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města. Bylo zničeno. Zemi hyzdí jizvy po kouzlech. Vzduch taky.
V ulicích se rozkládají těla a velcí krkavci se přiletěli nakrmit –
jejich smích je hlasem zápachu.“
„Icarie –“
„A pak se objeví žena, je oblečená jako tihle. Kněžka. Drží hůl,
z níž ještě čiší síla.
‚Co jsi to udělala?‘ ptám se jí.
‚Jen to, co je nutné,‘ odpovídá tiše. Když se na mě podívá, vidím
jí ve tváři hrozný strach a je mi z toho smutno. ‚Jhagu, nesmíš se
potulovat sám.‘
Její slova zřejmě vyvolávají děsivé vzpomínky. A obrazy, tváře
– společníků, je jich bezpočtu. Jako bych byl málokdy sám. Po
mém boku kráčeli muži i ženy, občas sami, občas v zástupu. Tyto
vzpomínky mě naplňují smutkem, jako bych je nějakým způsobem všechny do jednoho zradil.“ Odmlčel se a pomalu kývl.
„Ano, te� už to chápu. Všechno to byli strážci, jako ty, Mappo.
A všichni zklamali. Možná jsem je dokonce zabil vlastní rukou.“
Otřásl se. „Kněžka vidí, co mám vryté ve tváři, protože její tvář
se stává zrcadlem. Pak kývne. Z její hole vyletí kouzlo… a já se
toulám po neživé pláni a sám. A jak mé vzpomínky vyprchávají…
unikají… mám pocit, že to byl jen sen. A probudím se.“ Obrátil
se a předvedl Mappovi strašlivý úsměv.
Nemožné. Pokroucená pravda. Já to vraždění viděl na vlastní
oči. Mluvil jsem s kněžkou. Ve tvých snech, Icarie, tě navštěvuje
vrtošivá zloba.
Šumař si odkašlal. „Vypadá to, že hlídali tenhle vchod. A� je
našlo cokoliv, bylo to na ně příliš.“
„Na Jhag Odhan je znají,“ poznamenal Mappo, „jako Bezejmenné.“
Icariův výraz ztvrdl.
„Ten kult,“ podotkla Apsalar, „má být vyhubený.“
Ostatní se na ni podívali. Pokrčila rameny. „Tanečníkovy vědomosti.“
Iskaral vyprskl: „Mistr Kápě vem jejich prohnilé duše! Nadutí
parchanti, všichni do jednoho – jak se opovažují tvrdit něco
takového?“
„Co tvrdí?“ zavrčel Šumař.
Velekněz se zarazil. „Nic. Už o tom nebudeme mluvit. Služebníci azathu – pche! Jsme snad jen figurky na hrací desce? Můj pán

místním can’eldském nářečí by tomu říkali Mesh’arn
tho’ledann: Den čisté krve. Ještě skoro týden po tom
vraždění přinášela Vathar do moře Dodžal Hading krev
a mrtvoly; voda mezi bledými, nafouklými těly ztmavla krví dočerna. Pro rybáře lovící v těchto vodách to byl čas zvaný žraločí
sezona a nejednu sí� odřízli dřív, než tu příšernou kořist vytáhli
na palubu.
Hrůza nikomu nestranila, neměla oblíbence. Šířila se jako skvrna na hladině, od kmene ke kmeni, od jednoho města k druhému.
A z toho hnusu se mezi domorodci ze Sedmiměstí zrodil strach.
Na cestě byla malazská flotila, jíž velela žena tvrdá jako železo.
Události u brodu přes Vathar byly brouskem, na němž si vybrousila své nebezpečné ostří.
Ale Korbolo Dom ještě rozhodně nebyl vyřízený.
Cedrový les jižně od řeky rostl na vápencových terasách, kupecká stezka se často klikatila, jak překonávala prudké stoupání.
A čím hlouběji mezi cedry vyčerpaný zástup postoupil, tím starobylejší a tajemnější hvozd byl.
Kalous, vedoucí kobylu na otěži, klopýtal, jak se mu pod nohama obracely kameny. Vedle něj rachotil povoz prohýbající se

zadní voj, jak skupinka prchala před gryllenovskou noční můrou.
