsi odmítl zakázku, ze který 
pro tebe koukal pořádnej balík.“

Máchl rukou. „Jde ti akorát o stříbro. Tady jsem našel něco, 
co je lepší než bohatství.“

Načež poprvé promluvila Alfilda: „Winstone, to Halfdan ni-
kdy nepochopí.“

Tak teď jsem se pro změnu naštval já. Nevím snad, jak úžas-
né je mít ženu? Sám jsem sotva kdy neusínal na nějakých ňad-
rech. Ale nehodlal jsem se dát zatáhnout do slovíčkaření s hos-
tinskou. „Možná není zrovna nejchytřejší poštvat si proti sobě 
představené, Winstone.“

„Představené?“ Kreslířův hlas mě provokoval. „Takže to 
bych měl být jejich podřízený. No, ale snad mi nechceš říct, že 
jsem se tak někdy choval.“

Ten chlap teda dokázal překrucovat slova.
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2

Od hostince jsem se držel dál. Neměl jsem chuť čučet na
Winstona, který ne a ne odlepit oči z Alfildy. Radši jsem 

se potuloval po městě a pak si na chvíli sednul do pivnice. Do-
stal jsem tam krajíc chleba a jelito, které vonělo po tymiánu. 
Zapíjel jsem to sladkým pivem. Pak jsem se vydal k domu, kde 
sloužila má saská holka Engelise, jenže její hospodyně mě 
příkře vyhnala, když jsem se snažil prosmýknout do kuchyně.

Vydal jsem se tedy zpátky k pivnici, kde teď bylo narváno, 
poněvadž už slunce políbilo stromy v lese na druhé straně 
řeky. Našel jsem si místo naproti dvěma dánským bojovní-
kům, kteří po mně lhostejně pokukovali a nehodlali se ome-
zovat ani ztišit. Naopak pokračovali ve zjevně důležité debatě 
o tom, kdo z nich má právo sedět u kormidla v dlouhé lodi, 
v níž si povezou domů kořist.

Lil jsem do sebe pivo a nadával na Winstona, který se očivid-
ně rozhodl, že zadek nezvedne.

Mám-li být upřímný, tak ho tu jistě nedrželo jen Alfildino vy-
zývavé tělo. Od té doby, co jsme spolu, jsem se o něm leccos 
dozvěděl. Krom jiného taky to, že je nejradši svým vlastním pá-
nem a čas využívá ke kreslení toho, čeho si sám nejvíc považuje.

Z nějakého záhadného důvodu mu bylo proti srsti, aby pra-
coval pro kostely či kláštery. To, co mu zadali, udělal, ale vlast-
ně byl nejradši volný, a když už to jinak nešlo, tak si za svou 
práci nechával dobře platit.

Nějak to souviselo s jeho mládím, kdy byl jako novic v ja-
kémsi klášteře. Kde se ten klášter nachází, jsem se nikdy nedo-
zvěděl. Nevím ani, proč ho opustil. Jedinkrát, když jsme o tom 
mluvili, vyhýbavě odpověděl, že víru lze vysvětlit jen těžko. 
Moc jsem to nepochopil.

Vírou se bojovníci nezabývají, na to máme kněze a mnichy. 
A chlapovi, jako jsem já, stačí vědět, že v den, kdy po nás smrt 
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vztáhne svůj pařát, otevřeme oči v ráji. Pokud jsme ovšem žili 
tak, jak nám kázali kněží.

Převor Edmund si teda pod sebou uřízl větev, když se 
na Winstona pokusil vytáhnout, že je zběhlý mnich. Mohl jsem 
milému benediktinovi zaručit, že větší blbost Winstonovi říct 
nemohl. Malířova reakce to jasně potvrdila.

Pochopil jsem, že Winston není žádný chuďas. Právě proto, 
že si za svou práci dával dobře zaplatit, si mohl dovolit říct 
Edmundovi ne, a místo toho trávit čas v Oxfordu spolu s Alfil-
dou a svým malířským náčiním.

Bylo mu fuk, že mi leze krkem se tu bezcílně poflakovat. 
Sloužil jsem mu a následoval ho, tak to bylo, pokud jsem se ne-
chtěl své práce vzdát. A to jsem, jak jsem řekl, v plánu neměl.

Nakonec jsem si dal ještě jedno pivo. Potom jsem se vrátil 
ke dveřím do kuchyně. Dost mě potěšilo, že už tam na mě Enge-
lise čekala.

Hostinská jí sice zakázala brát si mě k sobě do kamrlíku, 
který obývala se dvěma dalšími děvčaty, ale vadilo nám to 
snad? Noc byla tmavá a teplá, tráva na louce měkká a lákavá 
a Engelisin klín stejně vstřícný pod nebem posetým hvězdami 
jako na slamníku.

Y

O několik dní později jsem strávil odpoledne v příjemné spo-
lečnosti skupinky svobodných Sasů, kteří rádi hráli v kostky 
po pivnicích. Nebyl to pro mě špatný den.

Když jsem se k večeru blížil k domu, kde sloužila Engelise, 
zahlédl jsem urostlého bojovníka, jak jede na koni přes náměstí 
směrem k velké síni, v níž tu před časem bydlel král Knut.

Muž se na dobře živeném koni držel zpříma, neměl kopí, 
ale u levého boku mu visel zlatem vykládaný meč, který mu 
pleskal o sedlo. Přilbice měla stříbrný kraj a opasek byl bohatě 
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vyšívaný stříbrem i zlatem. Takový pěkně vyšperkovaný bojov-
ník bez družiny musí hlídat nějakého významného muže. Když 
se na okamžik ohlédl, poznal jsem v něm Godskalka, velitele 
osobní družiny krále Knuta.

Naše pohledy se přes náměstí setkaly a já ho pozdravil leh-
kou úklonou. Překvapilo mě, když mi pokynul pravicí, abych 
k němu přistoupil.

