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O knihe

Partia je fantasy prí�beh z rovnake�ho prostredia ako Prekliatie temny�ch
elfov  c�i  trilo� gia  Poz�ehnanie.  Vo  svete,  kde  je  sta� le  kvo� li  zvla� s�tnemu
rozhodnutiu oveľa viac muz�ov ako z� ien sa zac�í�na prí�beh c�ervenej ma�gyne.
Ta�  musí�  opustiť  svoje  samo-s�tu� dium  a  vys�etriť  vraz�du  svojej  by�valej
uc�iteľky.
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Partia  vs�ak  nie  je  z� iadna  detektí�vka,  sko� r  epicke�  putovanie  sta� le
nezna�mejs�ou  krajinou.  Putovanie  je  komplikovane�  nelogicky�mi  c�inmi
bohyne Eraniel, ktora�  ma�  svoj vlastny�, c�asto zloz� ity�  na� zor na fungovanie
sveta a na napra�vanie krí�vd. Spoznajte partiu ľudí�, ktory�ch poc�et neusta� le
kolí�sa.  Zac�í�tajte  sa  do knihy plnej  nesta� lej  ma�gie,  ktoru�  nikto  neovla�da
skutoc�ne dokonalo. Alebo a�no?

S korekciami a výbornými radami pomohli: Broňa Zelená, Simona
Vojtečková a Peter Štec. Vďaka nim má príbeh hlavu a pätu, namiesto
dvoch hláv a troch piet :)
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1. kapitola: Airanin odchod

Kara  vsta�va  z  postele.  Silna�  a  sku� sena�  c�ervena�  ma�gyn� a  nepotrebuje
z� iadne kremene na to, aby pripravila vodu na ranny�  c�aj. Mo� z�e vyc�arovať
ohen�  a zapa� liť ty�ch niekoľko drievok, ktore�  su�  na to prichystane� ,  ale uz�
da�vno  vyuz� í�va  inu�  meto� du.  Na�dobu  s  vodou  uklada�  na  jednoduchu�
trojnoz�ku a na� sledne sa jej doty�ka dlan� ami. Kaz�dy�  den�  sa stara�  o Airanu,
ktora�  ju toho tak veľa nauc�ila.

Dnes�ny�  den�  je vs�ak iny�, ako tie predos�le� . Popama. ti berie no� z�  a nahrieva
ho v svojich ruka� ch. Z bochní�ku chleba sa ry�chlo sta�vaju�  hrianky. Maslo je
uloz�ene�  vedľa Airaninej postele a ide k maslu pomaly a potichu, aby ju
nezobudila. Je ra�no a chce jej dopriať es�te trochu spa�nku.

Odrazu ju vo� bec nezaují�ma maslo, ale samotna�  Airana. Jej tva� r je u� plne
bleda�  a prikry�vka je sfarbena�  jej krvou. Kara ry�chlo odstran� uje prikry�vku
a  vidí�  rany,  z  ktory�ch  jej  priateľka  vykrva� cala.  Poc�í�ta  ich  a  okamz� ite
uvaz�uje, kto to mohol urobiť. I to, kde by teraz mohol byť u� toc�ní�k. Hľada�
no� z� , ale nevidí� ho. Z3 iadna samovraz�da. Airana bola zavraz�dena�  v spa�nku.
Na chví�ľu ju prepadla hro� za, ale vie, z�e panika nic�  nevyries� i. Nema�  jej ako
pomo� cť. Jedine� , c�o mo� z�e, je na� jsť jej vraha.

Prehľada�va stopy. Ra�no, ake�  nikdy nikomu nepriala. Nada�va, z�e sa nikdy
neuc�ila umenie stopovania. Hľada�  niec�o, c�o jej mo� z�e pomo� cť, ale po chví�li
to vzda�va a nebohej Airane zatva� ra oc�i. Tak rada by vra� tila c�as.
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„Kto ti to urobil? A prec�o? Prisaha�m, z�e ak by som nespala a niekoho by
som  uvidela,  tak  by  som  ho  spa� lila  na  popol!  Nemala  si  nepriateľov,
nikomu si neublí�z� ila, tak prec�o? A prec�o is� iel niekto po tebe a nie po mne?
Moja posteľ je v izbe, ktora�  je bliz�s� ie pri dvera� ch. Iba ak by niekto is� iel
oknom. Preverí�m to!“

Okno vyzera�  byť v poriadku. Dvere vs�ak boli vypa�c�ene�  zvonku. Niekto
si spravil svoj vchod a nepotreboval na to kľu� c�. Klasicke�  vypa� c�enie. Nech
pouz� il  c�okoľvek,  zobral  to  so  sebou.  Kara  si  uz�  zac�ala  myslieť,  c�i  jej
na�hodou  nemohla  zobrať  z� ivot  ona  sama.  Pos�kodenie  dverí�  tu� to
mys�lienku u� plne zhadzuje zo stola.

„Kto  by  is� iel  po  tebe  a  nie  po  mne?  O  tebe  vedia,  z�e  si  nes�kodna� .
Necha�pem  to!  Airana  z  minulosti  a  Airana,  ktora�  pris�la  o  vs�etko  a
potrebuje niekoho kto sa o n� u stara�  je obrovsky�  rozdiel. Je zna�me, z�e uz�
neku� zli a nic� si nepama. ta� . Prec�o ju nenecha�  niekto pokojne odí�sť na vec�ny�
odpoc�inok?“

Č3ervena�  ma�gyn� a  si  berie hrianku,  len tak bez masla,  a ide k svojmu
kon� u. Dobre vie, kde bol uviazany�. Namiesto toho vs�ak nas�la niec�o celkom
ine� . Krvavy�  ľudsky�  zub. Vlastne dva. K tomu samozrejme krv. Nech uz�  bol v
noci na na�vs�teve ktokoľvek, tak odis� iel aj s kon� om. Kara nema�  na vy�ber,
musí� sa pripraviť na cestu a zistiť, c�o sa skutoc�ne stalo.
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2. kapitola: Bren a ohnivý pohár

Kara  uvaz�uje  nad  ďals� í�mi  krokmi.  Tak  rada  by  vs�etko  objasnila,
doka�zala a potrestala by toho, kto je zodpovedny�  za smrť. Zvykla si uz�  od
c�ias, keď es�te slu� z� ila v c�erveny�ch le�gia� ch, z�e je na vs�etko sama. Vtedy bola
jedna  zo  s�tyridsiatich  ľudí�,  teraz  je  sama  a  pre  mnohy�ch  je  legendou.
Legendy obvykle doka� z�u a vedia vs�etko. Ale ona nevie a nepovaz�uje sa za
niekoho skutoc�ne unika� tneho. Nikdy ani nebude. Vz�dy, keď premy�s�ľa nad
c�lovekom, ktory�  vedel vs�etko, tak si pomyslí� na Airanu.

„Č3o by urobila na mojom mieste? Predmet… zobrala by nejaky�  predmet
a zistila by niec�o nove� . Ale aky�? Č3o takto zub?“

Kara berie do ru� k jeden z vybity�ch zubov a poriadne si ho prezera� . Pre
n� u su�  to len zuby, ale pre niekoho by to mohla byť dobra�  stopa. Vyzeraju�
ako ľudske� . Sklada�  svoje vysvetlenie, o ktorom ale pochybuje.

„Ten niekto pris� iel pes�o. Zabil Airanu a odis� iel na mojom koni. Ko� n�  sa
vzpieral a vyrazil mu zuby. Tak by mal ten vrah utiecť a nechať kon� a na
pokoji, ale ko� n�  tu nie je. Airana by ho nas�la. Alebo Juhas. Kde je Juhas? Ak
je niekde na blí�zku, mo� z�e mi pomo� cť.“

Kara vie vyuz� í�vať rozlic�ne�  ohnive�  ku� zla, ale nenapada�  jej z� iadne vhodne�
ku� zlo z cele�ho jej  repertoa� ru,  ktore�  by teraz pomohlo.  Ohniva�  ma�gia je
uz� itoc�nejs� ia  pri  boji  ako pri  hľadaní�  a  nema�  ju  tak ako vyuz� iť.  Č3aka�  ju
cesta. Je es�te len ra�no, ale uz�  kra� c�a tak ry�chlo ako vie, do najbliz�s� ieho sí�dla.
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Do Emalie, c�ervene�ho mesta. Hlavne�  mesto u� zemia, ktore�  kedysi ovla�dal
rod Laskerov a es�te predty�m u� zemie vznes�eny�ch lesny�ch elfov. 

Česta je rovna� , ale ďaleka� . Svojimi mlady�mi nohami kra� c�a po kvalitnej
ceste  z  jednoduchy�ch  kamenny�ch  blokov.  Niekedy  uz�  od  ra�na  po  nej
precha�dzaju�  ľudia i  koc�iare.  Teraz vs�ak zatiaľ nevidí�  nikoho.  Precha�dza
popri starom dube, kde vidí� statne�ho muz�a, ktory�  lez� í� na s�tí�te. Sama nevie,
c�o ju to napadlo, ale pozrela sa mu na zuby. Niekoľko ich chy�ba a c�ervena�
ma�gyn� a hneď zí�skava podozrenie.

„Kto si a prec�o tu lez� í�s�?“

„Ma� s�  vodu?“

„Ma�m vodu. Ale prec�o by som ti ju mala dať?“

„Keby som ja mal vodu a ty by si ju potrebovala, tak by som ti pomohol.“

„To je stara�  a lacna�  fra� za. Prec�o si nezabehnes�  k rieke?“

„Kvo� li tomuto.“

Vojak ukazuje ranu na bruchu. Doka�z�e ju dobre skryť a aj keď nemusí�
byť hlboka� , mo� z�e byť bez os�etrenia nebezpec�na� .

„Dohodneme sa. Ja ti pomo� z�em a ty mi povies�  vs�etko, c�o chcem vedieť.
Ale ak ma podrazí�s� , spa� lim ťa na popol.“

„Aj  to  je  lacna�  fra� za,  ale  su� hlasí�m.  Nijako  ťa  neohrozujem a  nema�m
z� iadne zle�  u� mysly. Hlavne mi pomo� z� , prosí�m.“
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Kara poda�va svoju cestovnu�  fľas�u s vodou a vidí�, ako sma.dny�  vojak pije
u� plne vs�etko.

„Kto ti to urobil?“

„Poviem ti to a ty ma nezabijes� , platí�?“

„Platí�.“

„Dezertoval  som  z  c�ervenej  le�gie.  Nechcel  som  zabí�jať  iny�ch  ľudí�.
Nechcel  som  pa� liť  dediny.  Bodli  ma  a  c�akali,  z�e  zomriem.  Hral  som
mr�tveho. Toto nie je jedina�  rana.“

„Ma� s�  priateľov v c�erveny�ch le�gia� ch?“

„Len Juhasa.“

„Toho stopa� ra?“

„Vie stopovať, ale hlavne je to duelista.“

„Poc�ula som o tom a hlavne ho tiez�  pozna�m. Teraz ma dobre poc�u� vaj.
Vypa� lim ti ranu a zoz�eniem pomoc, bude to bolieť. Rozumies�?“

„Je zvla� s� tne, z�e teraz hovorí�s�  o vypaľovaní�  rany a es�te pred chví�ľou si
ma chcela spa� liť na popol.  Urob, c�o mo� z�es� .  Predpoklada�m, z�e ma chces�
os�etriť ohn� om, nie skra� tiť mo� j z� ivot.“

„Mohla som to leps�ie povedať, to ma�s�  pravdu.“

„Ja sa bolesti nebojí�m. Len smrti.“

„Si odva�z�ny.“

„Hlavne nema�m c�o stratiť. Urob, c�o musí�s� .“

Kara  postupne  spaľuje  zapa� lene�  c�asti  rany.  Jedna�  precí�zne  a  jemne.
Vojak trpí�, ale kric�í� oveľa menej, ako c�akala.
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„Ako ťa dostanem do mesta? Nezodvihnem ťa.“

„Mn� a nemusí�s�  dví�hať.“

„Ale to predsa nemo� z�es�  prejsť po vlastny�ch.“

„Sta� le mi niekto hovorí�, c�o nemo� z�em. Uz�  ma to nebaví�. Poďme. A ako sa
vola� s�?“

„Kara.“

„Ta�  Kara, ktora�  zachra�nila svet, c�ervena�  ma�gyn� a?“

„Keď to povies�  takto, tak to znie veľkolepo. Juhas ti o mne hovoril?“

„To si pí�s� , z�e hovoril. Du� fam, z�e ho es�te neobesili.“

„Neobesili? O c�om to hovorí�s�? A kto? Trochu konkre�tnejs� ie, ak mo� z�es� .“

„Neviem, kedy si ho videla naposledy. Trochu mu preskoc�ilo. Nemyslí�
mu to. Narobil si nepriateľov a priateľov od seba odha�n� al.“

„A ty si kto?“

„Ak ti poviem, z�e si nepama. ta�m svoje meno, tak mi to uverí�s�? Je to tou
hrc�ou na hlave. Tie najstars� ie veci si nepama. ta�m. Obc�as mi niekto povie,
z�e som blbec, ale ja si len jednoducho niec�o nepama. ta�m.“

„Ako ti hovoria ostatní�? Alebo ako ti mo� z�em hovoriť?“

„Bren.“

„Vola� s�  sa Bren?“

„Nepoc�u� vala si ma. Nevola�m sa tak. Tak sa volal kamara� t, kvo� li ktore�mu
ma�m tu�  hrc�u na hlave. Mal to schytať on, schytal som to ja. Jeho meno si
pama. ta�m a moje nie. Nie je to iro� nia? Zobral som si to meno pre seba. Keď
sa niekto py� ta kto som, tak som Bren. A keď sa niekto py� ta, ktory�  Bren, tak
poviem, z�e ten druhy�. Volaj ma Bren. Tes� í� ma, Kara. A trochu pridajme do
kroku, nemusí�s�  mať so mnou toľke�  zľutovanie.“
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„Urc�ite to zvla�dnes�?“

„Os�etrila si ma dobre, nemaj strach.  Aj ten prvy�  Bren by bol na teba
hrdy�.“

Kara a Bren sa hy�bu pomaly a len c�o Kara narazila na potok, nabrala
trochu vody do ohnive�ho poha� ra.

„Č3o to je?“

„Voda.“

„Ja viem, z�e voda. Ale v c�om je ta�  voda?“

„Vy nema� te poha� re?“

„Nie take� , c�o vyzeraju�  ako ohen� .“

„Viem z ohn� a c�okoľvek vytvoriť. Ten poha� r tu bude len ky�m budem nan�
myslieť. Potom sa stratí�. Je z ohn� a, ale nepopa� lis�  sa. Je pevny�  ako keramika.
Pi.“

„Si skutoc�na�  ma�gyn� a.“

„A ty si skutoc�ne sma.dny�, tak pi! Ja si zatiaľ zoberiem aj do fľas�e.“

Bren si py� ta ďals� í�  poha� r s vodou a je na n� om vidno, z�e je mu leps�ie.
Česta  je  to  es�te  ďaleka� ,  ale  na  Karu a  jej  nove�ho kamara� ta  sa  usmialo
s�ťastie. Ich smerom pra�ve ide voz, ktory�  vedie ďals� í� muz� . Klasicky�  chlap v
z� ltohnedej kos�eli, ktora�  ma�  pa� r dier tu a tam. Po� sobí� unavene. Ky�m chlap
vyzera�  na obyc�ajne�ho sedliaka, ide na novom, kra� snom voze, ktory�  vyzera�
byť z kvalitne�ho dreva a z�eleza, ale za� roven�  ma�  ruc�ne maľovane�  ozdoby.
Voz, aky�  by mohol mať sko� r s�ľachtic, nez�  niekto z chatrc�e.
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„Zoberies�  na� s, prosí�m? Hľada�me dobre�ho c�loveka, c�o na�m pomo� z�e.“

„Dobre�ho c�loveka? Pche! Teraz su�  zle�  c�asy.  Musí�m í�sť na trh a niec�o
predať. Nechcem, aby ma niekto rus� il a niec�o dokazil.“

„Nic� nedokazí�me. A ja ma�m peniaze.“

„Tak to je ina�  vec. Čhces�  zviesť? Tak si naskoc� a dohodneme sa.“

Kara  veľmi  dobre vidí�,  z�e  muz�  nesie  jedno dievc�atko.  Mimo voza ju
nevidno, tak je mala� . Schova�va sa na voze u� plne vzadu, na troche sena a
objí�ma svoje vlastne�  kolena� . Na voze sa po prí�chode Kary a Brena poc�et
oso� b zdvojna�sobuje. Bren, Kara a muz�  s dievc�atkom, vs�etci idu�  rovnaky�m
smerom. Č3ervena�  ma�gyn� a rozmy�s�ľa. Niec�o jej tu nesedí�.