„D’ivers ukradl mocné životy,“ poznamenala Apsalar a Mappo,
snažící se odtáhnout Icaria, kývl. „Gryllen ještě nikdy nepředvedl
takovou… výdrž…“
Výdrž. Šumař zabručel a to slovo si přebíral. Když tohoto d’iverse
viděl naposledy, krys se objevily stovky. Te� jich byly tisíce,
možná desetitisíce – počet mohl jenom hádat.
Připojil se k nim ohař Geryk a te� vedl ústup bočními stezkami
a úzkými tunely. Snažili se Gryllena obejít – nic jiného dělat nemohli. Dokud se Icarium nepřestane ovládat, a bohové, k tomu
nemá moc daleko. Vůbec k tomu nemá moc daleko.
Sapér nahmatal poslední svítivku, zavrhl ji a místo ní hledal
další žíhač. Neměl čas upevnit ho na šipku, a ty mu stejně docházely. Čelní členové hejna mířícího k němu už byli jen pár kroků
daleko. Šumařovi se málem zastavilo srdce – Nenechal jsem je
tentokrát přijít moc blízko? Pro mistra Kápě! Hodil granát. Pečte
se, krysy.
Vlna těl spolkla tekutý oheň a valila se na ně. Sapér se otočil
a prchal. A málem skončil v Šánině zkrvavěné tlamě. Zaječel,
sehnul se a otočil a rozplácl se mezi holínky a škorně. Skupinka
se zastavila. Šumař se honem vyškrábal na nohy. „Musíme utýct!“
„Kam?“ ptal se Kvítko suchým, těžkým tónem.
Stáli v zatáčce a na obou koncích se hemžila stěna krys. Na druhé hejno zaútočili čtyři ohaři, se skupinkou zůstala jen Šán –
a zaujala místo Slepuchy, nebezpečně blízko u Icaria. Jhag zařval
vzteky a zdánlivě bez námahy ze sebe shodil Mappa. Trell se
zapotácel, ztratil rovnováhu a se zaduněním dopadl na kořeny.
„Všichni k zemi!“ zaječel Šumař a poslepu šátral v tlumoku po
velkém hladkém předmětu.
Icarium s kvílením vytasil meč. V odpově� prasklo dřevo. Železná obloha se zapýřila do karmínova a začala se přímo nad nimi
stáčet do víru. Ze stěn stříkala š�áva a všechny zmáčela. Po Icariovi skočila Šán, ale on ji srazil stranou a zřejmě si toho skoro
ani nevšiml. Šumař se na Icaria chvíli díval, pak vytáhl svítivku,
otočil se a hodil ji na d’iverse.
Jenomže to nebyla svítivka.
S vytřeštěnýma očima se sapér díval, jak na zem dopadla lastura
a rozbila se, jako by byla ze skla. Za sebou zaslechl hlasité křupnutí, ale neměl čas mu věnovat pozornost, a všechny ostatní zvuky

vycvičený společník. Baran šel vzadu, kdežto Křižák – světlá,
skvrnitá masa svalů – nehybně čekal pět kroků od Šumaře a vlahé,
tmavohnědé oči upíral na sapéra.
Ten se zachvěl a znovu zalétl pohledem ke Slepuše. Po Icariově
boku… tak blízko… Chápal to až příliš dobře, stejně jako Mappo.
Pokud někdo mohl uzavřít s azathským domem nějakou dohodu,
tak to byl Stínupán. Ohaři tu nezůstanou lapení – jakkoliv asi
Tremorlor po takové trofeji toužila, aby nadobro odstranila ty
prastaré zabijáky – ne, v dohodě muselo jít o mnohem větší cenu…
Mappo stál z druhé strany vedle Jhaga a před sebou držel palici
z leštěné kosti. Šumaře zasáhla vlna soucitu. Trell sváděl vnitřní
boj a prohrával. Musel stát na stráži nejen před tvaroměniči –
nakonec tu byl ještě společník, jehož miloval jako bratra. Kvítko,
držící pozoruhodně uvolněně své nože, a Apsalar se drželi vedle
Sluhy. Pust se choulil krok za nimi. A takoví jsme. Tohle a nic víc.
Šumař se zastavil před zatáčkou, protože poslechl jakési nevysvětlitelné varování. (Dál už necho�. Čekej. Sapér si povzdechl.
Čekej na co?) Očima stále sledoval skupinku za sebou a náhle cosi
zachytil. Křižák se naježil.