Na náměstí skoro nikdo nebyl, pracovní den skončil a krám-
ky zavřely. Většina lidí seděla nad večerní kaší, takže jsem ne-
rušeně přešel náměstí a došel až k bojovníkovi, který se zhoupl 
z koně a podal otěže sluhovi, který k němu honem přispěchal. 
Nepochybně čekal ve vratech do stáje za síní.

Godskalk na mě počkal a nevzrušeně mezitím potřásal noha-
ma, aby si uvolnil po jízdě zatuhlé svaly. Pozdravil mě, až když 
jsem došel až k němu. „Halfdane. Tebe jsem hledal.“

Udiveně jsem na něj pohlédl. „Hledal jsi mě?“
Přes tvář se mu mihl úsměv. „Kromě jiných i tebe. Najdu tvé-

ho pána v hostinci?“
„Pravděpodobně.“ V očích měl otázku, ale já jsem mu toho 

víc říct nechtěl. On sloužil králi, já Winstonovi. Kde teď Knut 
pobývá, věděl asi tak stejně málo, jako já věděl, kde je právě 
Winston. „Máš pro něj vzkaz?“

Kývl a to ve mně vzbudilo nepatrnou naději. Knut by nevyslal 
velitele svých bojovníků proto, aby se optal, zda se Winstonovi 
daří dobře.

„Doveď mě tam.“ Thén mávl rukou a nechal mě jít jako prvního.
Kreslíř byl v hostinci, to se dalo čekat. Seděl tam co vždycky, 

tak aby viděl na výčep a zároveň tak blízko, aby si mohli s Alfil-
dou povídat, zatímco přijímala objednávky a ujišťovala se, že 
Emma roznáší jídlo i nápoje.

V Alfildiných očích jsem spatřil záblesk neklidu, když jí 
došlo, kdo za mnou vešel. Pak Godskalka pozdravila kývnu-
tím. Godskalk ji pozdravil, jak se sluší a patří, načež si sedl 

BLOK.indd   30 6.2.14   23:08



31

naproti Winstonovi, který na mě jen mlčky pohlédl. Široce 
jsem se na něj usmál. „Winstone, thén nám přináší vzkaz.“

„Jedeš z daleka?“ Malíř se neobtěžoval ztrácet čas přemítá-
ním nad tím, co thénův příjezd znamená.

Bojovník přikývl a pohlédl na Alfildu za pultem. „Jedno pivo 
by nebylo od věci.“

Před každého z nás postavila korbel a my s Winstonem jsme 
hostu připili.

„Tak o co jde?“ Jak jsem říkal, můj pán neměl náladu plýtvat 
časem a dumat, proč za námi král vyslal svého věrného muže.

„Král Knut vás zdraví a vzkazuje, že pro vás má práci.“
Winston zabručel, že mu to bylo jasný. Já jsem na théna 

zvědavě pohlédl. Sundal si přilbici a prsty si prohrábl zpoce-
né vlasy.

„Musíte jet na sever do Mercie.“ Godskalk vděčně pohlédl 
na Emmu, která před něj postavila mísu hrachu s pečenou 
vepřovou kýtou. „Do Peterborough,“ pokračoval a překvapeně 
na mě pohlédl, protože jsem nebyl s to zadržet výkřik.

Winston se klidně naklonil přes stůl. „Takže převor Ed-
mund…?“

„Se v Canterbury ptal po zručném iluminátorovi a král na tebe 
vzpomíná v dobrém.“

Tomu můj pán věřil asi tak málo jako já. Viděl jsem mu to 
na očích. A jestlipak to spíš nebylo naopak? Jenže to bylo vlast-
ně fuk, protože to vyšlo nastejno: Winston bude muset svou 
zadnici zvednout.

 

3

W inston si promnul nos a pohlédl na Alfildu za mými zády. 
Pak zpátky na Godskalka. „My do Mercie musíme?“

Thén přikývl.
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„A zařídili jste to tak, abychom mohli jet spolu s převorem 
Edmundem?“

Godskalk pokrčil rameny. Řekl bych, že když je člověk velitel 
králových jednotek, zvykne si, že o věcech nerozhoduje. Kaž-
dopádně jsem mu ve tváři jasně viděl, že nechápe, proč to Win-
stona urazilo.

„A o jakou práci jde?“ Doteď jsem byl zticha.
„Budete královýma očima a ušima.“
Podívali jsme se na sebe. Snažil jsem se Winstonovi z očí vy-

číst, jestli ví víc než já. Z jeho otázky bylo jasné, že ne. „A komu 
máme naslouchat a po kom máme koukat?“

Godskalk se rozhlédl po hostinci. U několika stolů ještě po-
řád seděli lidé, většina z nich už po jídle dopíjela korbely. Za-
tím se nepřivalili chlapi, co budou chtít zabít večer společně. 
U stolů okolo nás nikdo neseděl, ale thén zmlkl při pohledu 
na Alfildu.

„V přítomnosti hostinské se nemusíš bát mluvit,“ pronesl 
Winston trochu kousavě.

Thén nepatrně pokrčil rameny. Pak požádal Alfildu, aby se 
posadila, protože zřejmě nechtěl mluvit příliš nahlas.