„Ides�  na trh, ale nic� nenesies� . Č3o ides�  predať? Alebo ides�  niec�o ku� piť?“

Muz�  neodpoveda� . Kare sa vs�ak spa� jaju�  su� vislosti dohromady. Ten muz�
nema�  peniaze, nic�  nenaku� pi. A nac�o by is� iel s vozom len tak? Vyzera�  byť
chudobny�  a utra�peny�, ale ma�  novy�  voz. Nie taky�, ako by c�akala od sedliaka.

Bren si  vs� í�ma dievc�atko.  Je  u� plne  vystras�ene� ,  ale  nie  je  skru� tene�  do
klbka.  Lez� í�  s  roztiahnuty�mi  rukami.  Pozera�  sa  na  neho  so  svojimi
zvedavy�mi oc�ami.

„Ako sa vola� s� , dievc�a?“

Dievc�a neodpoveda� . A koc�is�  tiez�  nie. Obidvaja su�  ticho. Dva kone, ktore�
ťahaju�  voz,  idu�  sta� le  rovnaky�m tempom smerom k  trhovisku v  Emalii.
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Dievc�a vs�ak po chví�li bez slova vsta�va a uklada�  svoju ruku na Brena. Z jej
ru� k vycha�dza slaba�  z� iara. Zameriava sa na jedno miesto a potom na ďals� ie
a na ďals� ie. Kara to sleduje a c�uduje sa.

„Zastan� . Poc�ujes�? Zastan� !“ Vola�  na koc�is�a.

„Č3o sa deje?“

„To dievc�a. Ty ho chces�  predať na trhu?“

Muz�  niec�o hundre, ale nie je mu dobre rozumieť.

„Zaplatí�m dvojna�sobok. Teraz hneď. Beriem ju.“

„Nechcem ju predať. Ona je tribu� t. Ak ju neodovzda�m, cela�  moja rodina
za to zaplatí�. Taka�  je dohoda a ja ju len plní�m.“

„Ty si o tom nerozhodol?“

„Nie. Ona o vs�etkom vie a budu�  sa k nej spra�vať dobre.“

„Kto sa k nej bude spra�vať dobre? Ja ju tam doprovodí�m.“

„V to prí�pade si vystu� pte, obaja! No tak, vystu� p si.  Da�m ti naspa. ť tie
mince, c�o si mi dala. Nechcem proble�my.“

„Urobí�me to inak. Norma� lne ju tam doprav. Aj s nami. Nic�  sa nemení� a
budeme tu ticho.“

Koc�is�  pokrac�uje v jazde a kone poc�u� vaju�  kaz�dy�  jeho prí�kaz.
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3. kapitola: Čardama

Kara  s  Brenom vystupuju�  z  voza  a  ďakuju�  koc�is�ovi  za  odvoz.  Su�  na
trochu inom mieste, ako po�vodne chceli byť, ale obidvaja poznaju�  mesto
veľmi dobre. Zaují�ma ich vs�ak osud mlade�ho dievc�atka, ktore�  koc�is�  nesie
jedne�mu z obchodní�kov.

„Es�te raz mi povedz tvoj pla�n, Kara.“

„Je to jednoduche� . Vs� imla som si, z�e nesie to dievc�atko obchodní�kovi s
ľuďmi.  Ten  ju  jednoducho  preda� .  Komukoľvek.  Naprí�klad  aj  mne.
Jednoducho ju ku� pime. No povedz,  necí�tis�  sa leps�ie  po tom, c�o s  tebou
urobila?“

„Čí�tim a oveľa. Ma�  ku� zelne�  ruky. Čí�tim sa silnejs� í�.“

„Tak vies� , na c�o ju potrebujeme. Doka� z�e uzdravovať. Moz�no i niec�o viac.
To je mimoriadne cenne� . A za pa� r mincí� je moja.“

„Ako sa s n� ou porozpra�vas�? Bola sta� le ticho.“

„Musí� existovať spo� sob.“

Koc�is�  zva.zuje dievc�a a vlec�ie ju k male�mu po� diu, kde uz�  na neho c�aka�
otroka� r. O mlade� , chude�  dievc�a je oc�ividny�  za�ujem a jeden z kupuju� cich si
ju chce ukradnu� ť. T3aha�  ju za nohu, ale od koc�is�a dosta�va palicou poriadne
po chrbte.  Koc�is�  ju  vlec�ie  az�  do  ru� k  otroka� ra  a  poda�va mu svoj  koniec
povrazu. Niekoľko vojakov, ktory�ch si otroka� r dobre platí�, sa zatiaľ stara�  o
poriadok.
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Koc�is�ova pra�ca konc�í�.  Poda�va ruku otroka� rovi a odcha�dza.  Nechce sa
pozerať na to, c�o bude nasledovať. Pri ceste naspa. ť cez dav ľudí�, ktorí� sa
za kra� tky c�as  poriadny zahustil,  uz�  nemusí�  pouz� í�vať palicu.  Odovzda�va
tiez�  voz s  kon� mi jedne�mu z otroka� rovy�ch vojakov a vyda�va sa na dlhu�
cestu domov. Dievc�atko zatiaľ nu� tia, aby sa postavilo na male�  po� dium a
otroka� r  osobne  ju  nu� ti,  aby  sa  kru� tila  a  bola  dobre  viditeľna�  z  kaz�dej
strany.  Na  Karu  to  po� sobí�  zvla� s� tne  mimoriadne  preto,  z�e  otroka� rove
pohyby po� sobia u� plne prirodzene. Hnusí� sa jej obchod s otrokmi a hnusia
sa jej ľudia, ktorí� iny�ch ľudí� jednoducho ku� pia a predaju� , ako keby to bolo
vrece zemiakov.

„Beriem tu�  dejsa!“ Kric�í� jeden z kupuju� cich .

„E  mo  dejsa.  E  c�osa!“  Odpoveda�  mu  dievc�atko  a  vs�etci  kupuju� ci  su�
prekvapení�. Ma�  detsky�  hla� sok, ale nechy�ba jej odvaha.

„Joj a potresta�m!“

Kara je  prekvapena� ,  ale Bren nie.  Narozdiel od ma�gyne vie,  c�o  sa tu
deje. Okamz� ite sa to snaz� í� Kare vysvetliť.

„Ten chlap  hovorí�  zmesou  bez�nej  rec�i  a  c�ardami.  Ta�  malic�ka�  hovorí�
c�ardamou. Skoro nikto tomu nerozumie mimo taky�chto trhov.“

„Tak poc�kať, o c�ardame neviem takmer nic�,  iba si pama. ta�m, z�e slovo
dejsa znamena�  otrokyn� a.“

„Ja pozna�m c�ardamu. Niec�o z toho.“

„To sa hodí�, tvoje znalosti vyuz� ijeme. Ta�  dievc�ina musí� byť nas�a. Nesmie
ju ku� piť niekto iny�. Povedz, z�e ju kupujes�  ty.“
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Najva� z�nejs� í�  za�ujemca  nec�aka�  na  viac  ponu� k.  Okamz� ite  vyra� z�a  k
obchodní�kovi aj so svojim poriadne ťaz�ky�m mes�com. Kare je jasne� , z�e pri
sebe toľko pen� azí� nema�  a nemo� z�e ponu� knuť leps�iu cenu.

„Hej ty, poc�u� vaj ma sem! Tu� to chcem ja. Zober si inu� .“ Nahnevana�  Kara
reaguje na tento krok.

„Drz�  hubu, dosa! Ak nema�s�  mince, tak sa pakuj!“

„Drz�  hubu?  A  ak  ti  tu�  tvoju  rozkopeme  a  spa� lime  na  popol,  tak  c�o
urobí�s�?“

„Zasmejem sa. Viem, kto si. Ona patrí� mne. Mo� j pa�n ma�  ra�d veľmi mlade�
a ty proti tomu neurobí�s�  nic�.“

„Vyzy�vam ťa na pretla� c�anie. Ty a ja. Kto vyhra� , ten ju ku� pi.“

„Ako som hovoril, viem kto si. Ma� s�  nejaku�  vy�hodu, inak by si do toho
nes�la. Nejdem nic� riskovať a beriem dejsa k jej nove�mu pa�novi. Urc�ite by si
mi chcela spa� liť ruku. Na mn� a nie si dosť chytra� . A s ty�m lomiz�elezom sa
preťahovať uz�  vo� bec  nechcem.  Toto je  trh.  Ak nema�s�  peniaze,  tak ma�s�
smolu. Tu c�arovať nesmies� .“

„Mo� z�em, kde chcem a koľko chcem.“

„Va� z�ne? Pozri sa okolo seba!“

Okolo  Kary  sa  zatiaľ  rozmiestnili  bojovní�ci  s  kus�ami  a  s  oceľovy�mi
bic�mi z Buginie. Priveľa na to, aby mohla niec�o urobiť a navys�e su�  prí�lis�
blí�zko.

„Nema�  to cenu, Kara. Poďme prec�.“

„Ako sa povie v tom divnom jazyku, z�e si po n� u prí�dem?“
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„Neda�  sa  to  celkom  preloz� iť.  Ten  jazyk  funguje  zvla� s�tne.  Ale  asi
najbliz�s� ie bude e sodac�a ej.“

„E sodac�a ej! E sodac�a ej!“

Pre  kupca  je  u� plne  jasne� ,  z�e  c�ervena�  ma�gyn� a  sa  nechce  vzdať  toho
dievc�atka.  Uvedomuje  si,  z�e  spoloc�ne  so  svojou  bandou  i  s  vojakmi
otroka� ra ma�  vy�raznu�  poc�etnu�  prevahu a tak si dovolí�  vydať rozkaz, aby
niekto dievc�atko pleskol bic�om. Jeden z nich urobí� krok vpred, rozhodne
priky�vne  a  presnou  ranou  bic�om  dievc�atko  nemilosrdne  s�ľahne  do
prave�ho ramena. To zastonalo od bolesti.

„Es�te ceknes� , dosa, a dostane ďals� iu ranu. A nielen ona, ale aj ty a ten
silny�  dos po tvojej strane s ty�m nic� neurobí�.“

„Uz�  sa neuvidí�me.“

Kara odcha�dza a za pekny�m c�elom jej vznika�  otrasna�  mys�lienka. Niec�o,
c�o  chce  sku� siť.  Jej  vlastne�  ku� zlo.  Len musí�  poc�kať,  ky�m odí�du  vs�etci  tí�
chlapi s kus�ami a bic�mi. Jej pla�n tak bude jednoduchs�í� a rozhodne menej
nebezpec�ny�.

„Do hostinca. Hneď!“

„Pozna�m cestu. A c�o si da� s�?“

„To je tak hlu� pa ota�zka. Navrhnem ti leps� iu. Sku� s sa opy� tať prec�o.“ 

„Brzdi, Kara. Nespozna�vam ťa. A to ťa ani dobre nepozna�m. Tak teda
prec�o do hostinca?“
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„Potrebujem priestor na su� stredenie a nebyť na oc�iach. Moment. Niec�o
sa deje. Niec�o poc�ujem v hlave. Bren, ona mi niec�o hovorí�. Mys�lienkou, na
diaľku. Č3o v tom divnom jazyku znamena�  mec�?“

„Mec�  je ďakujem. Ale mo� z�e to znamenať aj rozumiem, ak da�vas�  povel.
Z3 iadna su� vislosť so zbran� ou do ruky.“

„Ry�chlo sa straťme.“

„Povies�  mi, c�o chysta� s�?“

„Es�te nie. Povedz mi, c�o robí� ten chlap.“

„Nechces�  sa pozrieť sama?“

„Nie, rozrus�ilo by ma to. Povedz, mi c�o robí�.“

„Kupuje pa� r mlady�ch z� ien. Musí� mať naozaj veľa pen� azí�.“

„Koľko ma�  zubov?“

„Ako to ma�m do s�ľaka vedieť?“

„Ona by mala vedieť. Pos� leme jej spra�vu. Len es�te neviem ako. A hlavne
neviem tu�  jej rec�.“

„A c�o  sa chces�  spy� tať?  Prosí�m ťa,  zistí�s�  mi,  koľko ma�  ten arogantny�
hn� up zubov a pos�les�  mi to priamo do hlavy?“

„S3 ialene�?“

„Pri niekom bez�nom a�no. Pri tebe ani nie.“
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4. kapitola: Blízky hostinec

„Rum. Tekvicovy�. Dvakra� t.“

Barman nalieva a Bren sa len prekvapene dí�va.

„To myslí�s�  va� z�ne? Fakt chces�  toto objednať?“

„Uz�  je objednane� . Platí�m to ja, nie ty. Tak nefrfli a pi.“

„Poc�ul som, z�e je to neskutoc�ne silne� . To nie je pre teba.“

„Potrebujem niec�o silne� . Na ku� zlo. Trstina, tekvica a dobra�  bolesť hlavy,
to pra�ve chcem.“

„Si zvla� s�tna.“

„Zvla� s� tna? Tak sleduj! Da�me si ohnive�  oko!“

„To je ďals� í� na�poj?“

„Pricha�dza bolesť hlavy. Veľmi silna� . A priamo z teba. Sleduj.“

Kara ku� zli  jedno z novy�ch ku� ziel.  Trocha alkoholu a veľa jej  nadania.
Mala�  ohniva�  guľo� c�ka sa jej  vzna�s�a  okolo dlane a po chví�li  veľmi ry�chlo
odcha�dza z  hostinca cez malu�  dieru v uz�  da�vno opravovany�ch dvera� ch.
Guľo� c�ka  putuje,  zatiaľ  c�o  je  Kara  v  akomsi  tranze,  len  jemne  pohybuje
rukou. Bren je prekvapeny�, ale je ra�d, z�e je pri nej. Teraz, keď ma�  oveľa viac
sí�l, vďaka Kare aj tomu dievc�atku. Po chví�li sa Kara prebu� dza z tranzu.

„Je ich s�trna� sť. Ma�  dvana� sť vojakov a za� stupcu.“
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„Kto?“

„Ten kupec.“

„Prec�o mi to hovorí�s�?“

„Koľky�ch doka� z�es�  zabiť?“

„Č3oz�e? Č3o je to za ota�zku? Kara, ty neuvaz�ujes�  u� plne raciona� lne. Poďme
to poriadne prebrať. Pokojne, postupne, s rozvahou. Dobre?“

„Zomrie.“

„Kaz�dy�  niekedy zomrie. Nemyslí�m si, z�e vs�etke�mu rozumiem, ale jednu
vec viem. Beries�  to osobne. To dievc�atko.  Niekoho ti pripomí�na. Budem
ha�dať, spoznala si sa v nej. Alebo si v nej spoznala Airanu. No tak. Poc�u� vas�
ma? Kara, hra� s�  sa so z� ivotmi ako s fazuľkami.“

„Č3o znamena�  mo-n� odes osaťam?“

„Niec�o ako noc�ny�  u� tek.“

„Potom je najvys�s� í� c�as sa poriadne vyspať.“

„Čhces�  byť pri tom, ako sa poku� si utiecť? A ako sa jej to ma�  podariť keď
je tak dobre stra� z�ena� ? Mysli trochu.“

„Nie len to. Čhcem spa� liť na popol vs�etky�ch, c�o jej v tom budu�  bra�niť.“

„Hra� s�  sa na ochrankyn� u z� ien. Pozabí�jas�  veľa chlapov, aby si zachra�nila
dievc�atko, ktore�  sa dostane zanedlho do ďals�ej s� lamastiky? Je vy�nimoc�na� ,
to a�no, ale es�te toho o nej veľa nevieme.“

„Ty by si to nerobil?“

„Nie, nerobil.“

„Potom je dobre, z�e nie si ako ja.“

„Kaz�dopa�dne  sa  upokoj,  dobre?  Mne  to  dievc�atko  veľmi  pomohlo.
Čhcem jej pomo� cť.  Teraz ale potrebujes�  odpoc�í�vať. Ty aj ja.“ Bren chyta�
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Karu za ruku. Moz�no preto, z�e sa bojí�,  z�e niekam utec�ie a urobí�  nejaku�
veľku�  hlu� posť.

Kara je nepokojna� , vsta�va a chce nervo� zne chodiť sem a tam, ale bra�ni
jej v tom silna�  ruka. Bren vie, z�e musí� niec�o urobiť. Ma�  na�pad. Stavia sa a
zvy�s�eny�m hlasom sa ota� c�a na vs�etky�ch chlapov v hostinci a vynucuje si tak
ich pozornosť. Dobre vie, prec�o to robí�.

