
města.Bylozničeno.Zemihyzdíjizvypokouzlech.Vzduchtaky.
Vulicíchserozkládajítělaavelcíkrkavcisepřiletělinakrmit–
jejichsmíchjehlasemzápachu.“
„Icarie–“
„Apakseobjevížena,jeoblečenájakotihle.Kněžka.Držíhůl,

znížještěčišísíla.
‚Cojsitoudělala?‘ptámsejí.
‚Jento,cojenutné,‘odpovídátiše.Kdyžsenaměpodívá,vidím

jívetvářihroznýstrachajemiztohosmutno.‚Jhagu,nesmíšse
potulovatsám.‘
Jejíslovazřejměvyvolávajíděsivévzpomínky.Aobrazy,tváře

–společníků,jejichbezpočtu.Jakobychbylmálokdysám.Po
mémbokukráčelimužiiženy,občassami,občasvzástupu.Tyto
vzpomínkyměnaplňujísmutkem,jakobychjenějakýmzpůso-
bemvšechnydojednohozradil.“Odmlčelseapomalukývl.
„Ano,te�užtochápu.Všechnotobylistrážci,jakoty,Mappo.
Avšichnizklamali.Možnájsemjedokoncezabilvlastnírukou.“
Otřáslse.„Kněžkavidí,comámvrytévetváři,protožejejítvář
sestávázrcadlem.Pakkývne.Zjejíholevyletíkouzlo…ajáse
toulámponeživéplániasám.Ajakmévzpomínkyvyprchávají…
unikají…mámpocit,žetobyljensen.Aprobudímse.“Obrátil
seapředvedlMappovistrašlivýúsměv.

Nemožné.Pokroucenápravda.Játovražděnívidělnavlastní
oči.Mluviljsemskněžkou.Vetvýchsnech,Icarie,těnavštěvuje
vrtošivázloba.
Šumařsiodkašlal.„Vypadáto,žehlídalitenhlevchod.A�je

našlocokoliv,bylotonaněpříliš.“
„NaJhagOdhanjeznají,“poznamenalMappo,„jakoBeze-

jmenné.“
Icariůvvýrazztvrdl.
„Tenkult,“podotklaApsalar,„mábýtvyhubený.“
Ostatnísenanipodívali.Pokrčilarameny.„Tanečníkovyvě-

domosti.“
Iskaralvyprskl:„MistrKápěvemjejichprohniléduše!Nadutí

parchanti,všichnidojednoho–jakseopovažujítvrditněco
takového?“
„Cotvrdí?“zavrčelŠumař.
Veleknězsezarazil.„Nic.Užotomnebudememluvit.Služeb-

níciazathu–pche!Jsmesnadjenfigurkynahracídesce?Můjpán
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vycvičenýspolečník.Baranšelvzadu,kdežtoKřižák–světlá,
skvrnitámasasvalů–nehybněčekalpětkrokůodŠumařeavlahé,
tmavohnědéočiupíralnasapéra.
TensezachvělaznovuzalétlpohledemkeSlepuše.PoIcariově

boku…takblízko…Chápaltoažpřílišdobře,stejnějakoMappo.
Pokudněkdomohluzavřítsazathskýmdomemnějakoudohodu,
taktobylStínupán.Ohařitunezůstanoulapení–jakkolivasi
Tremorlorpotakovétrofejitoužila,abynadobroodstranilaty
prastarézabijáky–ne,vdohoděmuselojítomnohemvětšícenu…
MappostálzdruhéstranyvedleJhagaapředseboudrželpalici

zleštěnékosti.Šumařezasáhlavlnasoucitu.Trellsvádělvnitřní
bojaprohrával.Muselstátnastrážinejenpředtvaroměniči–
nakonectubylještěspolečník,jehožmilovaljakobratra.Kvítko,
držícípozoruhodněuvolněněsvénože,aApsalarsedrželivedle
Sluhy.Pustsechoulilkrokzanimi.Atakovíjsme.Tohleanicvíc.
Šumařsezastavilpředzatáčkou,protožeposlechljakésinevy-

světlitelnévarování.(Dálužnecho�.Čekej.Sapérsipovzdechl.
Čekejnaco?)Očimastálesledovalskupinkuzasebouanáhlecosi
zachytil.Křižáksenaježil.