„Král Knut chce vědět, o čem se mluví v Mercii.“
Nedokázal jsem se udržet a prskl jsem: „O sklizni, zlé době 

a starých dobrých časech.“
Godskalk něco zavrčel a potom pozvedl korbel. Po chvíli ho 

položil a naklonil se přes stůl. „Víte, koho si Knut vybral, aby 
vládl v Mercii?“

„Leofwin je Knutův ealdorman.“ I já jsem si přihnul.
Winston na Dána pohlédl úkosem. „Takže král svému muži 

nedůvěřuje?“
Godskalkovi se blýsklo v očích. I když nahlas neřekl ani slo-

vo, pochopil jsem z jeho pohledu, že král nedůvěřuje nikomu.
„Počkej chvíli.“ Na okamžik jsem se zamyslel. „Leofwin ne-

ovládá celou Mercii.“
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Za tuhle poznámku se mi dostalo uznalého pohledu. „Přes-
ně tak, Mercie je rozdělená. Leofwin drží největší část směrem 
na severovýchod. Jih a východ ovládají jiní.“

„Vikinští jarlové.“ Už mi bylo jasné, o co tu jde. „Leofwin je 
jediný saský ealdorman.“

Winston si přikyvoval. „A muž, který má své důvody, aby ži-
vil nepřátelství vůči králi.“

„Jako tisíce jiných Sasů.“ Pak mi došlo, co má thén na mysli. 
„Kvůli svému synovi.“

Jak jsem zmínil, předsedal král před několika měsíci shro-
máždění witanu a sněmu. Zasedání skončilo tím, že velmoži 
přijali Knuta za skutečného krále Anglie. Knut na oplátku slí-
bil, že bude v zemi vládnout v souladu se starými zákony.

Tohoto rozhodnutí a shody nedosáhli snadno. Saští thénové 
a vikinští náčelníci, starousedlí dánští velmoži a svobodní Ang-
lové se museli sobě navzájem poklonit. Takový cvik se pánům, 
jako jsou oni, nedělá snadno.

Král si cestičku k moci vyšlapal během uplynulého roku. 
Zasáhl proti nejvlivnějším mužům země, kteří se mu postavili 
na odpor nebo u nichž se nemohl spolehnout na to, že se skloní 
před jeho přáním, a spíš budou pokračovat ve svých nekalých 
hrách. Kvůli jeho vůli, která ovládla vražedné meče a sekery, 
padli náčelníci i thénové.

Dokonce i ten nejmocnější ealdorman ze všech natáhnul 
brka. Padl pod sekyrou northumbrijského ealdormana, Eri-
ka z Lade, jemuž král přikázal: „Zaplať ealdormanovi, co 
mu dlužíme.“

Jarl Erik nepochyboval o tom, co tím Knut myslí, neváhal 
a jednou ranou oddělil chamtivci Eadricovi Streonovi hlavu 
od těla, a tak toho nejodpornějšího ničemu vůbec sprovodil 
ze světa.

Jestli jsem někoho nenáviděl, pak tohohle nenažranýho haj-
zla, který měl vždycky na mysli jen svůj vlastní prospěch. Střídal 
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věrnost králům rychleji, než lítají vlaštovky. Nejhorší zrady se 
dopustil u Assandunu, když uprostřed bitvy opustil vojsko 
Edmunda Železného boku a přešel se všemi muži na druhou 
stranu ke Knutovi. V téhle bitvě padli můj otec i bratr. Nepad-
li jen oni, ale spolu s nejlepšími bojovníky Anglie zemřela víra 
v jejich slova. Zabil je muž, který si zachránil vlastní kůži tak, že 
podvedl ty, kteří mu věřili.

Za tuhle ránu sekerou jsem byl ochotný se s Knutem usmířit, 
a jestli někdy narazím na jarla z Lade, s potěšením si s ním po-
třesu pravicí.

Někdo říká, že Norman, Leofwinův syn, spřádal s Eadricem 
pletichy, jiní zase tvrdí, že nutil jarla Thorkela Vysokého, aby 
krále opustil. Avšak jak naznačil Winston, na tom nezáleží, 
protože nakonec stejně jako jiní na králův příkaz přišel o život.

„Jenže,“ ozval jsem se, „Leofwin se s králem přece smířil.“
Thén se ušklíbl. Zřejmě nečekal, že jsem takový trouba. 

„Ealdorman dal Knutovi své slovo čestného muže, jímž je.“ 
Ten výsměšek skryl dobře.

„Ale i čestní muži si jsou vědomi závazků vůči svému rodu.“
Godskalk udiveně pohlédl na Alfildu, která svá slova rychle 

doplnila úsměvem.
„A,“ přisadil si malíř, „Leofwin má i jiné syny.“
„Takže Knut si myslí, že by se Mercie proti němu mohla po-

stavit?“ Natáhl jsem si pod stolem nohy.
Godskalk pomalu zavrtěl hlavou. „Knut by rád věděl, jestli něco 

naznačuje, že by pro něj Mercie mohla představovat hrozbu.“
„Jenže,“ zarazil jsem se, ale Winston na mě povzbudivě po-

hlédl, tak jsem pokračoval, „jih obsadili vikinští jarlové, na tom 
se shodneme. Na severu velí northumbrijský jarl Erik z Lade 
a Východní Anglie patří Thorkelovi Vysokému.“

Malíř zvedl zadek z lavice a naklonil se ke Godskalkovi. 
„Halfdan má pravdu. Knut Leofwina drží v pasti tak bezpeč-
ně jako jezevce, kterému zalijí noru. Z jihu, západu, severu 
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a východu. Kam se podíváš, všude jsou dánští jarlové. Může 
snad on ohrozit krále?“

Thén se nevrle zasmál, já jsem lehce hvízdnul a Winston si 
promnul nos. Promluvila však Alfilda: „Knut svým dánským 
jarlům nevěří?“

Chtěl jsem podotknout, že Erik je Nor, ale došlo mi, že 
na tom nesejde. Místo toho jsem se zeptal, zda něco naznačuje, 
že Thorkel zase Knuta tahá za nos.