„Čhlapi! Je tu nejaky�  silny�  chlap? Niekto, kto doka� z�e v pretla� c�aní� rukou
poraziť mn� a alebo moju kamara� tku?“

„Ja!“ Zdvihol sa jeden z miestnych silny�ch muz�ov so s�edivy�mi chlpmi na
ruka� ch.

„A koho si vyberies�?“

„Ju.“

„Tak to musí�s�  poriadne staviť. Urobí�me sta�vku. Vs�etci. Kto vyhra� , tento
silny�  muz�  alebo moja kamara� tka, ktora�  dnes es�te nemala ran� ajky?“

„Koľko ma� s�? Mn� a moji priatelia radi zaloz� ia, vs�ak chlapi!“

„Spoc�í�tame  to.  Moment…  Dvadsať,  dvadsať…  osem.  Dvadsaťosem
medeny�ch.“ 

„Dobre.  Čhlapi,  ja ma�m desať,  dorovnajte.  Kaz�de�mu vra� tim mince po
vy�hre!“

Kara, jemne rozospato, sa pozera�  na Brena. Tekvicovy�  rum jej ubral sí�l.

„Bren? Č3o to robí�s�?“

„Plní�m kapsu.“
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„Ty ju plní�s�? A keď o vs�etko prí�deme?“

„Uka� z�  to svoje ku� zlo na pretla� c�anie. Ten na trhu ho pozna� , ale tí�to ľudia
nie.“

„Zase je to na mne. No dobre, tak mi uka� z� , ktory�  to je.“

„Ten, c�o si sada�  oproti tebe.“

„Tak som pripravena� , poďme na to.“

Kara  po� sobí�  mala� tne,  ale  s  touto  disciplí�nou  ma�  svoje  sku� senosti.
Vs�etko, c�o potrebuje, je jedine�  hrejive�  ku� zlo. Poriadne hrejive� . Da�va svoju
ruku pevne na sto� l  a po tlesknutí�  rozhodcu, c�o robí�  va. c�s� inou i aktua� lne
barman, sa zac�í�na pretla� c�anie. Podľa oc�aka�vania ma�  chlap prevahu. Kara
mu poriadne nahrieva ruku, ale aj tak to nestac�í�. Ma�gyn� a prehra�va.

„Si odva�z�na, z�e si do toho is�la.“

„Ako si to doka�zal? Ako si ma mohol poraziť?“

„Necí�tim bolesť. Na ruka�ch nie. Kaz�dopa�dne su�  tvoje mince teraz moje.
Neznamena�  to  vs�ak,  z�e  sme nepriatelia.  Len by tvoj  priateľ  mal  va. c�s� iu
s�ancu ako ty. Ale poriadne si mi spa� lila ruku, to musí�m uznať.“

„Bren ti vysvetlí�, prec�o som to robila.“ Kara odcha�dza od stola a ide na
vzduch. Čhce premy�s�ľať.

„Poc�kaj Kara, kam ides�?“

„Premy�s�ľať.“

„Čhcela  si  premy�s�ľať  v  hostinci  a  teraz  chces�  premy�s�ľať  mimo
hostinca?“

„Potrebujem vzduch,  stras�ne  ma  bolí�  ruka  a  prvy�kra� t  som prehrala.
Nechaj ma a vysvetľuj c�o chces� . Idem na vzduch.“
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Čhlap so sivy�mi chlpmi na ruka� ch len ky�va rukou a popí�ja tekvicovy�
rum z poha� ra, ktory�  tu nechala Kara.

„Tak… prec�o?“

„Bol  som  zraneny�,  ale  jedno  male�  dievc�atko  mi  len  tak,  dotykom,
zahojilo rany. Ma�gyni na nej veľmi za� lez� í�. Čhcela ju ku� piť, preda�vali ju ako
mladu�  otrokyn� u,  ale  pris� iel  tam  chlap  s  poriadnou  tlupou  a  plny�mi
mes�cami mincí�.“

„Takz�e ona chce niekoho zachra�niť? Ak je pravda, c�o tvrdí�s� , potom ma�
veľku�  cenu.  Pre  kaz�de�ho.  Koľko  ľudí�  ma�  zranenia  z  bojov?  Alebo
jednoducho potrebuju�  jej dar?“

„Prida� s�  sa k na�m?“

„Aj ja chcem malic�ku� . Moju dce�ru. Niekto mi ju odvliekol, ky�m som ja
ťaz�ko  drel  na  poli.  Nema�  z� iadne  s�pecia� lne  schopnosti,  ale  pre  mn� a  je
najdo� lez� itejs� ia. Sľu� bil som, z�e ju na� jdem. Nikoho uz�  nema� .“

„Som Bren. Ako sa vola� s�?“

„Čelen.“

„Odkiaľ si vedel, c�o doka� z�e?“

„Vyzera�  ako ma�gyn� a z c�ervenej le�gie.“

„Bol si niekedy v le�gii?“

„Pche, vyhovoril som sa, z�e neviem dobre chodiť. Krí�val som pred ty�mi
hodnotiacimi pana�kmi. Nikdy by som tam nevstu� pil.“

„Ja som tam vstu� piť musel, ale vystu� pil som. Nepa�c�ilo sa mi, c�o odo mn� a
vyz�adovali.  Zo zac�iatku to bolo rozumne� ,  ale potom to bola hlu� posť za
hlu� posťou Vzoprel som sa a tak ma chceli zabiť. Prez� il som len preto, z�e
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tiez�  znesiem dosť veľa bolesti a hral som mr�tveho. Ty moz�no necí�tis�  nic�, ja
cí�tim. Ale znesiem.“

„A kto je ta�  tvoja kamos�ka?“

„Kara.“

„Ak je skutoc�ne Kara, tak nechcem peniaze. Rads�ej budem po jej boku.“

„Potom ma�  dvoch ochrancov, ale sta� le ťaz�ku�  u� lohu pred sebou.“

„Ako sa ma�  Airana?“ Py� ta sa Čelen.

„Pozna�s�  aj Airanu?“

„AB no, pozna�m.“

„Neda�vno ju zabili. Kara sa snaz� í� na� jsť vraha.“

„S ty�m pomo� z�em. Povedz mi c�o vies� . Alebo nech mi to povie ona. Kde
je?“

„Is�la von. Ha�dam neurobila nejaku�  hlu� posť.“

„Uvidí�me.“

Dvojica vycha�dza z hostinca a vidia c�ervenu�  ma�gyn� u, ako sedí�  na pni
stromu.

„Leps�ie? Toto je Čelen, uz�  sme sa trochu zozna�mili. A chce ti pomo� cť.
Tak ako ja.“

„Tes�í� ma.“

„Tak… c�o sa deje?“ Py� ta sa ďalej Bren.

„Som slaba� . Myslela som si, z�e niec�o take� to jasne vyhra�m. Vz�dy som to
vyhra�vala. Teraz som ale prehrala. Ak doka� z�em prehrať v niec�om takom
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jednoduchom ako pretla� c�anie, tak c�o by som robila vo veľkom konflikte,
kde ide o veľa?“

„Spaľovala by si vs�etky�ch na popol.“

„Nespa� lila si ani Čelena. Ale pozri na jeho ruku, je poriadne obhorena� .
Teraz by sa mu hodilo to dievc�atko. Dostaneme ho.“

„A ako?  Ak sa  ma�  v  noci  to  dievc�atko poku� siť  o  u� tek  a  presunu�  ho
niekam prec�, alebo zabiju� , tak potom c�o? Ani neviem, kto ho ku� pil.“

„Moz�no ja budem vedieť. Popí�s�  mi ho, c�o najpresnejs� ie.“ Odpoveda�  jej
Čelen.

„Sta� le som myslela, z�e ho spa� lim na popol, ale bolo ich veľa. Teraz ma�m
pocit, z�e to jednoducho nezvla�dnem.“

„Moz�no nemusí�s�  nikoho zabí�jať.  Mo� z�es�  ju  ku� piť.  Tak ako si  po�vodne
chcela. Alebo jednoducho uchmatnu� ť.“

„Es�te mo� z�em realizovať to, c�o mi napadlo ako prve� .  Ma�m pla�n, ktory�
nemusí� vyjsť a preto nad nim tak rozmy�s�ľam.“
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5. kapitola: Pôvodný plán

Noc pricha�dza  pomaly,  ale  vz�dy  sa  dostaví�.  Kupec,  ktory�  si  neda�vno
ku� pil niekoľko z� ien, je na ceste na za�pad, az�  do vzdialene�ho Aringoldu. S
peniazmi sa presu� va ľahs�ie ako bez nich a vyuz� í�va fakt, z�e za predmestí�m
Emalie je s�pecia� lny dom pre obchodní�kov s otrokmi. Pri prí�jemnej posteli
by�va c�asto male�  va. zenie na kľu� c�.  Tak mo� z�e  obchodní�k a jeho ochranka
pokojne spať, ky�m otroci nemo� z�u uniknu� ť.

Dievc�atko vie, kde sa nacha�dza a c�o vs�etko mu hrozí�. Čí�ti vs�ak, z�e ten
muz� , ktore�mu pomohla s ranami, jej pomo� z�e. On a ta�  z�ena, ktora�  vie prijať
jej  slova� .  Nevedela  vs�ak,  z�e  bude v zamknutom va.zení�,  odkiaľ sa sama
nikdy  nedostane.  Z3 iadny  noc�ny�  u� tek  nebude.  Sama  je  prekvapena� ,  z�e
vs�etky z�eny, ktore�  su�  tam s n� ou, len lez� ia. Spia alebo nariekaju� , ky�m ona
posiela svojou mysľou novu�  spra�vu v c�ardame.

„Bren, c�o je to n� on� amen� ?“

„Neviem.“

„Ako nevies�?“

„Neviem vs�etky slova� , ten jazyk pozna�m len za�kladne.“

„A c�o by to mohlo byť, aspon�  pribliz�ne?“

„Neviem. Ale asi nic� dobre� . Vies�  jej poslať spra�vu?“

„Neviem.“

„Moz�no ťa to nauc�í�.“

„Ja tiez�  neviem,“ prida�va sa Čelen, „ale za mn� a by to mohla byť nejaka�
komplika�cia. Kvo� li c�omu ine�mu by posielala spra�vu?
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„Moz�no sa nemo� z�e pohnu� ť.“

„A vies�  zamerať, odkiaľ to posiela? Č3 i z vy�chodu, zo za�padu...?“

„Neviem. Ale poďme na to logicky. Niekto ku� pi otrokov v Emalii. Kam by
s nimi mohol í�sť? Keby do Lanisportu, tak by to neda�valo zmysel, vs�ak tam
su�  tiez�  veľke�  trhy. Sko� r niekde na za�pad, k Aringoldu. Keby som ja bola
otroka� r a chcela by som prespať pri tejto ceste, napadlo by mi len jedno
miesto.  Poďme  priamo  na  za�pad.  Ak  je  tam,  kde  si  myslí�m,  tak  ju
doz�enieme. Je to neďaleko.“

Zatiaľ c�o Kara diktuje smer, uvaz�uje nad Emaliou. Prec�o ide za jedny�m
konkre�tnym dievc�atkom, keď su�  tie trhy tak plne�  a popula� rne? Moz�no je
tam niekto s es�te va. c�s� í�m talentom. Es�te viac uvaz�uje nad ty�m, c�o by mala
urobiť s kupcom. Ten vlastne neurobil nic�  zle� . Alebo aspon�  nic�, c�o by ho
odlis�ovalo od iny�ch kupcov. Mo� z�e ho zabiť, ale mo� z�e ho aj nezabiť? A mo� z�e
to byť ako s fazuľkami,  ktore�  spomí�nal Bren? Č3o by jej  mohlo priniesť,
keby sa ten c�lovek dal na jej stranu? Alebo ak by prezradil vs�etko, c�o by
kedy chcela vedieť? Nebolo by to leps�ie ries�enie?

Bren zatiaľ uvaz�uje  nad ty�m,  k c�omu sa to vlastne zaviazal.  Poma�ha
hrdinke  robiť  hrdinske�  c�iny,  ale  c�o  ma�  spoloc�ne�  vraz�da  Airany  a  to
dievc�atko? Vo� bec nic�? Alebo naopak, niec�o vy�nimoc�ne�?

Čelen poma�ha s peniazmi. Zaplatil koc�  s kon� om. Nic�  tak luxusne� ,  ako
mal koc�is� , ktory�  niesol tu�  mladuc�ku�  liec�iteľku. Nikto sa vs�ak nesťaz�uje.

„Tam!“ Kara ukazuje na samostatny�  dom v diaľke, v ktorom sa pra�ve
svieti.
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„Aky�  ma� s�  pla�n?“

„Priblí�z� iť sa.“

„Je ich s�estna� sť, my sme traja. A navys�e nemo� z�es�  vs�etko zapa� liť, lebo
zhoria aj tí�, ktorí� nechces�  aby zomreli.“

„Bez vodcu nebudu�  bojovať. Po� jdem tam. Sama. Spa� lim ho.“

„To ťa prezradí�. Tí� s kus�ami ťa zabiju� .“

„Sta� le ovla�dam obranne�  ohnive�  ku� zla.“

„Prí�des�  tam, ubra�nis�  sa, vs�etky�ch pozabí�jas�  a ides�  prec�. To znie priveľmi
jednoducho.  Neviem nic�  o  ku� zlach,  ale  pochybujem,  z�e  sa  budes�  mo� cť
dostatoc�ne su� strediť.“

„Ma� s�  leps� í� na�pad?“

„Ak je vo va.zení�, tak by stac�ilo otvoriť mrez�e.“

„To je vs�etko vo vnu� tri.  Musí�m prejsť cez dvere. Va. zenie je ako mala�
miestnosť vo vnu� tri inej miestnosti.“

„Zatiaľ. Uvaz�uj nad ty�m, Kara.“

„Ma�m to!“

„Ma� s�… c�o?“

„Bren,  uvaz�uj.  Bolo  ich  s�estna� sť  na  trhu.  Bude  ich  aj  teraz  urc�ite
s�estna� sť? Viem cez ohnive�  oko zistiť, koľko ich rea� lne je.“

Kara  si  sada�  na  zem  a  dosta�va  sa  do  tranzu.  Vylietava  z  nej  male�
svetielko a ry�chlo letí�  priamo k domu. Vs�etko je dobre utesnene� ,  tak sa
pomocou ohnive�ho oka pozera�  dnu aspon�  cez okna� . Vidí� s� iestich chlapov a
s�tyri z�eny. Vs�etci v jednej miestnosti. Dievc�atko je zamknute�  v cele spolu s
dvomi z�enami. S3 tvrta�  je na veľkej posteli a muz� i jej neumoz�n� uju�  uniknu� ť.
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Za�pasí� s nimi, tak ako doka�z�e, ale nie je jej to veľmi platne� . Osta�vaju�  jej len
oc�i pre plac� a telo jej pokry�vaju�  c�erstve�  rany.

„Mali by sme okamz� ite vyraziť.“

„Prec�o?“

„Su�  tam s� iesti.  A s�tyri otrokyne. Jednu zna� siln� uju� .  To dievc�a mi teraz
niec�o mi hovorí�. Č3o je to c�ejm?“

„Ohen� , plamen� , take�  niec�o.“

„Asi si vs� imla moje ohnive�  oko. Musí�me niec�o spraviť.“

„Sta� le ich je viac. A c�o by sme mali urobiť? Ty si silna�  ma�gyn� a, ale ja
som vojak bez zbrane a Čelen je… c�o vlastne si?“

„Stopa� r a duelista.“

„Pozna�s�  Juhasa?“

„Poznal  som. Zabili  ho.“  Odpoveda�  Čelen a Kara s Brenom su�  z  toho
zdesení�.