„Pro mistra Kápě!“
Náhle se těsně před ním s řevem, z něhož Šumaři ztuhl i morek
v kostech, objevil mohutný tvor a shora, za pleskání těžkých kožovitých křídel, po něm sekly obrovské drápy. Útočící převtělenec
byl medvěd velký jako šlechtický kočár. Prorazil kořenovou stěnou bludiště, přes niž se natahovaly ruce a prsty se mu zatínaly
do husté srsti. Sapér viděl, jak vyrval jednu nelidskou paži z trojitého kloubu tvořícího rameno, až vystříkla stará černá krev.
Medvěd si té zoufalé snahy nevšímal, jako by to byly jen kudlibabky a trní, a hnal se dál.
Šumař sebou praštil na kořeny – kůra byla horká a mastná
jakýmsi potem – a dech mu nezbyl ani na to, aby varovně vykřikl.
Ne že by to bylo potřeba. Nad ním se mihlo medvědovo břicho,
srst byla světlá a ušpiněná od krve, a vzápětí byl tvor pryč, právě
když se sapér překulil, aby sledoval jeho útok.
Medvěd upíral pozornost výhradně na krvavě rudého enkar’ala,
jenž se vznášel před ním – další převtělenec, a řval vzteky. Medvěd švihl tlapou, ale zasáhl jen vzduch, jak okřídlený plaz poodletěl vzad – právě do rány Mappovy palice. Šumař nedokázal ani
odhadnout sílu, kterou Trell do toho úderu vložil. Konec zbraně

nebesky modré hliněné střepy, po kterých šlapeme, jsou z První
říše, ty tlusté červené patří dobyvatelům. Od něčeho jemného
k něčemu hrubému, ten vzor se opakuje v celých dějinách. Tyto
pravdy mě unavují, k smrti mě unavují.“
„Oáza je velká,“ odpověděl bývalému knězi Leoman. „Jsou tu
místa se skutečnou hlínou a tam jsme nasadili píci a obilí. Ještě tu
stojí pár starých cedrů mezi pařezy, které se změnily v kámen.
Jsou tu tůně a jezírka a voda je čistá a je jí dostatek. Kdybychom
nechtěli, nikdy bychom toto místo nemuseli opustit.“
„Kolik je tu lidí?“
„Jedenáct kmenů. Čtyřicet tisíc nejlépe cvičených jezdců, jaké
tento svět viděl.“
Heborik zabručel. „A co dokáže kavalerie proti legiím pěchoty,
Leomane?“
Pouštní válečník se zazubil. „Jenom změníme tvář války, staříku.“
„Už se o to snažili,“ podotkl Heborik. „Malazská vojska jsou
tak úspěšná, protože jsou schopná se přizpůsobit, změnit taktiku
– dokonce i přímo na bitevním poli. Myslíš, že se říše s koňskými
kulturami ještě nikdy nesetkala, Leomane? Setkala a podrobila si
je. Skvělým příkladem by byli Záchlumčané nebo Seti.“
„A jak se to říši podařilo?“
„Nejsem historik, takové podrobnosti neznám – nikdy mě nezajímaly. Kdybyste tu měli knihovnu s říšskými texty – pracemi
od Kalouse a Tallobanta – mohl by sis to přečíst sám. Tedy, pokud
umíš číst malazsky.“
„Určíš hranice jejich území, zmapuješ sezonní změny. Zmocníš
se zdrojů vody, vybuduješ pevnosti a obchodní stanice – protože
obchod zmenšuje odloučenost nepřítele, oslabuje jeho mocenskou základnu. A podle toho, jak jsi trpělivý, bu� spálíš pastviny
a pobiješ všechna čtyřnohá zvířata, nebo počkáš a každé skupině
mladých, co přijede do tvých osad, nabídneš válečnou slávu a kořist v cizích zemích s příslibem, že jejich skupinu zachováš jako
bojovou jednotku. Na takovou vějičku chytíš výkvět těch kmenů,
až o svobodě, kterou kdysi měli, šeptají jenom starci,“ vysvětlil
mu Leoman.