Godskalk zavrtěl hlavou. „Thorkel jako nejmocnější muž Anglie 
stojí Knutovi nejblíže. Je posedlej mocí, ale není hlupák.“

Teď jsem to pochopil. „Bojíte se Leofwinova rodu.“
„Král si chce být jeho rodem jistej.“ Dán posunul prázdný 

korbel přes stůl k Alfildě, ta se zvedla a naplnila ho. Počkal, 
dokud se nevrátila, pak pokračoval: „Jak jsi podotkl, Winsto-
ne, Norman má bratry. Pravděpodobně uznali, že se jejich otec 
s králem usmířil, ale jsou mladí a horkokrevní. Tomu nejstarší-
mu, Leofricovi, předal otec vedení družiny. Tedy těch bojovní-
ků, jimž velí ve své části Mercie. Ealdormany a jarly, kteří mají 
vést bojovníky v družině, jmenuje král. Tak proč tedy získal 
moc Leofric, který je jen jeden z mnoha thénů?“

Odpověď byla nasnadě. Tak jsem ji vybalil: „Leofric má svý-
ho otce v hrsti.“

„V hrsti ho má pravděpodobně jeho rod,“ opravil mě Win-
ston. „Leofwinovi příbuzní uznávají, že se s králem usmířil. Ale 
chtějí si být jistí, že vojsku v Mercii bude velet muž, který bude 
věrný jim a nebude vázaný slovem králi dobyvateli.“

Godskalk uznale přikyvoval. „Přesně tak. Leofwin dal králi 
své slovo. Ale zavazuje to i jeho rod? Zavazuje Leofrica? Král si 
tedy přeje, abyste se vydali na sever do Mercie a měli oči a uši 
na stopkách. Poslouchejte, o čem se lidi baví. Sledujte pohyb 
bojovníků.“

„Ale,“ zajímalo Winstona, „nebylo by jednoduší se Leofwina 
a jeho synů zbavit?“
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Teď jsem se nedokázal neusmát. „Tak brzy poté, co král slíbil, 
že se bude držet starých zákonů a vládnout v zemi na základě 
dohody s witanem a sněmem? V zemi je ještě jeden saský eal-
dorman. Takže si Sasové mohou být jistí, že Knut myslí vážně 
to, co říká. Kdyby se měl Leofwin stát obětí rány sekyrou nebo 
prostě zničehonic upadnout v nemilost, bude si moct král v je-
jich očích s touhle oxfordskou dohodou vytřít.“

„A proto musíte jet na sever.“ Godskalk se opřel do lavice.
„Tak proto král zařídil, že mi klášter v Peterborough najed-

nou nabídl práci.“ Winston položil svou ruku na Alfildinu.
Thén pokrčil rameny. „Převor Edmund byl v Canterbury 

a ochotně si vyslechl králův návrh.“
„Jenže…“ něco mě napadlo. „Převor přijel minulý týden. 

Ty jsi přijel dneska. Nesnaž se mi namluvit, že mniši projedou 
zemi rychleji než králův thén.“

Vlažně se zasmál. „Král převorovi navrhl, že by měl využít 
nadání tvého pána. Edmund o Knutově pravém důvodu nic 
neví. Doufali jsme, že se rozhodnete dřív, než sem dorazím já. 
Že se s benediktiny dohodnete.“

Edmund tedy poslal zprávu, že Winston práci odmítl?
„Převor byl nepříčetný, když se vrátil ze schůzky s vámi. A to 

do té míry, že jeden z králových bojovníků, který zde ve městě 
odpočíval po cestě ze západu, jeho láteření zaslechl. Měl jsem 
se s tímhle bojovníkem sejít v Takehamu, den cesty směrem 
na jih. Když jsem tam dorazil, povyprávěl mi o tom, jak se kláš-
terní bratr vztekal.“ Godskalk se opět usmál. „Tak jsem si řekl, 
že sem radši zajedu a celou záležitost urovnám.“

Nechápal jsem to. „Takže kdyby Winston tomu nafoukaný-
mu mníškovi řekl, že pro něj bude pracovat, nikdy bychom se 
nedozvěděli, co od nás král očekává.“

Shovívavě se na mě podíval. „Z Takehamu vede stezka na se-
ver. Náhodou bych tam na vás narazil a strávil se svými známý-
mi z Oxfordu příjemnou chvíli u piva.“
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Napadla mě jedna věc. „Mniši odsud vyrazili před čtyřmi 
dny. Sice asi nejezdí na těch nejlepších koních, ale i tak získali 
náskok. My máme k dispozici jen Winstonovu prašivou mulu. 
Pěšky je těžko doženeme.“

Godskalk se zvedl. „Tak pojďme rychle do královy stáje 
za síní, tam vám výbavu vylepšíme.“

4

Vzhledem k tomu, jak umíněně se převor snažil přemluvit 
Winstona, aby mu iluminoval kodex, bych si skoro mys-

lel, že bude šťastný, až ho doženeme. Jenže když jsme vstoupili 
do síně, kde se ubytoval, tvářil se, jako by ho to málem mrzelo.

Na cestu jsme se vypravovali celý den. Winston samozřejmě 
nemohl vyrazit bez své výbavy a poukazoval na to před God-
skalkem, který se nás netrpělivě snažil vykopat, aby se sám už 
mohl vrátit ke králi.

Po většinu dopoledne tedy malíř velice pečlivě balil perka, 
štětce, olověné tyčinky, zlaté plátky, miniové kalíšky, pergame-
nové svitky, lapis lazuli, lahvičky a nádobky se žlutou, zelenou 
a černou barvou, pravítka a spoustu jiných věcí, které patřily 
k jeho výbavě. Když na město padlo odpolední slunce, vkládal 
balíčky opatrně do váčků nebo je roloval do kornoutů, které 
pak zabalil do větších kožených vaků, ty pak se vší péčí zava-
zoval mnoha šňůrami. S příchodem večera se náš pokoj, který 
jsme tak pořád ještě nazývali, ačkoliv jsem v něm teď spal jen 
já, podobal kramářské boudě, hlavně proto, že na posteli se po-
valovaly všechny možné saky paky.