„Č3o sa stalo?“

„Poc�ul  som,  z�e  za  ní�m  niekto  poslal  vraha.  Nas�li  ho  v  jeho  dome,
zavraz�dene�ho. Pred dvomi alebo tromi dn� ami.“

„Presne ako Airana. Kto to bol?“

„Neviem, nebol som tam. Ani neviem, kde bol jeho dom. Dobre som ho
nepoznal.  Som veľa v hostinci  a dopoc�ujem sa tam vecí�.  Ro� zne do� lez� ite�
informa� cie sa skry�vaju�  c�asto v dlhy�ch a nezaují�mavy�ch klebeta� ch.“

„Niekto zaplatí�  a poriadne. A ma�m veľmi jednoduchy�  na�pad. Dokonca
tak jednoduchy�, az�  je to u� plne hlu� pe.“

„Aky�?“
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„Ten kupec ma videl s Brenom na trhu. Takz�e Bren ostane tu a prí�de na
signa� l. Ty, Čelen, ma dostanes�  do vnu� tra. Ku� pil si ma a chces�  sa so mnou
ubytovať. Takz�e ma hodia do cely, spolu s ostatny�mi otrokyn� ami.“

„To je hlu� pe, na to neskoc�í�. Vie, ako vyzera� s� .“

„To je fakt. Tak… c�o urobí�me?“

„S ty�m ti neporadí�m. Jednoducho sa to neda� . Priveľka�  s�anca, z�e sa na�m
niec�o  stane.  A  stať  sa  na�m  mo� z�e  c�okoľvek  a  c�o  potom  spraví�me,  do
Eludie?“

„Zavola�me Eraniel.“

„Ona je my� tus.“

„To rozhodne nie je. Budem na n� u myslieť, moz�no prí�de.“

„Nebolo by leps�ie  poc�kať,  ky�m vs�etci  zaspia? Nebudu�  oc�aka�vať u� tok,
nebudu�  mať nikoho na hliadke.“

„A ak by mali, tak jedne�ho znes�kodní�me jednoducho. Ale musí�me niec�o
urobiť.  Jednu zo z� ien tam zna�siln� uju� .  Potom nasleduju�  ostatne� .  Musí�me
tomu zabra�niť. Ma�m es�te jeden na�pad, ale nemusí� vyjsť. Sledujte.“
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6. kapitola: Plameň

Čely�  dom sa z nic�oho nic�  ocita�  v plamen� och. Kaz�dy�, kto mo� z�e, sa snaz� í�
vyjsť  von  hlavny�mi  dverami.  Muz� i  utekaju�  tak  ry�chlo,  ako  len  vedia  a
nevs�í�maju�  si nic� podozrive� . Vs�etci, az�  na jedne�ho.

„Zbabelci, je to len trik. Ten ohen�  nie je skutoc�ny� ! Č3o to nevidí�te?“

Kric�í�, ale nikto ho nepoc�u� va. Vs�etci unikaju�  z domu. Z3 iadne popa� leniny,
proble�my s dy�chaní�m, nikde z� iadny dym. O to viac prekvapene sa pozeraju�
na c�ervenu�  ma�gyn� u.

„Ľahko som va� s dostala z domu, jednoduchy�m ku� zlom. Ovla�dam vs�ak aj
niec�o oveľa silnejs� ie, mo� z�em va� s premeniť na jemny�  popol, ktory�  vietor
roznesie po u� doliach. Nema�m vs�ak do�vod ubliz�ovať va�m. Vlastne ma�m. Ale
chcem len va� s�ho vodcu. Odí�ďte a nic� sa va�m nestane.“

„Nema�m strach!“ Prehovoril jeden z chlapov.

„Ani oblec�enie.“

Kara  zosiela  ku� zlo,  ktore�  spaľuje  cele�  jeho  oblec�enie,  ale  koz�u  mu
necha�va.

„Teraz to mo� z�em vymeniť. Da�m ku� zlo, ktore�  sa postara�  o tvoje ma. so a
vs�etko  ostatne�  necha�  na  pokoji.  A  nemusí�m  ani  na  tebe,  mo� z�em  to
vysku� s�ať na niekom z tvojich priateľov. Nehraj sa na hrdinu a jednoducho
vypadni.“
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Kara  vstupuje  do  plamen� ov,  ktore�  su�  len  jej  za�kladnou  ilu� ziou.  Je
nahnevana� ,  ale za� roven�  zvedava� .  Nema�  strach po tom, c�o sa zbavila nie
veľmi  spoľahlivy�ch  pomocní�kov  toho  do� lez� ite�ho  c�loveka.  Vstupuje  do
miestnosti s va.zení�m, no okrem z� ien za mrez�ami a jednej priviazanej o
posteľ nevidí� nikoho. Male�  okno pri posteli, na opac�nom konci miestnosti
od va. zenia, je otvorene�  dokora�n. Kara ry�chlo vysu�va svoju hlavu z okna,
aby videla, kadiaľ zloduch unika� . Stra� ca vs�ak vedomie a pomaly vypada�va
z okna. 
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7. kapitola: Liečiteľka

Bren  po  chví�li  ticha  vstupuje  do  miestnosti.  Berie  si  zbran�  od
neschopnej ochranky a Čelen ho nasleduje. Dvaja mocní� chlapi sa c�uduju� ,
z�e  medzi  z�enami  nevidia  Karu ani  toho,  koho  chce  ta�  c�ervena�  ma�gyn� a
dostať. Čelen ju nacha�dza pod oknom, spadnutu� . Ry�chlo ide po n� u, zatiaľ
c�o Bren odva. zuje spu� tanu�  z�enu.

„Kde su�  kľu� c�e od mrez� í�?“

„Neviem. Asi ich zobral so sebou.“

Bren sa poku� s�a otvoriť mrez�e na� silí�m, c�o vyzera�  ako hlu� pa mys�lienka.
Hrdzave�  z�elezo je vs�ak viac ohybne� ,  ako sa zda� .  Zvla� s�ť  po� sobení�m jeho
silny�ch ru� k. Postupne jedna z�ena za druhou unika� , no za cenu s�kriabancov.

Čelen poklada�  Karu na posteľ a to tak rovno, ako sa len da� .

„Poc�uj, toto by asi mala cí�tiť, c�o povies�?“

Bren sa pozera�  na Karu, konkre� tne na jej krk. Hlboko v krku ma�  vrhaciu
hviezdicu.  Je  kra� sne  zdobena� ,  s  vy�razny�mi  hrotmi,  ale  napriek  tomu  z
ma�gyne vyteka�  len minimum krvi.

„Neprez� ije to.“
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„Sme tu, aby sme pomohli tej malej. Tej c�o liec�i. Povedz jej, nech niec�o
robí�.“

„Asi… nebudem musieť.“

Male�  dievc�atko sa pribliz�uje ku Kare a privoniava k rane. Okamz� ite sa
vzďaľuje.

„Č3o cí�tis�?“

„Č3edaj somc�ej.“

„Č3edaj je niec�o silne� , mocne�… c�o je somc�ej?“

„Somc�ej.“

„Uka� z� . Myslí�s�… z�e je to jed? Otra�vene�?“

„Bren, ak je to otrava, tak je to niec�o, c�o zahusťuje krv. Prekliate krysy z
Marelovej vez�e.“

„Ako to vies�?“

„Čestujem. Ak ju malic�ka�  nezachra�ni, tak zomrie.“

„Poc�ujes� , malic�ka� ? Zachra�n�  ju. Si nas�a jedina�  na�dej. Zachra�nila ťa, teraz
zachra�n�  ty ju.“

Vyzera�  to tak, z�e dievc�atko premy�s�ľa. Zvaz�uje. Robí� ry�chle pohyby, no za
nimi sa nehy�be vo� bec. Neusta� le robí� dookola to iste� .

„T3a. T3a. Č3edaj ťa.“

„Niec�o… silne� . Strach? Bolesť? Neistota? Ja ti nerozumiem.“
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Po chví�li sa doty�ka c�ela Kary svojim vlastny�m c�elom a osta�va tak. Tichu�
chví�ľu strieda za� chvat, ktory�  po chví�li pominie.

„Spy� taj sa jej, c�i je v poriadku.“ Hovorí� Čelen.

„Spy� taj sa ty. Ja ma�m pocit, z�e ak som niekedy vedel niec�o z c�ardami, tak
som toho pozabu� dal celkom veľa.“

„Len sa jej spy� taj, c�i je v poriadku. To je vs�etko.“

Dievc�atko sa po chví�li pozrie priamo na nich a hovorí� jedine�  slovo - a�no.
V klasickom, bez�nom jazyku. Rovnake�  hlasivky vyda�vaju�  trochu iny�  to� n. Po
tom, c�o sa znovu pozrie na Karu, si dievc�atko rads�ej sada�  na posteľ. Musí� si
uvedomiť, c�o sa vlastne stalo. Vs�etci su�  zarazení�, aj z�eny, ktore�  nemaju�  kam
odí�sť.  Dievc�atko pomaly vyťahuje hviezdicu z tela ma�gyne a ha�dz�e  ju o
stenu.

„Som zma. teny�. Vies�  nas�u rec�, alebo nie?“

„Nas�u  viem.  Č3ardamu neviem.  A  prec�o  som v  tomto  tele,  to  celkom
neviem. Pravdepodobne dielo tej… no do Eludie!“

„Kara?“

„Som Kara.  A myslí�m,  z�e  ta� ,  ktorej  meno ani  len neviem,  sa za  mn� a
obetovala.“

„Zachra�nili sme ju zbytoc�ne?“

„Pozri sa okolo seba. Koľko ľudí� dnes dostalo druhu�  s�ancu?“
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8. kapitola: Rozhovor

Postupne odcha�dzaju�  vs�etky z�eny. Čhcu�  byť od tohto hrozne�ho miesta
c�o  najďalej.  Nechcu�  byť  na  blí�zku  miestnosti,  ktora�  slu� z� i  ako  klietka.
Moz�no nevedia, kde chcu�  byť, alebo ako sa tam dostanu� , ale sku� s�aju�  svoje
s�ťastie. Va. c�s� inou odcha�dzaju�  mlc�ky. Va. c�s� ina ani nepoďakovala.

Spolu so z�enami sa na prekvapenie Kary i Brena pobera�  i Čelen.

„Kam ides�?“ Py� ta sa ho Bren.

„Povedz mi,  prec�o  by som tu mal  byť?  Za  koho ma�m bojovať,  komu
ma�m zvys�ovať sla�vu? Som samota� r. Pridal som sa, no teraz odcha�dzam.“

„Odcha�dzas�  kvo� li Kare?“

„Kvo� li  nej  som  aj  pris� iel.  Ale  pozri  sa.  Pris� la  o  svoju  moc.  Teraz  je
dievc�atko, ktore�  niekto unesie. Ak ju chces�  chra�niť, tak ju chra�n� . Ja chcem
byť sa�m,  alebo s  nieky�m,  kto  ma prevys�uje.  Ako ma prevys�uje  ona?  Je
slaba� , c�arovať nevie, pris� la o vs�etko c�o ju robilo vy�nimoc�ny�m c�lovekom.“

„Pre mn� a je vy�nimoc�na� .“

„Tebe zachra�nila z� ivot, mne nie. Es�te aj ja som jej pres� iel cez rozum a to
bola plne pri sile. Pozri sa, Bren. Ja sa nejdem hrať na hrdinu, ochrancu
slaby�ch ani na neviem koho. Idem ďalej. Ja ju nepotrebujem a keďz�e nema�
ani  c�o  robiť,  tak  nac�o  by  som  ju  potreboval  ja?  Ty  si  spra�vny  chlap,
postaraj sa o n� u, ak chces� .“

„Spolu sme silnejs� í�.“

„A c�o chces�  dosiahnuť? Napraviť vs�etky krivdy sveta?“
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Bren sa pozera�  na Karu, ktora�  vs�ak mlc�í�.

„Povedz mu niec�o.“

„D3 akujem ti, Čelen. D3 akujem, z�e si sa pridal k na�m. Prajem ti s�ťastie na
tvojich  cesta� ch  a  nech  sa  vyhnes�  nebezpec�enstva�m  a  nech  ma� s�  dlhy�,
bohaty�  a kra� sny z� ivot.“

„Nechces�  ma spa� liť na popol za to, z�e celu�  tu�  vas�u partiu opu� s�ťam?“

„Nechcem. Ale du� fam, z�e na� jdem niekoho z polovice tak zaují�mave�ho
ako si ty. Ak to bude c�o i len trochu moz�ne� , na� jdem tvoju dce�rku.“

„Prepa� c�, ale tomu neverí�m.“

Čelen odcha�dza a zatva� ra za sebou stare� , jemne spra� chnivene�  dvere.

„Bren, prec�o nejdes�  s ní�m?“

„Zachra�nila si ma.“

„Zachra�nila som, ale aj ty mn� a. Sme si vyrovnaní�. Teraz, ak chces� , mo� z�es�
odí�sť. Da�m ti peniaze ako poďakovanie.“

„Nechcem peniaze. Čhcem niec�o viac. Vyuz� iť to, ky�m som, na robenie
dobra. Mo� z�em ťa opustiť, ale neopustí�m ťa. Tak ako si ty neopustila mn� a.
Alebo chces�  teraz ty mn� a opustiť? Po� jdem tam, kde po� jdes�  ty. Neopustí�m
ťa. Ak chces�  niec�o dosiahnuť, potrebujes�  tí�m. Ako c�ervenu�  le�giu. Aj to je
tí�m.“

„To je niec�o ine� .“

„Ani  nie.  Vojaci  a  tí�,  ktory�ch  vojaci  potrebuju� .  Alebo  inak,  tí�  ktorí�
potrebuju�  vojakov su�  s vojakmi. Ako chlieb a maslo. Preto to funguje.“

„Ty si opustil c�ervene�  le�gie, ja tiez� .“
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„Teraz je c�as í�sť ďalej. Poďme. Nech si Čelen robí� c�o chce.“

„Ty si roztiahol mrez�e a pomohol si vs�etky�m von. Si u� z�asny�.“

„Nebyť teba, tak by som tu nebol. Alebo by som bol mr�tvy.“

„Č3o tvoja rodina?“

„Nemyslí�m  na  rodinu.  Znie  to  zvla� s�tne.  Uz�  dlho  som  sa�m.  Čhoroby,
vojny,  vzdialenosti.  A ha�dky.  Pama. ta�m si  ha�dky a  nepama. ta�m si  pekne�
slova� .  Vedel  som,  z�e  musí�m  byť  silny�,  ale  nikto  nie  je  dosť  silny�  v
niektory�ch do� lez� ity�ch momentoch. A navys�e ta�  moja pama.ť nie je idea� lna.“

„Sme v zvla� s�tnej situa� cii. Ty si silny�  chlap, vies�  bojovať, ovla�das�  bez�nu�
rec� i c�ardamu. Ale c�o ja?“

„Ty ma�s�  odvahu, to nateraz stac�í�, Kara. A ma�s�  meno. Len teraz ti nebude
skoro nikto veriť, keď nevies�  robiť vs�etky tie ohnive�  ku� zla. Alebo a�no?“

„Ako sa povie v c�ardame slovo na�dej?“

„Nema�m tus�enie. Vidí�s�  to, moja c�ardama je bezna�dejna� . Čhces�  sa nauc�iť
tento jazyk?“

„Prec�o nie?“

„Moz�no sa znovu nauc�í�s�  vs�etky tie ku� zla, ktore�  si vedela. A aj nove� . Kto
vie? Predveď mi niec�o.“

Kara vsta�va. Vidno, z�e nohy nie su�  jej a uz�  obyc�ajne�  sta� tie na mieste je
na� roc�nejs� ie, ako sa zda� . Vykona�va jednoduchy�  pohyb rukami, ale vo� bec nic�
sa nedeje. Sku� s�a ďals� ie a ďals� ie ku� zla, ale nic� sa nedeje. Vo� bec nic�.

„Prec�o to nejde?“

„Neviem, nema�m to v krvi.“
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„Temní�  elfovia  mali  ku� zla  v  krvi.  Moz�no  aj  ľudia.  Napada�  ti  to,  c�o
myslí�m?“

„Č3o myslí�s�?“

„Vypi krv. Tej… vlastne teba. Uvidí�s� , c�o to urobí�.“

„Nebudem piť ľudsku�  krv, nech je kohokoľvek.“

„Ale  no  tak.  Keď  sa  porez�es�  na  prste,  c�o  urobí�s�?  Oliznes�  ju.  Je  to
jednoduche� .“

„Ty chces� , aby som pila krv z mo� jho stare�ho, mr�tveho tela?“

„Z tela, ktore�  doka�z�e vyc�arovať najro� znejs� ie ohnive�  ku� zla? Kara, uvaz�uj.
Č3o mo� z�es�  zí�skať a c�o  stratiť? Uz�  nikdy nebudes�  mať taku� to prí�lez� itosť.
Alebo vies�  c�o? Napijem sa ja. Ra�d by som vedel ohnive�  ku� zla.“

„To nebude fungovať.“

„Aj ku� zla musia nejako fungovať. Vs�ak uvidí�me.“

Kara sa odvracia. Vo� bec sa jej nepa� c�i, z�e niekto povaz�uje za spra�vne piť
jej krv, aby jej bol viac podobny�. Aby sa nauc�il to, c�o vedela ona. Povaz�uje
to za odporne� .