„PromistraKápě!“
Náhlesetěsněpřednímsřevem,zněhožŠumařiztuhlimorek

vkostech,objevilmohutnýtvorashora,zapleskánítěžkýchko-
žovitýchkřídel,poněmseklyobrovskédrápy.Útočícípřevtělenec
bylmedvědvelkýjakošlechtickýkočár.Prorazilkořenovoustě-
noubludiště,přesnižsenatahovalyruceaprstysemuzatínaly
dohustésrsti.Sapérviděl,jakvyrvaljednunelidskoupažiztro-
jitéhokloubutvořícíhorameno,ažvystříklastaráčernákrev.
Medvědsitézoufalésnahynevšímal,jakobytobylyjenkudli-
babkyatrní,ahnalsedál.
Šumařseboupraštilnakořeny–kůrabylahorkáamastná

jakýmsipotem–adechmunezbylaninato,abyvarovněvykřikl.
Nežebytobylopotřeba.Nadnímsemihlomedvědovobřicho,
srstbylasvětláaušpiněnáodkrve,avzápětíbyltvorpryč,právě
kdyžsesapérpřekulil,abysledovaljehoútok.
Medvědupíralpozornostvýhradněnakrvavěrudéhoenkar’ala,

jenžsevznášelpředním–dalšípřevtělenec,ařvalvzteky.Med-
vědšvihltlapou,alezasáhljenvzduch,jakokřídlenýplazpood-
letělvzad–právědorányMappovypalice.Šumařnedokázalani
odhadnoutsílu,kterouTrelldotohoúderuvložil.Koneczbraně
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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 ovi-
nout 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. „Spoje-

nec!“
„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 převtě-
lenec, 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 vymač-

kává život – nechápeš? ProMessremba to není věčné vězení.Mistr
Kápě si ho vezme – smrt si ho vezme, stejně jako toho en-
kar’ala…“
Propletené kořeny na protějších stěnách se k sobě natáhly a té-

měř se dotkly.
„Bludiště si najde novou stěnu,“ podotkl Kvítko.
„Tak honem,“ štěkl Šumař a teprve te� vstal. „Všichni sem.“
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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 ne-

zajímaly. 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 mocen-
skou 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 ko-
řist 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 Kellan-
ved.“
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„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 znovuzro-
zení, 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,“ po-

dotkl Heborik a ironicky se na Felisín usmál. „Kdy jsme naposle-
dy pochodovali ulicemi plnými lidí?“
„Lépe od hanby k triumfu než obráceně, Heboriku.“
„No, proti tomu nic nenamítám.“
„Před palácovým stanem jemísto 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 bymohlo 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
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neobvinila. Myslel sis, že nevím, co děláš? A to tvé nejstarší tajem-
ství – 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 zá-
hado. Tvé kouzelné umění je pozoruhodné, zvláš� v tom, jak ko-
lem 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 za-
hlédla, 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�, zakrý-
vající 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
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zadnívoj,jakskupinkaprchalapředgryllenovskounočnímůrou.
„D’iversukradlmocnéživoty,“poznamenalaApsalaraMappo,
snažícíseodtáhnoutIcaria,kývl.„Gryllenještěnikdynepředvedl
takovou…výdrž…“
Výdrž.Šumařzabručelatoslovosipřebíral.Kdyžtohotod’iverse

vidělnaposledy,krysseobjevilystovky.Te�jichbylytisíce,
možnádesetitisíce–početmohljenomhádat.
PřipojilseknimohařGerykate�vedlústupbočnímistezkami

aúzkýmitunely.SnažiliseGryllenaobejít–nicjinéhodělatne-
mohli.DokudseIcariumnepřestaneovládat,abohové,ktomu
nemámocdaleko.Vůbecktomunemámocdaleko.
Sapérnahmatalposlednísvítivku,zavrhljiamístoníhledal