Když jsem se, jak se sluší a patří, rozloučil s Engelisou a trá-
vou na louce, vyzvedl jsem ze stáje Prince, Winstonovu zlomy-
slnou, otravnou mulu. Pak jsme jí na kostnatá záda společně 
připevnili vaky. Dával jsem si obzvlášť velkýho majzla, abych 
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se držel z dosahu Princových zkažených zubů, o nichž jsem 
z vlastní zkušenosti věděl, že se dokážou zakousnout dost kru-
tě, přestože vypadají, že mu každou chvíli vypadnou.

Winston se musel nejprve přesvědčit, že vše je tak, jak má být, 
teprve pak jsem Prince provedl uličkami až ke králově stáji, kde 
na nás čekali dva koně, které jsme si vybrali. Malíř si vyhlédl še-
dou klisnu s hranatou hlavou a jemným pohledem v hnědých 
očích. Moje volba padla na ryzáka s dobrými a silnými spěnkami 
a pohledem, který jako by říkal, že pokud bychom snad cestou 
měli narazit na nějaký rozruch, on nikomu uhýbat nebude.

Přivázal jsem Prince ke kůlu před stájí. Osedlal jsem nám 
koně a pak se ke mně připojil i Winston, který se rozloučil s Al-
fildou. Ta se rozhodla radši zůstat v hostinci a na náš odjezd se 
podívat nepřišla.

Dali jsme Godskalkovi sbohem a vyrazili směrem k severní 
bráně. Jel jsem první, za mnou Winston, který vedl mulu u pra-
vé otěže. Měl jsem na sobě měkké vlněné kalhoty a rozhalenou 
lněnou košili, opasek s mečem jsem si připevnil k hrušce sedla 
tak, abych na jílec dosáhl pravou rukou, ranec se svým zbylým 
oblečením jsem si přivázal za sebe.

Den byl světlý a teplý, vál lehký vánek, který chladil obličej 
a vlasy. Potřeboval jsem už z města vypadnout, pobídl jsem 
koně patami a nedokázal zadržet radostný výkřik, když mě oka-
mžitě poslechl a přešel do krátkého trysku. Slunce, vítr a běžící 
kůň pode mnou mě přenesli zpátky do doby, kdy ještě žili můj 
otec a bratr Harding, a společně jsme pobývali na našem dvorci 
a sloužili králi Ethelredovi.

Jel jsem takhle asi na pět dostřelů šípu a zkoušel, jak kůň 
reaguje na uzdu a kolena. Pak jsem se spokojeně zastavil pod 
statným dubem vrhajícím příjemný stín a pozoroval Winstona, 
který poklidně přijížděl po stezce.

Ten večer jsme spali pod širým nebem. Koně s mulou se 
pokojně pásli, Princ očividně pochopil, že klisna i valach jsou 
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silnější než on, protože se nepokoušel začínat si s nimi potyčky. 
Winston vedle mě chrápal, a když jsem usnul i já, zdál se mi sen 
o králi Knutovi, který mě jmenoval thénem a předal mi dvorec 
odpovídající mému původu.

Y

Třetí den jízdy jsme pozdě dorazili do vesničky Brackley, kde 
stezka, která vede z Oxfordu přes most přes řeku Cam, kříží 
cestu táhnoucí se z jihovýchodu směrem na západ.

Přestože je to díra, mají tu i velkou síň, kde bydlí thén, jenž 
střeží křižovatku. I na nás hned volali čtyři kopiníci, kteří ostra-
žitě sledovali pocestné.

Vysvětlil jsem, že z pověření převora Edmunda jedeme do 
Peterborough. Když se ujistili, že v brašnách na zádech muly 
neschováváme tlupu banditů, sdělili nám, že máme štěstí, proto-
že tenhle převor jakožto thénův host přebývá v místní síni.

Vyjeli jsme tedy tím směrem, znova jsme narazili na čtyři ko-
piníky, kteří se na nás nejdříve přeptali v hale a vyžádali si můj 
meč. Pak nás okamžitě vpustili dovnitř.

Na vysoké lavici seděl statný vikinský thén, přes ramena až 
po hruď v drátěné košili mu splývaly rudé copy, obličej měl 
hrubý, od levého koutku oka se mu přes tvář táhla krvavá jizva 
mizící ve vousech na široké bradě.

Sledoval, jak k němu přicházíme. Když jsme se zastavili 
a představili se, pozdravil nás nepatrným pokývnutím s tím, že 
je králův thén Leif.

„A vy přijíždíte vyřídit něco pro převora Edmunda,“ pokra-
čoval a zašilhal po mnichovi postávajícím vedle něj.

Edmund na nás nevrle pohlédl. „Mou žádost jsi odmítl.“
„Nakonec jsem změnil názor.“ Winston se zdvořile uklonil, 

letmo na mě pohlédl, a tak jsem taky pozdravil.
„Proč?“
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„Vyhodila mě žena.“
Klobouk dolů, jak lehce uměl malíř lhát.
„Takže teď jsi mě honem přiběhl odprosit.“ Převor zněl pořád 

otráveně. „Ačkoli si vzpomínám, že jsi podpřevorovi Šimonovi 
tvrdil, že tě nikdo nedonutí změnit rozhodnutí.“

To nebyla tak úplně pravda. Winston tvrdil, že tenhle Šimon 
nedokáže všem ostatním klášterům zabránit, aby využily jeho 
malířských schopností. Protože však Winston převora neopra-
vil, mlčel jsem i já.