„Vydrz� ! Stoj! Okamz� ite prestan� !“

„Č3o sa deje?“

„Zabili ma jedom, nepama. ta� s�? Vypľuj, c�o sa da� !“

Bren nema�  na vy�ber. Kaz�dopa�dne po chví�li mu zac�í�na byť zle. Dosta�va
omnoho mens�iu da�vku ako Kara.
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„Ako sa cí�tis�?“

„Slaby�.“

„Kaz�dy�  je niekedy slaby�. Nemusí� piť ani jed. A na niec�o som pris� la.“

„Na c�o?“

„To,  z�e  nemo� z�em c�arovať,  mo� z�e  byť  spo� sobene�  tou hviezdicou.  Es�te
neviem ako. Ale hlavne, uvaz�uj.  Kto chce nic�iť najro� znejs� í�ch ma�gov? No
predsa ten, kto sa sa�m venuje tomu iste�mu a nechce konkurenciu. Česty
ma�gie su�  zloz� ite� , ale mo� z�em to vysvetliť. V skratke vs�ak platí�, z�e ak su�  piati
leps�í� ako ty a ty�ch piatich zabijes� , zrazu ma� s�  prve�  miesto.“

„To nevysvetľuje Juhasa a zda�  sa mi to byť hlu� pe.“

„Ale je to moz�ne� .“

„Ina�  c�ervena�  ma�gyn� a ťa chce zabiť?“

„Moz�no a�no. Kto vie? Musí�me na to prí�sť. A ta� to…“

Kara myslí� na hviezdicu, a ta�  sa jej dosta�va takmer do ru� k. Levituje jej
nad  otvorenou  dlan� ou,  ako  keby  bola  kdesi  uviazana�  neviditeľny�m
lankom.

„Ako si to spravila?“

„Ja neviem, ale myslí�m si, z�e ju mo� z�em ovla�dať.“

Kara sa fyzicky nedoty�ka hviezdice, ale ry�chlym pohybom ju ha�dz�e tak
ry�chlo, z�e sa v dvera� ch objavuje u� plne nova�  diera.

„Nemala by sa hviezdica zaseknu� ť v dreve?“
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„Mala.  Ale  ja  som  ju  nehodila.  Ja  som  ju…  premiestnila.  T3az�ko  to
vysvetlí�m, keď tomu sama necha�pem.“

„Toto je dobre�  premiestn� ovanie, vs�ak letela ako z balisty.“
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9. kapitola: Nová nádej

Kara odcha�dza, spolu s Brenom, z jednoduche�ho domu pre otroka� rov a
ich obete. Dom si obc�as niekto prenajme, ale aktua� lne je po ich odchode
u� plne pra� zdny. Je ďals� ie ra�no, oveľa slnec�nejs� ie ako to predty�m, a ranna�
rosa na tra�ve vyzera�  u� chvatne.

Bren je veľmi zvedavy�  na hviezdicu,  ktora�  sa nezapichla do dverí�  pri
hode, ale je kdesi vonku v tra�ve. Zac�í�na prehľada�vať tra�vu, keď tu poc�uje
tiche�  stonanie. Od vojakov ma�  kra� tky, jemne zahnuty�  mec�  a mohutny�  s�tí�t,
ale nemyslí� si, z�e niec�o z tohto bude potrebovať.

„Kto  si?  Neboj  sa,  neublí�z� im  ti.“  Hovorí�  smerom  k  z�ene,  ktora�  sa
pravdepodobne  doteraz  skry�vala.  Jej  roztrhane�  s�aty  a  strach  v  oc�iach
hovoria za vs�etko. Je to ta�  ista�  z�ena, ktoru�  oslobodzoval.

Nepricha�dza z� iadna odpoveď. Sku� si iny�  hlas a jednoduche�  gesto ľavou
rukou, ktory�m naznac�uje, z�e nechce ublí�z� iť.

„E n� osej. So n� osej. Asi ani Č3ardame nerozumies� .“

„Sku� sim to ja,“ hovorí� Kara a pricha�dza bliz�s� ie.

Na  rozdiel  od  Brena  po� sobí�  Kara,  zvla� s�ť  v  tele  dievc�atka,  u� plne
nes�kodne.  Sada�  si  vedľa  z�eny,  ktora�  je  vys�s� ia  a  stars� ia  od  aktua� lneho
Karinho tela a utiera jej slzy.
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„Mn� a sa nemusí�s�  ba� ť. Čhlapi su�  hrozní�, ale ja nie som chlap. Nikdy by
som ti neublí�z� ila. Pretoz�e si tu ostala, tak predpoklada�m, z�e nema�s�  kam
í�sť. Je to pravda?“

„AB no.“

„Mali by sme niec�o zjesť. Ma�m hlad a ty urc�ite tiez� .“

„Nema�m hlad.“

„To ti neverí�m. Kaz�dy�  ma�  hlad.“

„Ja nie.“

„Tak  vies�  c�o?  Potom ani  ja  nie  som hladna� .  Do  Eludie  aj  s  hladom,
poďme rads�ej  niekde do tepla.  Viem, kde sa da�  zohnať vy�borna�  jablc�na�
s�ťava. Dostala som na n� u chuť. Poď so mnou. Budes�  v bezpec�í�, ďaleko od
tohto miesta.“

„Nemo� z�em.“

„Tak ty nemo� z�es� . V tom prí�pade ti pomo� z�eme. Bren, zober ju. Trochu ju
prenesieme.“

Bren sa pribliz�uje  k z�ene,  aby si ju prehodil  cez rameno. Ta�  vs�ak na
neho vytasí� mec�. Rovnaky�, aky�  si zobral aj Bren od miestnych vojakov.

„Aj ja ma�m taky�  mec�.  Na svoju ochranu. Viem sa pred tebou bra�niť.“
Hovorí� Bren.

„Ona nie.“

„Myslí�s�? Je s� ikovnejs� ia, ako by si mnohí� pomysleli. Mieris�  jej na krk, ale
c�o sa stane, keď ju zabijes�? Čhce ti pomo� cť. Ona i ja.  Taky�ch ľudí�  chces�
zabí�jať?“

„Neverí�m ani jedne�mu z va� s.“
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„Prec�o nie?“

„Nikomu neverí�m.“

„To je na tebe. Kaz�dopa�dne nechcem, aby sa jej niec�o stalo. Zhrn� me si
to. Pris�li sme sem niekoho zachra�niť. Čele�  sa to pokazilo, ale vs�etci zlí� su�
mr�tvi alebo niekde na u� teku. My sme tu zostali. Pozna�me cestu a ta� ,  na
ktoru�  mieris�  zbran� ,  pozna�  silne�  ku� zla  a  ma�  mnohy�ch  priateľov.  Keby
chcela, tak ťa zabije alebo preda� , ale to nechce.“

„Uz�  dosť. Dajte mi pokoj!“

Kara je rada, z�e sa s tou z�enou rozpra�va Bren. Mo� z�e sa su� strediť. Sku� s�a
niektore�  ohnive�  ku� zla,  ale  z� iadne  nefunguju� .  Jedno  ku� zlo  vs�ak  funguje.
Kra� tky  mec�,  ktory�  ma�  v  ruke  ta�  z�ena,  zac�í�na  mrznu� ť.  S3 í�ri  sa  z  neho
ohromny�  chlad a mec� je c�oraz ťaz�s� í�, odkedy na n� om narastaju�  cencu� le.

„Ako si to doka�zala?“

„To es�te neviem. Ale viem ti ublí�z� iť. Nema�m to vs�ak do�vod urobiť, lebo
presne viem, kto si.“

„Nic� o mne nevies� .“

„Zlodejka alebo prostitu� tka. Pravidelne bita� . Odinakiaľ. Si veľmi chuda� ,
trpí�s�  dlhodoby�m hladom. A ak by som ti dala dolu s�aty, nas� la by som rany
hlavne tam, kde ich nie je kvo� li oblec�eniu vidieť. Si ty�rana� . Ak by som si
mala tipnu� ť, odkiaľ si, tak Zeleny�  ostrov alebo Lanisport. Neverí�s�  nikomu,
lebo ťa podviedol niekto, na kom ti veľmi za� lez�alo.“

„V nic�om si sa netrafila.“

„To znamena� ,  z�e som c�lovek.  Som omylna� ,  tak ako vs�etci.  A chcem ti
pomo� cť. To by si mala vidieť.“

„Sko� r si klama� rka a niekomu si ukradla knihu ku� ziel.“
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„Podľa niekoho som legenda.“ Hovorí� Kara a jemne sa usmeje.

Kara da�va pokyn Brenovi,  aby odloz� il  zbrane.  Zmrazeny�  mec�  poda�va
vedľa nich na tra�vu. Tak, aby sa k nim ta�  z�ena jednoducho nedostala.

„Som Kara. Ohniva�  ma�gyn� a, po�vodne z c�ervenej le�gie. Ako vies� , vyuz� ila
som ohen�  na to, aby som vs�etky�ch ty�ch pras� ivcov dostala von. Mrzí� ma, z�e
ten ich vodca us� iel. Dokonca ma zabil otra�venou hviezdicou. Ale som sta� le
tu, len v inom tele. Znie to jednoducho, c�o povies�?“

„On je tvoj otec?“

„Sko� r  priateľ.  Zachra�nila  som  ho  a  on  ma  zachran� uje.  Mal  moz�nosť
odí�sť,  keď  som  zoslabla,  ale  neodis� iel.  Je  to  verny�  priateľ.  A  ovla�da
c�ardamu. Bren, poď bliz�s� ie. A usmej sa.“

„Prec�o mi vy dvaja poma�hate?“

„Pretoz�e byť sa�m je nafigu. Navys�e je spra�vne sa o niekoho postarať.
Kedysi sa starali o mn� a a teraz, keď som veľka� , sa stara�m ja o iny�ch.“

„Si mens�ia ako ja.“

„Iro� nia je su� c�asť z� ivota. Ak chces�  veľa iro� nie a hlavne bezpec�ie, tak poď
s nami. Za kra� snymi dobrodruz�stvami.“

„Ako to myslí�s�?“

„Myslí�m to tak, z�e keď na� jdeme ďals� iu z�enu, ktoru�  niekto zna� siln� uje, tak
jej pomo� z�eme. Jednoduche� . Ale najsko� r na�m povedz niec�o o sebe. Ako sa
vola� s�?“

„Volaj ma Eli.“

„Dobre Eli, a odkiaľ si?“
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„Najdlhs� ie som robila prostitu� tku v Lanisporte. Kde som sa narodila, to
sama neviem.“

„Ale nebojí�s�  sa zdvihnu� ť mec�.“

„Zdvihnu� ť a pouz� iť su�  dve ro� zne veci.“

„Z3 ivot je plny�  vecí�, ktore�  sa mo� z�es�  nauc�iť. Tak poď s nami. Ma�s�  nejaky�ch
prí�buzny�ch?“

„Nie, nema�m. Zac�ala som to robiť az�  po tom, c�o som ostala celkom sama
a  nemala  som  inu�  moz�nosť.  Rads�ej  by  som  bola  s  rodinou,  keby  som
nejaku�  mala.“

„Poď, niec�o vymyslí�me. Mo� j dom je neďaleko. Aj keď bez koní� to bude
chví�ľu trvať.“

„Viem, kde mo� z�eme kone zohnať. Poďte za mnou.“

Kara,  Bren a  Eli  prehľada�vaju�  okolie  a  jedia  zbytky,  ktore�  tu  nechali
vojaci a ich vodca. Bren chce zobrať hviezdicu, ale ky�m ju hľada� , Eli ju uz�
drz� í� v ruke. Čhce mu uka� zať tu� to zbran� , no hviezdica sa ry�chlo dosta�va z
jej ruky az�  do ru� k Kary.

„Ako si to urobila?“ Py� taju�  sa necha�pavo Eli a Bren za� roven� .
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10. kapitola: Kone

Kara sa hra�  s hviezdicou. Es�te neda�vno ju ta� to zbran�  obrala o z� ivot, ale
teraz  ma�  tu� z�bu  sku� mať  ju.  Čí�ti,  z�e  niec�o  take�to  uz�  videla.  Mala� ,  ľahka�
hviezdica  z  us�ľachtile�ho  kovu.  Dobre  si  uvedomuje,  c�o  sa  s  n� ou  ako  s
c�lovekom sta�va a prec�o jej zrazu viac za� lez� í�  na takomto predmete. Pred
ostatny�mi vs�ak o tom nechce hovoriť.

„Nie je to iro� nia? Pozera� s�  sa na vraz�ednu�  zbran� , ktora�  ťa zabila. A teraz
ju nechces�  pustiť z ruky.“ Hovorí� Bren.

„Iro� nia je, z�e niec�o tak male�  ma�  tak obrovsku�  magicku�  kapacitu.“

„Uz�  nie si ohniva�  ma�gyn� a, si niec�o ine� . Je to tak, Kara?“

„Neviem presne, c�o teraz som.“

„Ja  si  myslí�m,  z�e  je  to  jasne� .  Predmety,  ľad,  hovorí�s�  tu  o  magicky�ch
kapacita� ch. Vlastne si Airana.“

„Nie som Airana.“

„Samozrejme, z�e nie. Vs�ak ťa niec�o zmenilo len pred chví�ľou.“

„Na druhu�  stranu, ak sa pribliz�ujem Airane, tak ju leps�ie pomstí�m.“

Eli  poc�u� va  tu� to  dvojicu,  ako sa rozpra�vaju�  o  ku� zlach a najro� znejs� í�ch
ľuďoch. A o pomste. Čhce ich zaviesť ku kon� om, nech sa ry�chlejs� ie dostanu�
tam, kde budu�  chcieť.

„Eli, ako si to myslela s ty�mi kon� mi?“

„Jednoducho. Viem, kde sa chovaju�  kone pre c�ervene�  le�gie.“
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„Takz�e ty chces�  ukradnu� ť kone od c�erveny�ch le�gii? Uvedomujes�  si, z�e je
to zly�  na�pad? Ja som bola ich c�ervena�  ma�gyn� a, Bren od nich zdrhol a ty
es�te chces� , aby sme im kradli kone?“

„Čhces�  sa dostať tam kde chces�  a ry�chlo, alebo nie?“

„Neviem c�i pra�ve toto je dobry�  spo� sob. Eli, ty chces�  kradnu� ť kone. Prec�o
si ich nechces�  poz� ic�ať c�i ku� piť?“

„Keď maju�  kone tak su�  bohatí� a tri kone im chy�bať nebudu� .“

„To je sprostosť. Keby aj chy�bali, nemo� z�es�  ich len tak ukradnu� ť.“

„Najsko� r sa tam dostan� me, az�  potom budeme uvaz�ovať c�o ďalej.“

„Eli, si tu najkrats� ie a uz�  chces�  rozkazovať. Es�te pred chví�ľou si nikomu
nedo�verovala.“

„Ak chces�  moju do�veru, tak musí�s�  do�verovať aj ty mne.“

Dlha�  cesta ubieha pomaly.  Trojica putuje cez lu� ky a ní�zke kopce. Ani
mala�  c�asť putovania nie je po spevnenej ceste. Eli sa zatiaľ vypytuje. Na
ku� zla, na to, c�o sa stalo s Airanou i na to, c�o Karu tra�pi najviac zo vs�etke�ho.
O sebe vs�ak hovorí� veľmi ma� lo.

„Pozrite sa, tam su�  stajne. Su�  nechra�nene� .“ Hovorí� Eli.

„Ide k nim len jedna cesta. Vs�ade su�  neprestupne�  skaly. Vyzera�  to sko� r
ako pevnosť.“ Odpoveda�  jej Bren.

„Nezmysel. Postavili to takto, aby sa chra�nili pred silny�m vetrom, ktory�
tadiaľto c�asto veje.“

„Ako tam chces�  preklBznuť? Mo� z�u mať strelcov kdekoľvek.“

„Kto by uz�  len pris� iel kradnu� ť kone? Okrem na� s? A od c�ervenej le�gie?“

„Čhoď prva� , keď si tak veľmi verí�s� .“
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Eli  sa  pomaly  zakra�da.  Podlieza  bra�nu  a  kryje  sa  za  stromami  c�i
budovami. Je nena�padna� . Po chví�li sa dosta�va az�  priamo do stajne. Podľa
jej  veľkosti  by tam mohlo byť pokojne aj  s�tyridsať koní�.  Č3ervene�  le�gie
pritom kone nevyuz� í�vaju� , s vy�nimkou jazdeckej le�gie.

„Nie je tam nejako dlho?“ Py� ta sa Bren.