„Ach, takže někdo přece jen čte.“
„Ano, máme knihovnu, Heboriku. Velkou, na naléhání starší
ša’ik. ‚Poznej nepřítele líp, než se zná on.‘ Tak pravil císař Kellanved.“

„Nepochybně, i když bych řekl, že nebyl první.“
Skupinka opustila ulici lemovanou ohradami pro koně a na
všech stranách se objevila sídla kmenů, vystavěná z vepřovic.
V písku si hrály děti a ze středu pomalu vyjížděly kupecké vozy
tažené mulami a voly, nebo� trh již dnes skončil. Svou zvědavost
přiběhly utišit smečky psů, ale vzápětí se rozprchly před stočenou
bílou medvědí kožešinou, kterou měl Toblakai hozenou přes
ramena.
Začínali se scházet lidé a přidávali se k nim cestou do středu
osady. Felisín na sobě cítila tisíc očí a slyšela nejisté mumlání.
Ša’ik. ale ne ša’ik. A přece ša’ik, koukněte na její dva oblíbené
osobní strážce, Toblakaje a Leomana z Pustin, velké válečníky,
výpravou do pouště pěkně zhubli. Proroctví hovořilo o znovuzrození, o obrození. Ša’ik se vrátila. Konečně se znovu zrodila. Ša’ik
znovuzrozená –
„Ša’ik znovuzrozená!“ Ta slova získávala kadenci, rytmus jako
vlny, a sílila. Lidí přibývalo, zpráva se rychle šířila.
„Doufám, že uprostřed je nějaký plácek nebo amfiteátr,“ podotkl Heborik a ironicky se na Felisín usmál. „Kdy jsme naposledy pochodovali ulicemi plnými lidí?“
„Lépe od hanby k triumfu než obráceně, Heboriku.“
„No, proti tomu nic nenamítám.“
„Před palácovým stanem je místo pro přehlídky,“ řekl Leoman.
„Palácový stan? Aha, hlásá pomíjivost, symbol zdravící tradici
– moc starých zvyklostí a tak.“
Leoman se obrátil na Felisín. „Tvému společníkovi schází úcta,
což by mohlo vyvolávat potíže, ša’ik znovuzrozená. Až se setkáme
s velemágy –“
„Bude moudře držet pusu zavřenou.“
„Souhlasím.“
„Vyříznu mu jazyk,“ zavrčel Toblakai. „Pak si nebudeme muset
dělat starosti.“
„Ne?“ Heborik se zasmál. „Pořád mě podceňuješ, osle. Jsem
slepý, a přece vidím. Vyřízni mi jazyk a ach, jak budu mluvit! Jen
klid, Felisín, nejsem hloupý.“
„Jsi, jestli budeš dál používat její staré jméno,“ varoval ho
Leoman.
Felisín je nechala hašteřit se, cítila, že i přes ostrá slova, jimiž
se častovali, se mezi těmito třemi muži vytváří jisté pouto. Nic tak

neobvinila. Myslel sis, že nevím, co děláš? A to tvé nejstarší tajemství – jak jsi před poslední bitvou uprchl od Dassema Ultora
a zradil jsi jeho věc – myslel sis, že ani o tom nic nevím? Nicméně
tě ještě potřebuji, protože jsi magnetem pro nespokojence a ty,
kteří by mě chtěli zradit. Na kolena, bídáku! Přidala k rozkazu
trochu energie a muže to srazilo na zem, jako by ho tam přitiskla
neviditelná obří ruka. Kroutil se na měkkém písku a fňukal.
A nakonec docházíme k tobě, L’oriku, má jediná skutečná záhado. Tvé kouzelné umění je pozoruhodné, zvláš� v tom, jak kolem sebe splétáš neproniknutelnou hráz. Nevím, jak uvažuješ,
a neznám dokonce ani hloubku tvé věrnosti. A i když se zdá, že jsi
bezvěrec, zjistila jsem, že jsi z nich nejspolehlivější. Protože ty jsi
pragmatik, L’oriku. Jako Leoman. Ale pořád mě zvažuješ, každé
mé rozhodnutí, každé mé slovo. Tak mě su� te�, velemágu, a já
rozhodnu.
Klesl na koleno a sklonil hlavu. Felisín se usmála. Polovičatě.
Velmi pragmatické, L’oriku. Scházel jsi mi. Ve stínu kapuce zahlédla, jak se trpce usmívá.