„Jo, jo.“ Edmund se opřel. „Řekni mi, jaké máš požadavky.“
Winston vrtal nohou do prachu na podlaze, pak vzhlédl k za-

čouzenému stropu. „Pokud si vzpomínám, jde o knihu, takže 
počítám přinejmenším osm iluminací na celou stranu.“

Převor přikývl.
„Iniciály?“
„Ty udělají naši písaři.“
„Menší iluminace?“
„Možná. Řekněme, že jich bude osm.“
„Máte zručné písaře?“
„Náš mistr písař je zručný. A také ví, jak ze svých pomocníků 

dostat to nejlepší.“
„Ale jsou dost šikovní na to, aby nakreslili iniciály?“
„Mistr písař na ně dohlédne.“
„Hm.“ Winston se podrbal na hřbetě ruky. „Pergamen 

schválím já.“
„To se nesetká s nadšením.“ Zdálo se mi, jako by tohle doha-

dování o práci z mnicha setřáslo veškerý vztek. Jeho narudlý 
obličej působil stejně přátelsky, jako když jsem ho viděl prvně.

„U mistra písaře, to je mi jasné. Ale trvám na tom.“
„Každý pergamen?“ Teď se Edmundovi vyryla mezi očima 

vráska.
Můj pán si povzdychl. „Ty, na které budu kreslit a malovat já.“
„Dobrá. A tvoje cena?“
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Je dost možné, že převor jen těžko dokázal odpustit tomu, 
kdo se mu postavil na odpor, ale očividně to nebyl typ člověka, 
který se snaží obejít podstatu věci.

Winston zavřel oči. Viděl jsem, jak pohybuje rty, jako by mlu-
vil sám se sebou. Konečně vzhlédl. „Půl druhé libry stříbra.“

Edmund se rozhořčeně podrbal na hlavě. „To je neslýchané.“
„Neslýchané? Ale vůbec ne. Osm celostránkových a stejný 

počet půlstránkových iluminací, které vybarvím a dokončím 
já. Mou cenu jsi slyšel.“

„Žádáš příliš.“ Teď se v mnichově tváři ani hlasu žádná 
vstřícnost vyčíst nedala.

„Nuže dobrá.“ Winston stočil pohled na théna, který mlčky 
naslouchal jejich smlouvání. „Dovolíš mně a mému společní-
kovi přenocovat ve vsi?“

Leif přikývl. „Ty můžeš spát tady v síni. Tvůj pomocník si 
musí najít místo jinde.“

„Dovolíš, abych nosil meč?“ Nabroušeně jsem na něj po-
hlédl.

To, z jakého jsem rodu, jeho názor na mé postavení nezmě-
nilo. „Pokud mi dáš slovo, že ho nepoužiješ, dokud tě někdo 
nenapadne, pak ano. Ale nocleh si budeš muset sehnat sám.“

Odvrátil jsem se a šel ke dveřím. Za sebou jsem slyšel Win-
stonovy kroky.

„Pro sebe a svého pomocníka si stravu a pití zajistíš sám.“
Malíř se za Edmundovým hlasem otočil. „Půldruhé libry stříb-

ra, ubytování a stravu pro mě. Halfdanovy potřeby pokryju sám.“
Převor se kousl do rtu, pak přikývl.
„Mám připravit smlouvu?“
„Ne,“ zavrtěl mnich hlavou. „Až dorazíme do kláštera, požá-

dáme sakristána, aby ji sepsal.“
Winston se uklonil.
Vyšli jsme ven a společně odvedli koně a Winstonovu mulu 

k ohrazené louce pro zvířata hostů. S jistým uspokojením jsem 
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viděl, že Princ už ukázal, kdo tady podle jeho názoru bude pá-
nem. Otiskl zuby do ramene vyžrané muly. Doufal jsem, že 
zrovna na téhle jezdí převor.

5

V opevněném dvorci byli lidé. Bezbranní, zranitelní pocest-
ní, kteří využili toho, že mniši jedou v ozbrojené skupině, 

a přidali se k nim.
Často jim to dá jen falešnou jistotu, poněvadž pokud ozbro-

jená družina patří thénovi nebo jinému urozenému pánovi, ur-
čuje rychlost jízdy právě on. Jestliže jim ti, kdo se na tuhle spo-
lečnost přilepí, nestačí a zůstanou pozadu, riskují, že padnou 
do rukou loupežníků, kteří chytře nechají ozbrojenou skupinu 
volně projet.

Jenže mniši očividně cestují poklidným tempem, jak se 
na myslitele sluší a patří. Houpavě se vezou na širokých zádech 
mul a jejich kopiníci skupinu následují a jsou připraveni rychle 
přejít do pořádného tempa, pokud by se k nim dostala zpráva 
o blížícím se nepříteli.

Možná že převor Edmund dokonce bral napomenutí, že je 
třeba brát ohled na chudé, skutečně vážně a jel vědomě natolik 
pomalu, aby nám stačil i ten nejubožejší mrzák. Já jsem kroužil 
kolem nich trávou a rozhodně mi bylo jasné, že skupina, která 
se utábořila okolo ohně a postavila chabé větrolamy, vypadá 
dost odpočatě. Přestože ti nejstarší či chromí vypadali po celo-
denním putování unaveně, nepůsobil nikdo z nich naprosto 
vyčerpaně.

Kramáři posedávali v hloučcích, očima hodnotili rance ostat-
ních a v duchu se zaobírali tím, zda jejich vlastní zavazadla ob-
sahují lepší zboží. Byli s námi i chlapi, kteří byli na cestování 
zvyklí. Občas nechali kolovat plné lahve a žbluňkající čutory, 
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předháněli se ve vyprávění oblíbených historek, které se v pod-
statě všechny točily kolem toho, jak kdysi málem na čemsi vy-
dělali majlant, jenže nakonec měli smůlu a buď o zboží přišli, 
nebo byla nabídka tak velká, že za ni nikdo nechtěl složit poža-
dovanou cenu.