„Za mn� a je. Nic� nepoc�ujem, z� iadny poplach. Nikto sa nikam nez�enie.“

„Za mn� a je to podozrive� . Alebo ju chytili, alebo na�m nepovedala pravdu.
Č3o teraz c�aka� , z�e ju po� jdeme zachra�niť?“

„Moz�no by sme mali.“

„Teraz by sa hodilo to tvoje ohnive�  ku� zlo, nech vidí�s�  vs�etko, c�o chces� . To
ohnive�  oko.“

„Nezvla�dnem to.“

„Len to sku� s.“

„Uz�  som aj sku� s�ala. Je to zvla� s�tne, ale presne viem, c�o ma�m urobiť. Nic�
vs�ak  nejde,  nefunguje.  Vs�etky  ohnive�  ku� zla  si  py� taju�  niec�o,  c�o  nema�m.
Neviem to spra�vne vysvetliť.“

„Moz�no sa len ma� lo snaz� í�s� , Kara.“

„Ver mi, snaz� í�m sa veľa, ale nejde to. To je ako keby od teba niekto chcel,
aby si bol expert na zbran� , ktoru�  ma� s�  v ruke prvy�kra� t.“
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11. kapitola: Zlý pocit

Kara c�aka� , spolu s Brenom. Rozpra�vaju�  sa, ale dostatoc�ne potichu na to,
aby  si  ich  nikto  nevs�imol.  Ukry�vaju�  sa  v  dobrej  skry�s� i,  za  hromadou
kamen� ov.  Vedia,  z�e  idea� lna  skry�s�a  to  nie  je,  ale  tu  ich  nikto  hľadať
pravdepodobne nebude.

„Nema�m z toho dobry�  pocit. Dokonca ma�m z toho skutoc�ne zly�  pocit.“
Hovorí� Bren.

„Myslí�s� , z�e na� s zapredala?“

„Sko� r si myslí�m, z�e jej niec�o nevys� lo. Uvaz�uj. Ak by vs�etko is�lo dobre,
tak je tu da�vno aj s kon� mi. Buď chce urobiť niec�o zle�  na�m, alebo urobil
niekto niec�o zle�  jej. Kaz�dopa�dne by sme tu nemali osta�vať.“

„Č3o navrhujes�?“

„Nemo� z�es�  to tam dať do plamen� ov? Nie do skutoc�ny�ch, ale len ten…
efekt?“

„Nemo� z�em. Neviem to.“

„To si nemohla zabudnu� ť.“

„Ako som uz�  vravela, nezabudla som to. Mo� z�em to aj niekoho nauc�iť, ale
sama to nedoka�z�em.“

„To je dosť neprakticke� . Vies�  nauc�iť niec�o, c�o sama nevies�  predviesť.“

„Dobre hovorí�s� , Bren. Vies� , ako sa cí�tim? Ako niekto, kto doka� z�e hodiť
sekeru takou silou, z�e prejde cez mu� r, ale pris� iel o obidve ruky.“
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„Ale vies�  nove�  veci. Ma� s�  niec�o ako iny�  pa� r ru� k. Na to nezabu� daj. Keď
spomí�nas�  ha�dzanie,  c�o  takto  urobiť  skutoc�ny�  poz� iar?  Hodiť  na  slamu
zapa� lene�  polienko?“

„To je ťaz�ka�  sprostosť. Bren, c�o by sme s ty�m dosiahli? Splas� ili by sa
kone, nic� by sme nezí�skali a es�te by sme boli za hlu� pych banditov.“

„Ak nie sme banditi ani nic�  podobne� , tak sa nemusí�me ba� ť a mo� z�eme
í�sť ďalej. Namiesto toho, aby sme sa tu schova�vali. No nie je tak? Niec�o sa
stalo a mali by sme to preveriť.“

„Aj keď ma�s�  blby�  pocit?“

„Pra�ve preto, z�e ma�m blby�  pocit.“

Česta od hromady kamen� ov k samotnej stajni sa zda�  byť nekonec�na� .
Kara  neusta� le  pozoruje  okolie  a  ubezpec�uje  sa,  z�e  ich  nikto  nesleduje.
Zatiaľ c�o Bren je nads�eny�, z�e sa mo� z�e poriadne rozhy�bať. Dlhe�  c�akanie si
nikdy neobľu� bil  a vz�dy da�val  prednosť akcii.  Budova sa so skracuju� cou
vzdialenosťou zva. c�s�uje,  ale nepoc�uť nic�  ine� ,  ako obc�asne�  erdz�anie koní�,
ktore�  slu� z� ia c�i budu�  slu� z� iť c�erveny�m le�gia�m.

Kara si vs� í�ma kovadlinu, ktora�  je poloz�ena�  v malej dielni, ktoru�  nikto
nestra�z� i. Z nejake�ho do�vodu ju la� ka. Čí�ti z nej mnoz�stvo kovu, ale aj niec�o
ine� .  Sku� s�a ju zdvihnu� ť,  ky�m je od nej sta� le es�te niekoľko krokov. Na jej
poc�udovanie to ide relatí�vne jednoducho. Teraz je jej uz�  u� plne jasne� , c�o sa
s n� ou deje. Premien� a sa na modru�  ma�gyn� u. Na predmeta� rku. Kvo� li tomu
dievc�atku, kvo� li Airane alebo c�omukoľvek ine�mu.

Čí�ti vs�etky podkovy, klince, dokonca vs�etky kovove�  ozdoby na kon� och.
Nevie, c�i je to niec�o ine�  ako Airanin dar, ale vs�etky tie informa�cie naraz su�
pre n� u veľke�  su� sto.
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„Si v poriadku, Kara?“

„Kov… veľa kovu. Ku vs�etke�mu ma to ťaha� . Ma�m pocit, z�e c�í�tam kaz�dy�
klinec, ako keby to bola hruba�  kniha s malic�ky�mi pí�smenami.“

„Zastav a mysli na kovy, ktore�  sa doty�kaju�  ľudí�. Čí�tis�  niec�o?“

„Čí�tim reťaz. Okolo Eli. A cí�tim… niec�o ma�  spoloc�ne�  ta�  podkova a taky�
zvla� s� tny predmet. Neviem to popí�sať.“

„Sku� s nabrať nejake�  klince. Moz�no ich pouz� ijes�  ako vrhaciu zbran� .“

Kara tak robí�. Jednoduchy�m ku� zlom k sebe la�ka vs�etko kovove� . Es�te aj
kovadlina sa k nej trochu pribliz�uje, a to sa na n� u nesu� stredí�. Najro� znejs� ie
z�elezne�  piliny sa jej zac�í�naju�  kru� tiť okolo ru� k, ako keby to boli na� ramky.

Nikde na pozemku nie su�  z� iadni ľudia. Kara pomaly vstupuje dovnu� tra,
kde nacha�dza spu� tanu�  Eli. Pribliz�uje sa k nej, spolu s Brenom. Zrazu vs�ak
nemo� z�u prí�sť az�  priamo k nej.

„Č3o sa deje?“ Py� ta sa Bren.

„Niec�o vysku� s�am.“

Kara  sku� s�a  jedno  z  ku� ziel,  ktore�  jej  napadlo  v  hlave.  Vyuz� í�va  svoje
ku� zelne�  nadanie  a  posiela  ku� sky  kovovy�ch  pilí�n  a  klincov  do  vs�etky�ch
smerov, ale tak, aby netrafila Eli alebo Brena. Na jej prekvapenie nara�z�aju�
ku� sky kovov na postavu, ktora�  bola doteraz u� plne ticho a nebolo ju moz�ne�
vidieť. Kovove�  s�rapnely jej vytva� raju�  ranky na hrudi i na ruka� ch.
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„Kto si? Uka� z�  sa!“

„Tak  dosť!“  Skrí�kne  doteraz  neviditeľna�  postava  a  bu� cha  sta� le
neviditeľnou palicou do zeme.

Vs�etky zvys�ne�  ku� sky kovov padaju�  na zem. Karina schopnosť c�arovať a
udrz� iavať c�ary bola  nalomena� .  Kara chce  niec�o  povedať,  ale  poc�uje  len
u� plne�  ticho. Z3 iadna ticha�  noc v opustenej chalupe, ale u� plne ine� ,  priamo
magicke�  ticho.  Pred sebou vs�ak  vidí�  muz�a  s  palicou,  ktory�  bol  doteraz
neviditeľny�.

„Kto si myslí�te, z�e ste? Ste zlodeji?“

Kara, Bren c�i Eli mu na to nedoka�z�u odpovedať.

V tom Bren sviz�ny�m hmatom berie palicu a ha�dz�e  ju Kare.  Ta�  znovu
udiera do zeme.

„Pekna�  zbran� ,  ma�  zaují�mave�  vyuz� itie.  Čí�tila  som,  z�e  je  tu  niec�o
nezvyc�ajne� . Ku� sok z toho modre�ho kamienka je na kovadline. Neviem, c�o
je zac�, ale asi viem, c�o doka�z�e.“

„Vra� ť mi ju.“

„Moz�no ti ju vra� tim. Teraz mi povedz, c�o si zac�.“

„Nepoviem ti nic�.“

„Tak sleduj. Reťaze su�  zaují�mave� ,  keď vies�  s kaz�dy�m jedny�m c�la�nkom
robiť c�o len chces�  bez toho, aby si sa ho doty�kal.“

„To nesmies�!“
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„Prec�o by som nemohla? Bren, pomo� z�  nas�ej kamara� tke z reťazí�.  Ja sa
postara�m o tohto… no tak, c�o si zac�?“

„Som stra�z�ca.“

„Stra� z� ca c�oho?“

„To ti musí� stac�iť.“

„Fajn. Ja som ma�gyn� a. To sme sa ďaleko nedostali.“

„Ty  mi  nerozumies� .  Stra�z� im  toto  miesto  pred  zlom.  Moja  palica  je
ku� zelna� , doka�z�e bojovať proti c�arodejní�kom.“

„Tvoja palica je ku� zelna�  a Ty si nezaují�mavy�? To znie zaují�mavo. Tak to
sa mi tvoja palica pa� c�i.“

„Nevies� , c�o doka�z�e urobiť.“

„Ver mi, prí�dem na to i sama.“

„Stac�í� sa stať neviditeľny�m a ujdem ti.“

„Keby si mohol, uz�  by si to spravil. Takz�e nemo� z�es� .  Ma�m taku�  teo� riu.
Ta� to  palica  rus� í�  ku� zla.  Moje  i  tvoje.  Takz�e  mo� z�e  zrus� iť  aj  tvoju
neviditeľnosť.“

„Tak uz�  ma pusti.“

„Moz�no na�m budes�  uz� itoc�ny�. Prida� s�  sa k na�m?“

Kara sa rozhoduje pre priateľsky�  prí�stup. Nena�padny�m pohybom ruky
naznac�uje vs�etky�m, aby sa posadili.

„Potrestaj ho!“ Kric�í� Eli a s opovrhnutí�m sa pozera�  na muz�a, ktory�  ju tu
va. znil.

„Najsko� r si vypoc�ujme o n� om niec�o viac. Poc�u� vajme, potom su� ďme.“
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„Ale on ma tu va. znil.“

„Va. znili ťa aj predty�m. A urc�ite aj mnohokra� t predty�m. Asi bez dobre�ho
vysvetlenia. Teraz si to vysvetlenie vypoc�ujeme. Pekne od zac�iatku.“

„Nema�m povinnosť povedať va�m vo� bec nic�,“ odpoveda�  muz� .

„Da�m ti ota� zku. Č3o by si urobil, keby som vyuz� ila moju magicku�  silu a
oc�arovala  by som pa� r  klincov tak,  aby z  teba urobili  ozdobu na stene?
Taktiez�  by som mohla pouz� iť pa� r podkov, ako za� ťaz� . Je ich tu celkom dosť.
Pod koľky�mi  sa u� plne  zlomí�s�?  Alebo z�eby som ti  dala  tu�  kovadlinu na
krk?“

„Č3o chces�  dosiahnuť ty�mi vyhra�z�kami?“

„Nazvime to spozna�vanie. Čhcem zistiť, c�i sa na�m hodí�s�  do partie alebo
nie. A myslí�m teraz ty, nie tvoja palica. Tu�  beriem tak c�i tak.“

„Vyjadrujes�  sa  ako  Airana.  Asi  je  pravda,  c�o  sa  vraví�  o  modry�ch
ma�gyniach.“

„Ty pozna�s�  Airanu? A modre�  ma�gyne?“

„Prida�m  sa  k  va�m,  ak  ťa  to  zaují�ma.  Ale  z� iadne  klince,  podkovy  a
kovadliny.“

„V poriadku, odo mn� a nepo� jdu. S Brenom asi tiez�  nema�s�  spor.“

Len c�o toto Kara dopovedala, Eli tomu muz�ovi vpa� lila poriadnu facku.
Zac�ala ho biť, ale vyzera�  to tak, z�e sa proti nej doka�z�e bra�niť i bez palice.

„Kde su�  vs�etky stra�z�e? A vs�etci, c�o sa starali o kone? Veľka�  stajn� a a sme
tu len my?“ Py� ta sa Bren.

„Nikto tu nie je, ale neviem prec�o. Ale mo� z�e to su� visieť s ty�m, z�e tu nie
je ani veľa koní� a za stajn� ou je masovy�  hrob.“
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„Masovy�  hrob?“

„AB no.“

„Prezrime to.“

Ak niec�o vyzera�  naozaj hrozne, tak su�  to naha�dzane�  ľudske�  tela� , jedno
cez druhe� . Z3 iadna jama, len hromada tiel. V brneniach i bez nich. Vs�etky
tva� re su�  blede� . Niektore�  oc�i ostali otvorene� , ine�  nie.

„Vyzera�  to tak, z�e ich sem niekto nanosil.“

„Na mn� a nepozeraj, nema�m s ty�m nic� spoloc�ne� .“

„Toľko mr�tvych. Musel ich pozabí�jať niekto veľmi silny�, alebo s veľkou
vy�hodou. Naprí�klad s neviditeľnosťou.“

„Ma�gyn� a, ja o tom naozaj nic� neviem. Len som to tu nas� iel.“

„Eli, ty si c�o myslí�s�?“

„Neverí�m mu.“

„A ty, Bren?“

„Neviem, ako mo� z�e niekto pozabí�jať vs�etky�ch. Nevidí�m z� iadne s� í�py. Ako
keby kaz�dy�  z  nich dostal  poriadnu ranu do hlavy.  Niektorí�  su�  us�krtení�.
Na� sledne ich musel niekto presunu� ť sem. Niekto, kto ma�  veľku�  silu alebo
veľa c�asu.“

„Do� kazy su�  jasne� . Teraz ťa dovedieme k vrchne�mu veliteľovi Č3erveny�ch
le�gii. Č3o mu povies�?“ Py� ta sa Kara.

„Lez� í� medzi nimi. Tiez�  som sa c�udoval. Č3o robí� najvys�s� í� veliteľ pra�ve tu?
Potom  mi  to  dos�lo.  Ako  vrchny�  veliteľ  musí�  byť  niekedy  na  cesta� ch,
potrebuje na to dobre�ho kon� a. Zastavil sa tu. Nas�iel som aj jeho kon� a, je tu
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uviazany�.  Takz�e musel prí�sť,  zoskoc�iť z neho, dať sa s nieky�m do rec�i  a
potom niekto vs�etky�ch pozabí�jal.“

„Sta� le si to mohol byť ty.“

„Keby som niec�o take�  spravil, chcel by som byť odtiaľto c�o najďalej. Ale
ostal som tu. Navys�e je tu voda a nema�m kam í�sť.“

„Ako sa vola� s�?“

„Josac�.“

„Nikdy som o tebe nepoc�ula. Som Kara, toto je Bren a Eli.“

„Ja som nikdy nepoc�ul o tebe, ale budem si ťa pama. tať.“

„Posledny�ch desať rokov som sa starala o Airanu, hneď po tom, c�o som
zachra�nila svet. Znie to veľmi zvla� s� tne, c�o povies�?“

„Kde je teraz?“

„Zabili ju. Niekto ju podrezal v spa�nku.“

„Airana je mr�tva? Kto to mohol urobiť? Ma�s�  moju vďaku, z�e si sa o n� u
starala.  Č3o  si  pama. ta�m  tak  nepotrebovala  nikoho,  kto  by  na  n� u  da�val
pozor. Kde je jej dy�ka?“

„Len teraz si sa dozvedel, z�e sa jej niec�o stalo a uz�  chces�  jej dy�ku? Ta�  je
znic�ena� .“

„Tiez�  som ju poznal,“ prida�va sa do rozhovoru Bren, „ale o tebe som
nepoc�ul. Vies�  o dy�ke. O nej urc�ite nevedeli vs�etci, teda ak je to ta�  dy�ka, c�o si
myslí�m. Ty ma� s�  svoju zbran�  od Airany, alebo nie?“

„Pris� iel som si opraviť zbran� .  Moja po�vodna�  palica sa rozlomila a tak
som si urobil tu� to. Je jednoducha� , ľahka�  a dobre sa s n� ou bojuje. Skutoc�na�
sila ale nie je v dreve alebo z�eleze, ale v tomto drahokame.“
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Josac�  ukazuje dolnu�  c�asť palice. Na jej spodku je maly�  drahokam, ktory�
jemne svieti na modro. Je skutoc�ne drobny�, ale dostať ho do palice alebo
vyn� ať ho sa nezda�  byť jednoduche� .