Když skončila s velemágy, obrátila pozornost zpátky k lidem,
mlčky čekajícím na její prohlášení. Co zbývá? „Musíme vyrazit,
děti moje. Ale to samo nestačí. Musíme ohlásit, co hodláme
udělat, aby to všichni věděli.“
Bohyně byla připravená.
Felisín – znovuzrozená ša’ik – zvedla ruce.
Kolem ní zavířil zlatavý prach a srazil se ve sloup. Rostl. Zuřící
vír prachu stoupal k nebi a vytahoval s sebou zlatavý pláš�, zakrývající pouš�. Vítr vyčistil obrovskou kupoli, odhalil namodralou
rozlohu, jež nebyla vidět celé měsíce.
A sloup stále rostl a stoupal výš a výš.
Smrš� byla jen přípravou pro tohle. Tohle je stoupající zástava
Drydžhny, oštěp, jenž je Apokalypsou. Zástava, jež se bude tyčit
nad celým kontinentem, všem hezky na očích. Te� konečně začala
válka. Moje válka.
Zaklonila hlavu a svým kouzelným zrakem se pásla na tom, co
stoupalo až na kraj nebeské klenby. Sestřičko drahá, podívej se,
co jsi udělala.
Kuše sebou v Šumařových rukou cukla. V hemžící se hoře krys
vybuchl oheň a na místě usmažil desítky tvorečků. Sapér tvořil

s kly zasáhl enkar’ala do vystouplé hrudi a s praskáním kostí ji
promáčkl dovnitř. Enkar’al, sám velký jako vůl, se kolem palice
doslova obtočil. Kosti v křídlech se mu zlomily, krkem a hlavou
to mrštilo dopředu, z nozder vytryskla krev. Plazí převtělenec byl
mrtvý dřív, než narazil na stěnu z kořenů. Drápy a ruce ho chytily
a nepustily.
„Ne!“ zařval Mappo.
Šumař se podíval na Icaria – ale Trell nekřičel kvůli němu, nýbrž
kvůli ohaři Křižákovi, který zaútočil na medvěda a zahryzl se mu
do slabiny. Převtělenec se vrhl stranou a bokem narazil do stěny.
Takovou šelmu by dokázala chytit jen málokterá ruka, a přesto
na něj jedna čekala, měla zelenou kůži a stačila se medvědovi ovinout kolem krku, a právě ta měla větší sílu než převtělenec.
Křižák za�al zuby do jedné tlapy, rozdrtil kosti a pak ji s prudkým
trhnutím hlavy ukousl.
„Messremb!“ řval Trell a zmítal se v Icariově sevření. „Spojenec!“
„Převtělenec!“ vřískal Iskaral Pust a křepčil na místě.
Mapo se náhle sesul. „Přítel,“ zašeptal.
A Šumař pochopil. Dnes byl ztracen první přítel. První…
Tremorlor si vyžádala oba převtělence, okamžitě se kolem nich
ovinuly kořeny. Obě šelmy se te� na sebe dívaly, každá uvězněná
na jiné stěně – místa jejich věčného odpočinku. Medvědí převtělenec, jemuž z pahýlu ukousnuté končetiny tekla krev, se dál
vzpíral, ale proti mimosvětské moci azathu a paži, jež ho svírala,
mu nebyla ani jeho ohromná síla k ničemu. Messremb se snažil
nadechnout, i když mu zelená ruka svírala hrdlo, a rudá bělma
kolem tmavohnědých zornic získala namodralý odstín, jak mu oči
lezly z důlků.
Křižák poodešel stranou a klidně požíral ukousnutou tlapu
včetně kostí a srsti.
„Mappo,“ pravil Icarium, „vidíš, jak z něj ta cizí ruka vymačkává život – nechápeš? Pro Messremba to není věčné vězení. Mistr
Kápě si ho vezme – smrt si ho vezme, stejně jako toho enkar’ala…“
Propletené kořeny na protějších stěnách se k sobě natáhly a téměř se dotkly.
„Bludiště si najde novou stěnu,“ podotkl Kvítko.
„Tak honem,“ štěkl Šumař a teprve te� vstal. „Všichni sem.“
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Psí řetěz
Thes’soran
Den čisté krve
byl darem Sedmi
z jejich hrobek v písku.
Štěstěna byla řekou,
sláva darem Sedmi,
žlutá a karmínová, tekla
celý den.
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