dalšížíhač.Nemělčasupevnithonašipku,atymustejnědochá-
zely.Čelníčlenovéhejnamířícíhokněmuužbylijenpárkroků
daleko.Šumařovisemálemzastavilosrdce–Nenechaljsemje
tentokrátpřijítmocblízko?PromistraKápě!Hodilgranát.Pečte
se,krysy.
Vlnatělspolklatekutýoheňavalilasenaně.Sapérseotočil

aprchal.AmálemskončilvŠáninězkrvavěnétlamě.Zaječel,
sehnulseaotočilarozpláclsemeziholínkyaškorně.Skupinka
sezastavila.Šumařsehonemvyškrábalnanohy.„Musímeutýct!“
„Kam?“ptalseKvítkosuchým,těžkýmtónem.
Stálivzatáčceanaoboukoncíchsehemžilastěnakrys.Nadru-

héhejnozaútočiličtyřiohaři,seskupinkouzůstalajenŠán–
azaujalamístoSlepuchy,nebezpečněblízkouIcaria.Jhagzařval
vztekyazdánlivěbeznámahyzesebeshodilMappa.Trellse
zapotácel,ztratilrovnováhuasezaduněnímdopadlnakořeny.
„Všichnikzemi!“zaječelŠumařaposlepušátralvtlumokupo

velkémhladkémpředmětu.
Icariumskvílenímvytasilmeč.Vodpově�prasklodřevo.Že-

leznáoblohasezapýřiladokarmínovaazačalasepřímonadnimi
stáčetdovíru.Zestěnstříkalaš�ávaavšechnyzmáčela.PoIca-
rioviskočilaŠán,aleonjisrazilstranouazřejměsitohoskoro
aninevšiml.ŠumařsenaIcariachvílidíval,pakvytáhlsvítivku,
otočilseahodiljinad’iverse.
Jenomžetonebylasvítivka.
Svytřeštěnýmaočimasesapérdíval,jaknazemdopadlalastura

arozbilase,jakobybylazeskla.Zasebouzaslechlhlasitékřup-
nutí,alenemělčasmuvěnovatpozornost,avšechnyostatnízvuky
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K A P I TOLADEVATENÁC T

Denčistékrve
byldaremSedmi
zjejichhrobekvpísku.
Štěstěnabylařekou,
slávadaremSedmi,
žlutáakarmínová,tekla
celýden.

Psířetěz
Thes’soran

V
místnímcan’eldskémnářečíbytomuříkaliMesh’arn
tho’ledann:Denčistékrve.Ještěskorotýdenpotom
vražděnípřinášelaVathardomořeDodžalHadingkrev

amrtvoly;vodamezibledými,nafouklýmitělyztmavlakrvído-
černa.Prorybářelovícívtěchtovodáchtobylčaszvanýžraločí
sezonaanejednusí�odřízlidřív,nežtupříšernoukořistvytáhli
napalubu.
Hrůzanikomunestranila,nemělaoblíbence.Šířilasejakoskvr-

nanahladině,odkmenekekmeni,odjednohoměstakdruhému.
AztohohnususemezidomorodcizeSedmiměstízrodilstrach.
Nacestěbylamalazskáflotila,jížvelelaženatvrdájakoželezo.
UdálostiubrodupřesVatharbylybrouskem,naněmžsivybrou-
silasvénebezpečnéostří.
AleKorboloDomještěrozhodněnebylvyřízený.
Cedrovýlesjižněodřekyrostlnavápencovýchterasách,ku-

peckástezkasečastoklikatila,jakpřekonávalaprudkéstoupání.
Ačímhloubějimezicedryvyčerpanýzástuppostoupil,tímstaro-
bylejšíatajemnějšíhvozdbyl.
Kalous,vedoucíkobylunaotěži,klopýtal,jaksemupodno-

hamaobracelykameny.Vedlenějrachotilpovozprohýbajícíse
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