„Josac�, odkiaľ ma�s�  ten kamienok?“ Py� ta sa Bren.

„Z trhu. Preda�vali ho temní� elfovia z Azoye.“

„Ku� pil si ho?“

„Ukradol som ho. Myslel som si, z�e ma�  veľku�  cenu.“

„Tiez�  by som ho ukradla,“ zapa� ja sa tentokra� t Eli. „Vyzera�  cenne, c�i uz�
niec�o  doka� z�e  alebo  nie.  Niekedy  sa  mi  aj  podarilo  ukradnu� ť  podobny�
kamienok a  znovu  ho  inde  predať,  ale  niekedy  ma  chytili  a  vs�etko  mi
zobrali a es�te ma zmla� tili. Teba nechytili.“

„Moz�no  je  to  ty�m,  z�e  nie  som  az�  tak  nena�padny�,  ale  viem  byť
neviditeľny�.  Ak ma�m byť u� primny�,  mal som s�ťastie. Vyuz� il som bitku na
trhu. Mn� a si nikto nevs�í�mal. Neviditeľnosť je z tej palice. Neviem to dobre
popí�sať, ako to funguje. To by Airana zvla�dla okamz� ite. Viem len to, z�e keď
chcem byť neviditeľny�, musí�m kradnu� ť ku� zla. Znie to s� ialene, viem.“

„Hovorí�s� , z�e Airana by tomu rozumela? Pozriem sa na to,“ hovorí� Kara a
berie si palicu s kamienkom do ru� k.

Čhví�ľu sa doty�ka kamienku a potom odcha�dza o pa� r metrov. Potrebuje
rozmy�s�ľať. Ostatní� sa zatiaľ rozpra�vaju� . Bren navrhuje, aby is�li odtiaľto c�o
najďalej a zobrali si kone.  Vs�etci idu�  ku kon� om, ale nevedia na� jsť Karu.
Volaju�  na n� u, ale nepricha�dza z� iadna odpoveď.

„Kam s� la?“ Py� ta sa Josac�.
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„Podľa mn� a tu niekde je, ale neviditeľna� . Niec�o sku� s�a. A moz�no ma�  len
zly�  pocit. Alebo sa jej niec�o stalo.“

„Neverí�m na zle�  pocity.“

„To by si mal.“

„Pssst, buďte ticho. Niec�o poc�ujem. Niekto je vonku.“ Usmern� uje ich Eli.

„Kara?“

„Pssst. Schovajte sa. Ry�chlo a potichu.“

Do stajní� vstupuje starec, ktory�  vedie oslí�ka naloz�ene�ho senom.

„Nikto ma neví�ta, ako vz�dy. Ale musí� ma niekto vidieť, aby nepovedali,
z�e som tu nebol. Kde ste vs�etci?“

Bren, schovany�  za veľkou s�katuľou, sa c�uduje. Čhce opustiť tu� to skry�s�u,
vs�ak  sa  nema�  c�oho ba�ť,  ale  Eli  mu posunkami jasne radí�,  aby ostal  na
mieste.

„Hej, kde ma�s�  pa�na?“ Starec sa prihova� ra kon� ovi, na ktorom jazdieval
vrchny�  veliteľ Č3ervenej le�gie. „No tak, kde je? Stalo sa tu niec�o? Alebo su�
vs�etci vzadu?“

Brena napadlo,  c�i  to  nemo� z�e  byť Kara.  Airana vedela meniť podobu,
moz�no to vie teraz aj Kara. Sta� le vs�ak c�aka�  na ins�trukcie. Na Josac�a vs�ak
neda�va pozor nikto a je mu zvla� s� tne, z�e sa tu len tak objaví� starec. Nebojí�
sa uka� zať.

„Nikto tu nie je. Hľadal som vodu a nas� iel som len tu� to pra� zdnu stajn� u.“
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„Teba som tu es�te nevidel. Kde su�  vs�etci ostatní�?“

„Su�  vonku, niekto ich povraz�dil.“

„Neta� raj somariny.“

„Pozri sa sa�m. Tu vonku, na hromade.“

„Som stary�, ale nie hlu� py. Nikto by tu nikoho nezabí�jal. Iba ak by… ale
nie. Č3o sa tu stalo? To je stras�ne� . Toľko tiel.“

„Kladol  som  si  tu�  istu�  ota� zku,  keď  som  sem  pris� iel.  Kto  to  mohol
urobiť?“ Py� ta sa Josac�.

„Niekto, kto chce, aby Emalia padla. Je tu veliteľov ko� n� , musel tu na nich
niekto poc�kať.“

„Emalia nie je vo vojne.“

„Si mlady�. To, z�e nie je vo vojne es�te neznamena� , z�e v nejakej nebude.
Niekto zau� toc�í� vtedy, keď bude Emalia najmenej pripravena� .“

„Kto si?“

„Len starec s oslí�kom, nesiem seno, kaz�dy�  druhy�  den� . To je moja pra� ca.“

„Kto tu bol pred dvomi dn� ami?“

„Piati chlapi, vs�etky�ch pozna�m. Z3 iadni vojaci.“

„Takz�e vojaci pris� li neda�vno a niekto ich pozabí�jal.“

„Urc�ite za to mo� z�e niekto z c�arodejní�kov z Marelovej vez�e. Ty�m sa neda�
veriť.“

„Uz�  tu niekedy boli?“

„Moz�no a�no, moz�no nie. Viem ja? Viem len to, z�e kde je c�arodejní�k, tam
sa deju�  prazvla� s� tne veci a to, c�o bolo bez�ne� , sa mení� na vza� cne. Aj do�vera
medzi ľuďmi. Č3arodejní�ci prina� s�aju�  len zlo.“

„Prec�o ťa nechali naz� ive?“
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„Mn� a?  Vs�ak ja  som tu vo� bec nebol.  Ani neviem, c�o sa stalo.  Ale som
svedok a  ak  to  tak  zamy�s�ľali,  tak  asi  chceli,  aby som vs�ade  a  vs�etky�m
povedal, c�o stras�ne�  sa tu stalo. Vznikol by chaos. Ako som povedal, som
stary�, ale nie hlu� py.“

„Alebo  si  ty  sa�m  c�arodejní�k  v  prezlec�ení�  a  ma�s�  pla�n,  ktory�  chces�
dokonc�iť.“

Do stajne sa vracia Kara v tele mladej dievc�iny a mieri priamo k starcovi
a Josac�ovi.

„On nie  je  c�arodejní�k.  Ale  ma�  v  niec�om pravdu.  Niekto  chce,  aby sa
rozs� í�rila panika. Niekto chce ublí�z� iť Č3ervene�mu mestu.“

„Ty si c�arodejnica. Veľmi mlada�  c�arodejnica.“

„Da�  sa to tak povedať. Jedna z ty�ch dobry�ch.“

„Najsko� r arini, potom c�arodejnica, svet sa zbla� znil.“

„Arini hovorí�s�? Č3o vies�  o arinoch?“

„Stretol som arinov. Naozaj. Py� tali sa ma kde na� jdem predmeta� rky.“

„Predmeta� rky?“

„Modre�  ma�gyne vraj. Nikdy som o nikom takom nepoc�ul. Neviem ani c�o
by robili tak ďaleko od ich domova.“

„To  je  posledny�  ku� sok  skladac�ky.  Poďte  sem,  vs�etci.  Nemusí�te  sa
ukry�vať.“

Bren a Eli sa ukazuju� , pricha�dzaju�  bliz�s� ie a zdravia starca, pred ktory�m
sa schova�vali.
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„Kde si bola?“ Py� ta sa Bren.

„Musela som rozmy�s�ľať. Teraz mi to da�va zmysel. Arini, vraz�dy, modry�
kamienok, vs�etko.“

„Nerozumiem. O c�om to hovorí�s�? A sta� le ma�s�  ten zly�  pocit?“

„Musela  som  nad  ty�m  dlho  uvaz�ovať,  ale  sta� le  mi  chy�balo  niec�o  v
skladac�ke. Poc�u� vajte moju teo� riu.“
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12. kapitola: Teória

Kara si sada�  a vs�etci si sadaju�  k nej, dokonca i starec. Su�  v kruhu, na
lavic�ka� ch,  len  starec  si  prisu� va  bliz�s� ie  staruc�ke�  kreslo,  na  ktore�  je
zvyknuty�.

„Povedzme… povedzme z�e niekto z va� s by chcel vla�dnuť. Ale vla�dnuť
chce aj niekto ďals� í�. Vy ma� te prioritu.“

„Kam toto vedie?“

„Neprerus�uj ma, Eli. Poviem to struc�ne a jasne.“

„Dobre.“

„Tak es�te raz. Čhcete vla�dnuť, ale vla�dnuť chce aj niekto iny�. Sok, rival,
mlads�í� brat, zly�  stry�ko, vezí�r, ktokoľvek. Niekto, kto bude vla�dnuť, ak sa ťa
zbaví�.  Ale  nemo� z�e  to  urobiť  prí�lis�  na�padne.  Teraz  sa  stane  nehoda  a
potrebujete pomoc. Ten niekto bude hrať slus�ne�ho, ale potichu sa postara� ,
aby sa ti z� iadna pomoc nedostala. Je to ako keby va� s niekto otra�vil a niekto
by sa postaral, aby zomrel kaz�dy�, kto pozna�  protijed.“

„Niekto si da�  tu�  na�mahu, z�e vyvraz�ďuje bylinka� rky? To je stupí�dne.“

„Ani nie. A nie bylinka� rky, ale predmeta� rky. Modre�  ma�gyne. Aj ďals� í�ch,
ktorí� maju�  niec�o spoloc�ne�  s predmetmi. Takz�e nejde o jed, ale o niec�o s
predmetom.  Napadlo mi to  az�  po  tom,  c�o  som poc�ula,  z�e  ide  o  arinov.
Airana o nich vedela.  Ona sama bola na ostrove Azoya.  Su�  trpezliví�,  ale
vynaliezaví�  a  zloz� ití�.  V  prvom  rade  su�  vs�ak  taktiez�  za�kerní�.  Ak  tam
prebieha boj o moc, tak mo� z�e prebiehať kdekoľvek. Pre nich vzdialenosť
nie je preka�z�ka.“

„Ak tu niekto hľada�  predmeta� rku a su�  to skutoc�ne tí�… to je jedno… tak
moz�no hľadaju�  niekoho, kto im pomo� z�e. Nemusia len vraz�diť.“

 S. Hoferek – Partia  64/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„To  je  pravda.  Najleps�ie  by  bolo  dostať  sa  na  Azoyu  a  zistiť  o  tom
vs�etko. Na� jsť ries�enie, nech zomrie c�o najmenej ľudí�.“

„Nemo� z�eme ries� iť proble�my niekoho, kto je tak ďaleko.“

„Is�li sme ťa zachra�niť, Eli. Vlastne nie, is� li sme zachra�niť take�  dievc�atko
a to zahynulo, aby som ja mohla z� iť. A mohla pomo� cť tebe. Vs�etko je to
prepletene� .  A  inak,  nie  si  prva�  Eli,  o  ktorej  som  poc�ula.  Ta�  druha�  tiez�
su� visela s predmetom.“

„Ale ja nema�m nic� spoloc�ne�  s predmetmi.“

„To je fuk. Musí�me premyslieť, c�o urobí�me.“

Ak  bol  doteraz  kaz�dy�  prekvapeny�,  tak  to  najva. c�s� ie  prekvapenie
pricha�dza len teraz. Oslí�k, ktore�ho viedol starec, sa premien� a na z�enu. A
nie obyc�ajnu� . Pred dobrodruhmi stojí� kra� sna a za� roven�  zarmu� tena�  Eraniel.
Bohyn� a dobra,  z� ien,  porozumenia a mnohy�ch ďals� í�ch vecí�  si  zobrala na
seba podobu oslí�ka.

„Eraniel?“

„Viem, c�o sa deje. Nechcem zasahovať. Nechcem byť ako Herdan. Ale aj
tak som sa rozhodla, z�e va�m da�m informa� cie. Čhcem, aby hrdinstvo teba a
ostatny�ch bolo odmenene� .“

„Č3o sa, prosí�m, deje?“

„Vo vs�etky�ch mesta� ch su�  nepokoje. Aj v Zemi zatrateny�ch. Skutoc�ne ide
o boj,  kde  sa  vs�etci  dosta�vaju�  do  konfliktu.  Ľudia,  lesní�  elfovia,  arini  a
ostatní�.  Mimoriadne  nadany�  c�ernokn� az�ní�k  nas� iel  spo� sob,  ako  neusta� le
zvys�ovať  svoju  magicku�  silu.  Zbiera  energiu  z  utrpenia  a  pouz� í�va
predmety,  ktore�  spo� sobuju�  nekonec�ne�  utrpenie  na  dus�i.  Mo� z�e  to  byť
c�okoľvek.  Preto  arini  a  nielen  oni  hľadaju�  predmeta� rky,  ktore�  vedia
pomo� cť.  Lanisport  je  v  plamen� och  a  Č3 ierny  ra�d  vyuz� í�va  chaos.  Ten
c�ernokn� az�ní�k  zí�skava  zlato  ty�m,  z�e  vydiera  okrem  ine�ho  ro� znych
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otroka� rov. Čhce, aby mu c�o najviac ľudí� slu� z� ilo. Čhce byť ako Herdan, i keď
je len z ma.sa a kostí�.  Ty, Kara, si odhalila c�asť pla�nu. Musí�s�  pokrac�ovať
ďalej. Pomsti ty�ch, ktorí� bojovali proti Herdanovi.“

„Poď s nami. Pomo� z�  na�m. Prenes na� s tam, kde je to potrebne� .“

„Uz�  teraz riskujem. Ma�m teraz smrteľne�  telo. Moje prave�  telo. On vie, z�e
moja dus�a je silna�  a doka�z�em trpieť viac, ako ostatní�. Nemo� z�em riskovať.
Dostal by prí�lis�  veľku�  moc. Uz�  teraz vie, kde mo� z�em byť.“

„Odí�ď. Odí�ď c�o najďalej.“

„Nema�m na vy�ber. Kara, Bren, Čelen, Eli, Josac�, je to na va� s.“

„Čelen? Č3o s ty�m ma�  Čelen?“

„Potrebujes�  ho.“

Oslí�k sa stra� ca. Jeho majiteľ sa c�uduje. I tomu, c�o vravela Eraniel, ako i
tomu, z�e pris� iel o oslí�ka. Uvedomuje si, z�e ten jeho skutoc�ny�  oslí�k mo� z�e
byť  niekde  inde.  Ale  i  to,  z�e  moz�no  mal  cestou  dlhy�  rozhovor  s
nehovoriacou bohyn� ou.

Bren je taktiez�  prekvapeny�. O Eraniel poc�ul len prí�behy, teraz ju uvidel
na vlastne�  oc�i. Napriek tomu rozmy�s�ľa nad Eraniel ako nad nieky�m, nad
bytosťou,  ktora�  nevra� tila  Kare po�vodne�  telo  a  schopnosti.  Ani  sa  na  to
nepozrela. Taktiez�  si uvedomuje, prec�o mu na tom tak za� lez� í� a prec�o by sa
Eraniel  py� tal  pra�ve  na  toto.  Na  Kare  mu  za� lez� í�.  Sa�m  pred  sebou  to
prizna�va, ale nechce to povedať nahlas.
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13. kapitola: Cesta za Celenom

Eli  si  spomí�na  na  Lanisport.  Mesto,  kde  stra�vila  c�asť  z� ivota,  je  v
plamen� och. Aj ine�  miesta. Vs�ade je chaos a ona by sa mu rada vyhla, ale
nema�  kam í�sť. Znovu oslovuje Karu.