Vtipné bylo, že jsem potkal spoustu kramářů, kteří měli tuč-
ný výdělek na dosah ruky, a přestože si mnozí úzkostlivě hlídali 
váčky a pokladnice před zvědavými pohledy, všichni se dušo-
vali, že se jim dobrý obchod nikdy nezdařil. Takže by mě moc 
zajímalo, z čeho zaplatili ty drahé boty, pevné kalhoty a měkké 
košile a jak to, že mají pořád plné vaky jídla, přihýbají si z na-
pěněných soudků a že všichni jejich těžce naložení koně, osli 
a muly jsou tak dobře vykrmení a čistí.

Jiné skupinky tvořily na první pohled saské rodiny, kte-
ré s novou vládou přišly o statek a majetek a teď doufaly, že 
na severu najdou místo, kde by se mohly usadit. Ve skuteč-
nosti však nejspíš brzy zjistí smutnou pravdu, že staroused-
lí Dánové na severu si pořád ještě myslí, že právo na ornou 
půdu mají oni. Ti Sasové, kteří budou mít největší štěstí, 
skončí jako pachtýři v domku nějakého dánského sedláka. Ti, 
co dopadnou nejhůř, budou muset stejným sedlákům do ot-
roctví prodat nejprve vlastní děti, pak ženy a nakonec i sebe, 
aby měli alespoň chabou naději, že nebudou každý večer ulé-
hat ke spánku o hladu.

No a konečně tu byli ti, kdo neměli na to zaplatit za dříví 
na oheň, natož aby s sebou měli vak s jídlem. Tyhle hloučky 
tvořila nejrůznější spodina. Všichni úpěnlivě pozorovali jedlí-
ky, zda některý z nich neodhodí přes rameno ohlodanou kost, 
kůrku chleba nebo nevyplivne rozžvýkanou chrupavku.

V takovém případě se na zbytky vrhli s pěnou u huby, kousali 
se a rvali o to, kdo se k pamlsku dostane jako první. Vítěz ho 
do sebe rychle soukal a volnou rukou si ostatní nuzáky držel 
od těla.
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Nejčastěji si zbytky jídla vybojovali muži, kteří za život za-
platili krutou válečnou daň. Měli jen jednu paži nebo její část, 
jiným mezi berlami plandaly pahýly nohou nebo je opíra-
li o dřevěnou nohu. Našli se tu i jednoocí chlapi, co neměli 
na to, aby zaujali místo v řadě kopiníků. Neviděli totiž do stra-
ny, takže pro své spolubojovníky představovali nebezpečí. Ji-
ným chlapům po seknutí mečem do ramene nebo po bodnutí 
kopím do podpaždí ochably paže, další s useknutými prsty už 
nedokázali sevřít rukojeť kopí. Zkrátka a dobře tihle lidé slouži-
li svým pánům, aniž by od nich dostali odměnu, v niž bojovníci 
doufají, ať už pochodují prachem, ustrašeně vyčkávají v štítové 
hradbě nebo v bitevní vřavě zuřivě sekají do štítů nepřátel, je-
jich údů či šíjí. Místo toho se museli vydat po zemských cestách 
v naději, že někde najdou místo, kde by se mohli i oni usadit. 
Kde by se bezruký chlap mohl stát pasáčkem ovcí, jednooký by 
mohl orat pluhem a beznohý by si mohl vydělávat na živobytí 
vyřezáváním lžic a dřeváků.

A samozřejmě tu byli převorovi strážci. Okolo dřevěného sto-
lu seděl pohromadě celkem tucet kopiníků. Na jeho konci jsem 
rozeznal toho, co se na mě obrátil v Alfildině hostinci. Ve chvíli, 
kdy jsem si ho všiml, vzhlédl a já jsem mu kývl na pozdrav. Nej-
dřív mi ho jen nepřítomně oplatil, pak mě zřejmě poznal, napůl 
se zvedl, pokynul mi rukou a přizval mě ke stolu.

Nic jiného jsem na práci neměl, tak proč se nepřidat ke sku-
pince bojovníků? Jak jsem si řekl, tak jsem udělal. Popošel jsem 
po trávě, zastavil se pár kroků od stolu a představil se.

Můj starý známý mi oplatil stejně, jeho kumpáni přikývli, 
ale očividně neměli důvod prokázat stejnou čest mladíkovi 
z urozeného rodu, jehož zcela zjevně vykázali z dobré společ-
nosti v síni.

Kopiník se jmenoval Wulfgar. Ochotně mi vedle sebe udělal 
místo a postavil přede mě korbel piva. Nevím, jestli si všiml 
nezdvořilosti svých druhů. Pousmál se však jejich udiveným 

BLOK.indd   44 6.2.14   23:08



45

pohledům, když jsem se zeptal, jak to, že mají všichni volno. 
Mluvil jsem dánsky, jako mluvívala moje matka, i když sotva 
tak skřehotavě, jak se mluví na severu země. Přesto mi tamní 
Sasové rozuměli.

„Takže ty jsi zdejší Dán, i když se oblíkáš jako Sas a chodíš 
ve společnosti Sasa?“ Wulfgar sáhl po vepřové kýtě na míse 
a podal mi ji.

„Sas nebo Dán. Jsem, kdo jsem.“
Rychle na mě pohlédl a pak si zřejmě řekl, že je moje věc, 

kým se rozhodnu být.
„Jo, a dneska si můžeme cpát pupky, na stráži jsou Leifovi 

bojovníci.“
Kousl jsem si do masa, bylo tučné a vonělo rozmarýnem. 

O bezpečnost se samozřejmě starali thénovi bojovníci, ale vět-
šinou hostující pán nabídl, že stráž budou držet jeho muži.

„Jo, převor mu to samozřejmě nabídl,“ vysvětlil mi Wulfgar. 
„Jenže Leif to odmítl. Pravděpodobně mu dělá radost, když 
se ke králi dostane, že svou práci zvládne sám a nepotřebuje 
od nikoho pomoct.“

„Takoví už páni jsou.“ Vyplivl jsem do trávy kousek kosti.
Pokrčil rameny. „Když myslíš.“
Nezaslechl jsem v jeho hlase žádné popíchnutí, tak jsem se to 

téma rozhodl opustit. „Jakej je vlastně tenhle převor Edmund?“
„Jako většina prelátů. I on se narodil v rodině významnýho 

théna a zvyky, který se člověk naučí v síni, tak snadno odložit 
nejdou jen proto, že člověk vymění thénskej plášť za kutnu.“

Z boku jsem na něj pohlédl, ale tvářil se klidně a bez úsměš-
ku, stejně jako zněl jeho hlas.

„Třeba si to tak nebere, když někdo odmítne tancovat, jak on 
píská.“ Z hlasu mu teď zaznělo pobavení. „Ale zuřil parádně, 
když ho tvůj pán odmítl.“

„No jo,“ řekl jsem a polkl kus tučného masa. „Nikdo nemá 
rád, když ho někdo odkáže do patřičných mezí.“
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Wulfgar zabublal smíchy. Zjevně si užíval myšlenku, že ně-
kdo měl nad převorem navrch. Pak se ke mně naklonil. „A stej-
ně tady jste?“

„Jo,“ prohodil jsem. „Tvůj pán není jedinej, kdo má podiv-
ný zvyky. Ten můj mění názory podle toho, jak se zrovna vyspí. 
Edmund tam na louce v Oxfordu brnknul na špatnou strunu, 
jenže když se nad tím Winston zamyslel, došel k názoru, že by 
se mu to stříbro mohlo hodit.“

Bylo mi jedno, jestli mi věří. Ale že o věcech přemýšlí, mi do-
kázal vzápětí: „Já jsem zaslechl, že si tvůj pán žije dobře.“

Otočil jsem k němu tvář a pozvedl obočí.
„Takže mu možná o dobrej výdělek zas až tak moc nejde.“ 

Wulfgar pozvedl džbán s pivem a oběma nám dolil.
Pokrčil jsem rameny: „Mně řekl tohle.“ Oba jsme zmlkli, pak 

jsem stočil hovor zpět na mnicha. „Říkáš, že je Edmund z uro-
zenýho rodu?“

„No a nejsou snad všichni? Opati, biskupové, převorové. 
Selskej synek, jako jsem já, může být mnich, pokud bude chtít. 
Abys mohl mnichy vést nebo se stát duchovním, musíš být 
z panskýho rodu.“

„Myslíš, že jeho rod znám?“ Vždycky bylo dobré o lidech vě-
dět co možná nejvíc, obzvlášť o těch, kteří se považovali za vý-
znamnější než ostatní.

„Netuším, jestli ho znáš. Na sever od Watlinský cesty zná-
mej není. Jeho otec byl Edgar, jeho syn Edwin a rodu patří už 
po mnoho pokolení půda severně u hranic se Skotskem.“

„Takže je to saskej rod. Udrželi si moc?“
Wulfgar na mě pohlédl. „Urození páni jsou na prvním mís-

tě urození. Teprve na druhém místě jsou Sasové nebo Dánové. 
A odpověď je ano. Edmundův bratr je věrný muž jarla Erika.“

Chvíli jsme popíjeli mlčky, pak jsem si řekl, že bych mohl tro-
chu využít toho, že si tak ochotně povídá. „A podpřevor? Ten je 
taky z panskýho rodu?“
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„Šimon?“ Bojovník zachrčel smíchy. „Nebo spíš Harold, jak 
se jmenoval, než vlezl do mnišský kutny, je synek saskýho kně-
ze. Jeho kostel leží někde v západní Mercii. Šimon je svědomí 
kláštera.“

Tázavě jsem na něj pohlédl.
„Edmund a opat Elsin jsou přesvědčení, že klášter v Peter-

borough musí dokazovat Boží všemohoucnost mocí a veli-
kostí. Že nádherné dečky na oltáři, tapisérie vyšité zlatem, ba 
dokonce i nádherně iluminované knihy, že to všechno slouží 
ke cti Boží. Takhle totiž panstvo přemýšlí. Oproti tomu je Ši-
mon toho názoru, že Bůh ke své slávě žádné zlato ani stříbro 
nepotřebuje, ale klášter by měl své bohatství využít k tomu, aby 
nasytil hladové, uzdravil nemocné a utěšil trpící.“

Wulfgar si všiml, že vrtím hlavou, a zmlkl. „Ty mi nevěříš?“
„Ale jo, věřím. Ale nějak to neštymuje s tím, že Šimon Win-

stonovi na té louce vyhrožoval.“
Nahlas se rozesmál. „Ale to víš, že jo, to štymuje velice dobře. 

Všichni jsou to klášterní bratři a pro ně jsou kláštery – a můžu 
říct, že obzvlášť jejich vlastní – ten nejušlechtilejší vynález. 
Takže ať už si myslí, že Bohu nejlépe poslouží tím, že jej i jeho 
slova ověnčí zlatem a drahokamy, nebo že ve jménu Božím po-
mohou nuzným, nemůže jim to nikdo vytknout. Jestliže totiž 
opat a převor mluví, činí tak ve jménu Božím. Tvůj pán se vze-
přel samotnému Pánu Bohu tím, že Edmunda odmítl. A pokud 
je u toho Šimon, tak nikdo za něco takového neujde trestu.“

„Ale Winston to přece udělal.“
Shovívavě se na mě podíval. „Neřekl jsi snad právě, že změ-

nil názor? Kdyby ses zeptal Šimona, řekne ti, že za Winstona 
rozhodl Bůh. A buď si jistej, že Šimon očekává, že ve Winsto-
novi vzbudilo určitou pokoru, že ho takhle ponaučil sám náš 
Pán.“

Teď jsem se zasmál já. Možná bych se měl dokonce těšit 
na to, až se cesty těch dvou zase zkříží. 
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