„Kam  po� jdeme?  Is�la  by  som  prec�,  az�  do  Lanisportu,  ale  ak  je  v
plamen� och… tak kam? Kde je bezpec�ne?“

„Spomí�nala Čelena. Zoberme kone a poďme za ní�m.“

„Kto je Čelen?“

„Uz�  si ho asi videla. Keď zistil, z�e som slabs�ia ako predty�m, tak sa na
mn� a vykas�ľal, zatiaľ c�o Bren zostal.“

„Nac�o na�m je niekto taky�?“

„Eli, do Eludie! Teraz si hovorila, z�e chces�  í�sť niekde prec�… do bezpec�ia.
Si  rovnaka�  ako  on.  A  ak  nie  si,  tak  poď  s  nami.  Eraniel  tvrdí�,  z�e  ho
potrebujeme.“

„Aka�  je jeho schopnosť?“

„Necí�ti bolesť a veľa si o sebe myslí�.“

„Nac�o ti je?“

„Nac�o je kaz�dy�  z na� s? Nikto z na� s nie je perfektny�, ale spolu sme silnejs� í�,
mo� z�eme toho viac doka� zať. A to zistí�me, az�  budeme na mieste. Na kone!“

Ky�m  Airana  by  sa  koní�  ba� la,  pre  Karu  a  ostatny�ch  to  vo� bec  nie  je
proble�m. Starec si ide svojou cestou, zatiaľ c�o ma�gyn� a, vojak a dve nove�
posily sa prida�vaju� .
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Kara  premy�s�ľa  nad  jej  po�vodny�m  pla�nom.  Zistiť,  c�o  sa  stalo  Airane.
Teraz su�  v tom rozlic�ní� ľudia s ro� znymi cieľmi a tu� z�bami. Jediny�, komu verí�,
je ona sama. Prí�padne Bren. Premy�s�ľa nad Eli, ktora�  mo� z�e byť uz� itoc�na� , ale
es�te  sa  neuka� zala  ako  niekto  naozaj  potrebny�.  A  Josac�  mo� z�e  byť  ten
spra�vny chlap, ale za� roven�  mo� z�e kaz�de�ho ohroziť. Predovs�etky�m ju. Kara
uvaz�uje, ako si mo� z�e udrz�ať ich lojalitu, prí�padne ako ju posilniť. Taktiez�
premy�s�ľa nad Eraniel. Musela drz�ať ochrannu�  ruku nad Airanou. Napriek
tomu Airana zomrela. Oslovuje Brena, len c�o sa vs�etci dostali k hostincu a
Josac� sa zac�al starať o to, aby kone nikam neus�li.

„Bren? Povedz mi niec�o.“

„Č3o take�?“

„Airana veľmi pomohla bohyni Eraniel. Urc�ite ju za to bohyn� a chra�nila,
drz�ala naz� ive. Prec�o dopustila, aby zomrela?“

„Ako to ma�m vedieť?“

„Ma� s�  ine�  myslenie.  Moz�no  ti  napadne  niec�o,  c�o  by  nikdy  nenapadlo
mn� a.“

„Povedz mi, c�o robila v poslednom c�ase?“

„Vlastne nic�. Bola u mn� a doma. Starala som sa o n� u a rozpra�vala som sa
s n� ou. Nec�arovala.“

„Zatiaľ  c�o  ty  si  s�tudovala  c�o  sa  dalo,  ku� zlila  si,  sta�vala  si  sa  c�oraz
silnejs�ou, zatiaľ c�o ona uz�  len slabla. Kto z va� s je cennejs� í�?“

„Airana.“

„Urc�ite? Ja si myslí�m, z�e nie. Moz�no ty�m, z�e Airana odis�la, sa tvoja u� loha
zva. c�s� ila. Moz�no je to zlomovy�  moment v tvojom z� ivote. Premy�s�ľaj. Dala ti
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do�vod  pokrac�ovať,  zleps�ovať  sa.  Ako  keby  chcela,  aby  si  nebola
opatrovateľka, ale niec�o viac. Legenda. Hrdinka. Č3okoľvek.“

„Asi ma�s�  pravdu.“

„Kara, si c�oraz silnejs� ia, ale neuvaz�ujes�  nad ty�m, c�o doka� z�es� .“

Eli otva� ra dvere do hostinca. Je v nej plno a okamz� ite ju zac�í�naju�  pa� liť
oc�i. Niekto pri dvera� ch fajc�í� niec�o oveľa silnejs� ie ako bez�ny�  tabak. Tak, ako
ry�chlo vos�la, sa dala na cestu von.

„Si v poriadku?“ Py� ta sa jej Josac�.

„Neda�  sa tam dy�chať a pa� lia ma oc�i.“

„Trocha tabaku es�te nikoho nezabilo.“

„Toto nie je tabak. Sku� s í�sť dovnu� tra sa�m.“

Josac�  vstupuje a ostatní�  za ní�m tiez� .  Po chví�li  vs�etci traja vycha�dzaju� ,
keďz�e sa Kara zac�í�na prí�s�erne dusiť.

„Č3o to je, do Eludie?“ Py� ta sa Eli, ktora�  to sta� le zna� s�a leps� ie ako Kara.

„Neviem.“ Odpovedaju�  naraz Josac� s Brenom.

„Poďme prec�.“ 

Eli  rovno  odcha�dza,  zatiaľ  c�o  Kara  ma�  veľky�  proble�m  s  dy�chaní�m.
Č3ervenie. Dy�chanie sa jej dosta�va do poriadku len pomaly.
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„Kvo� li tomuto sme tí�m. Poma�hame si,“ prehovoril Bren a jediny�, kto na
neho zareagoval, je Kara. Usmieva sa, teda ak na�hodou nekas�le.

„Bren? Č3o tu hľada�s�?“ Py� ta sa chlap, ktory�  akura� t vycha�dza z hostinca.
Ma�  so sebou veľku�  fajku, plnu�  pa� chnucej zmesi.

„Hľada�m… Čelen, teba hľada�m. Mali by sme spolu hodiť rec�.“

„Teraz nie. Keby videl niekto tieto dve z�eny, tak skonc�ia zle. Poc�kaj, tieto
pozna�m. Tu�  zna� silnili a tu� … okamz� ite odí�ď. Stretneme sa vec�er na su� toku.
Ry�chlo ich ber prec�!“

Čelen sa vracia dovnu� tra a niec�o hovorí� iny�m chlapom, ktorí� tiez�  chcu�
í�sť von. Bren nesie prec�  Karu,  ktora�  je  v tele dievc�atka ľahka�  ako male�
vrecko s mu� kou. Josac� s Eli kra� c�aju�  za ní�m.

„Ideme k su� toku.“

„Nie je to pasca?“ Py� ta sa ho Josac�.

„Čelen povedal, z�e sa tam vec�er ma�me stretnu� ť. Vec�er bude zanedlho.
Tak  tam  prí�deme  a  ak  tam  nejaka�  pasca  je,  ma�me  c�as,  aby  sme  sa
pripravili.“

„Naskoc�me na kone. Budeme tam sko� r.“

Eli sa pozera�  smerom ku kon� om a vidí�, ako ich niektorí� chlapi odva. zuju�
a ťahaju�  prec�.

„Ak chceme naspa. ť svoje kone, budeme musieť bojovať.“
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Vs�etci sa pozeraju�  na Karu, ktora�  vyzera�  leps� ie, ale rozhodne nie je v
z� iadnej bojovej na� lade. 

„Prec�o ju ten chlap neudal? Dostal by zaplatene� .“

„Moz�no vie niec�o, c�o my nie, Eli.“

„Bren, ty sa o n� u kra� sne stara� s� , je u teba ako v bavlnke. Ale ak je taka�
silna� , mala by sa starať ona o na� s vs�etky�ch, nie ty o n� u.“

„Čhces�  na� s opustiť len preto, z�e teraz nevyzera�  dobre?“

„Nie, to nie. Neopu� s�ťam. Ale ma�m strach.“

„Strach je prirodzeny�.“

„Poc�ujte,“  zapa� ja  sa  Josac�,  „nevie  niekto,  c�o  to  bolo  za  dym?  Č3o  to
fajc�ili?“

„Neviem.“

„Tiez�  neviem.“

„A ty, Kara?“

„Neviem a naozaj na to nechcem myslieť.“
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14. kapitola: Bledý koreň z Azoye

Kara c�aka�  na su� toku dvoch blí�zkych riek, niekoľko stoviek metrov na
vy�chod  od  hostinca.  Pekne�  miesto,  kde  by mohol  tra�viť  c�as  ktokoľvek.
Stromy, voda a niec�o, c�o by sa dalo nazvať miniatu� rnou pla� z�ou s drobny�mi
kamienkami. Su� tok dvoch riek neďaleko Emalie nie je len vlievanie jednej
do druhej, sko� r je to male�  jazero. Za� roven�  je to miesto, ktore�  pozna�  skoro
kaz�dy�,  ale  nikto  ho  nenavs�tevuje.  Maly�  vodopa�d  dotva� ra  atmosfe�ru
pokojne�ho miesta. V minulosti tu ktosi postavil lavic�ky, z ktory�ch ostali len
dosky.

Hovorí� sa, z�e toto miesto je prekliate. Z najro� znejs� í�ch do�vodov. Ba� je a
legendy mo� z�u mať v sebe niec�o pravdive� . Kaz�dopa�dne pre ty�ch, ktorí� sa
nenechaju�  ľahko oklamať, su�  to skutoc�ne len nezmysly. Keď sa povie su� tok,
kaz�de�mu z  okolia  napadne  toto  miesto.  Dokonca  aj  ty�m,  ktorí�  nevedia
meno ani jednej z riec�ok.

Zvla� s�ť  s�pecificke�  miesto  je  to  pre  Josac�a,  ktory�  tu  kedysi  stra�vil
niekoľko  nocí�  v  ra�mci  magicke�ho  tre�ningu.  Nauc�il  sa  vyuz� í�vať  svoju
vnu� tornu�  silu vďaka svojej uc�iteľke, ktora�  mu chy�ba podobne ako Kare.
Pred ostatny�mi vs�ak nehovorí� vo� bec nic�.

Vec�er  pricha�dza  dvojica,  ktora�  je  minima� lne  z  polovice  prekvapení�m
pre Karu a ostatny�ch.  Pricha�dza  Čelen a  vedie  za  ruku z�enu,  ktora�  ma�
obviazane�  oc�i tmavou la� tkou. Kara ins�tinktí�vne berie do ru� k hviezdicu, ale
po chví�li ju znovu schova�va. Necí�ti nebezpec�enstvo. Kara poru� c�a ostatny�m,
aby si vs�etci sadli a skutoc�ne si vs�etci sadaju�  do kruhu, aby kaz�dy�  dobre
videl na kaz�de�ho.
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„Čelen, kto je to?“

„Moja sladka�  dce�rka. Liada, toto je Kara, o ktorej som ti hovoril.“

„Ona je mens�ia  ako ja.  Prec�o je mens�ia ako ja?“ Py� ta  sa Liada,  ktora�
skutoc�ne vyzera�  byť vys�s� ia a stars� ia ako Kara v svojom aktua� lnom tele.

„To ti mo� z�e povedať aj sama. Ale najsko� r to najdo� lez� itejs� ie. Stali sa veci,
ktore�  musí�te vedieť.“

Čelen sa snaz� í�  pohodlne posadiť, ako keby is�lo o veľmi dlhy�,  na� roc�ny�
prí�beh.  Jeho dce�rka s previazany�mi oc�ami sa zatiaľ pozera�  na kaz�de�ho.
Čhce  niec�o  povedať,  ale  Čelen  ju  utis�uje.  Da�va  najavo,  z�e  to,  c�o  chce
povedať, je mimoriadne do� lez� ite� .

„Dnes ra�no pris� iel  niekto,  koho som nec�akal.  Nikto ho nec�akal.  Arin,
priamo  z  Azoye.  Arin…  temny�  elf.  Dlhe�  us� i,  bleda�  tva� r,  hovoril  nejake�
nezmysly, ale hlavne doniesol niec�o, za c�o si vypy� tal len c�as�u s vodou. Nie
poha� r, ale veľku�  c�as�u a naraz to vs�etko vypil a odis� iel. Na�klad bol to, c�o ste
cí�tili. Bledy�  koren� , silna�  fajkova�  travina, aka�  sa tu neda�  ku� piť. Ma�  obrovsku�
cenu. A on ju doniesol len tak,  vy�menou za vodu. Nechcel z� iadne zlato,
otrokov, kone ani nic�. Len tu�  vodu. Vs�etci sme boli nads�ení� a kaz�dy�, kto mal
fajku, si ju pekne vyumy�val a pridal tam tu� to novu�  zmes. Asi som jediny�,
kto si vs� imol, z�e ide o niec�o ine�  ako o zvla� s� tny dar. Napadlo mi, z�e to bude
mať nejaky�  zvla� s�tny u� c�inok. Ma�  dobru�  chuť, je to kvalita, ale celkovo mi
niec�o nehralo. Napadlo mi, z�e si to zapa� lim len raz a budem sledovať, c�o to
robí� s ty�mi, c�o budu�  fajc�iť oveľa viac ako ja. Na nic�  som nepris� iel. A toto je
skutoc�ne zaují�mave� . Ja si myslí�m, z�e sa nic�  nestalo, lebo tam nebol nikto,
na koho by to mohlo mať silny�  efekt, ktory�  si niekto z�ela� .“

„Aky�  efekt?“
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„Ty, Kara, si sa zac�ala dusiť. Ostatní� nie.“

„Aj ja som sa dusila, ale nie az�  tak silno ako Kara,“ pripomí�na Eli.

„Napadlo mi, z�e je to v svojej podstate zbran� . Darovali na�m niec�o, c�o na� s
nejako oma�mi, prinu� ti poslu� chať novy�ch pa�nov alebo niec�o podobne� . To
ale nie je moz�ne�  vedieť za kra� tky c�as,  ak sa to nestretne s nieky�m, pre
koho je to presne urc�ene� . Videl som, z�e je s Karou zle, ale uvidel som, z�e
tento efekt ma�  tiez�  na Liadu. Tiez�  je jej z toho zle.“

„Takz�e to po� sobí� len na z�eny?“

„To  neviem.  Viem len to,  z�e  to  su� visí�  s  ma�giou.  Niekto s  magicky�mi
schopnosťami je… ako sa to povie… vyradeny�  z hry? Uz�  mi rozumiete?“

„Niekto doniesol na�pln�  do fajky, ktora�  s�kodí� ku� zelní�kom.“

„Presne tak.“

„Nic�  v zlom, ale to je fakt kravina,“ mies�a sa do toho Bren. „Mohli by
rovno zabí�jať c�arodejní�kov a hotovo, to by bolo jednoduchs�ie.“

„Uvaz�uj. Bledy�  koren�  znemoz�n� uje su� stredenie sa na ku� zla, s vy�nimkou
ty�ch, ktorí� su�  nan�  zvyknutí�. Da�va to vy�hodu arinom alebo ty�m, ktorí� su�  na
tom uz�  veľmi dlho a zvykli si. Je to jedna z moz�ností�, ako oslabiť niekoho
ako je Kara. Alebo Liada.“

„Nehľadal si svoju dce�ru na�hodou?“

„To je ta�  es�te s�ialenejs� ia vec. Keď som bol na vzduchu a fajc�il som tu�
novu�  zmes, tak som si myslel, z�e ma�m vidiny. Videl som u� plne krotke�ho
oslí�ka, ako pricha�dza ku mne. Zo psiny som sa ho spy� tal, c�i chce mrkvu a
on mi dievc�ensky�m hlasom povedal, z�e vymení� mrkvu za Liadu. Odkiaľ vie
ten oslí�k o mojej dce�re? A ako je moz�ne� , z�e oslí�k rozpra�va? Nesní�valo sa mi
to,  ale  nic�  s� ialenejs� ie  si  neviem  predstaviť.  Samozrejme  som  dal  tomu
oslí�kovi  mrkvu  a  uvidel  som  zrazu  pred  sebou  Eraniel  a  moju  sladku�
Liadu. Nevedel som, kam sa sko� r pozrieť. Liada mala cez oc�i tento tmavy�
kus la� tky. Poz� iadala ma, aby som jej ho neda�val dole, pretoz�e uz�  teraz vidí�
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az�  prí�lis�  dobre. Mala oblec�enie slu� z�ky v kuchyni. Myslel som chví�ľu len na
to,  z�e  som  neskutoc�ne  s�ťastny�,  z�e  ju  vidí�m,  vs�etko  ostatne�  bolo  v  ten
moment nepodstatne� .“

„Ako mo� z�e niekto vidieť az�  prí�lis�  dobre, keď ma�  previazane�  oc�i la� tkou?“
Py� ta sa Bren.

„Ty si Bren. Si odva�z�ny a verny�. Si priateľ. Verí�s�  v to, z�e svet raz bude
spravodlivy�  a vs�etci si zaslu� z� ia s�ťastie. Vidí�m vs�etky�ch. Vidí�m dovnu� tra.
Vidí�m aj bohyn� u Eraniel.“

„A c�o v nej vidí�s�?“ Podozrievavo sa py� ta Kara.

„Strach,  odhodlanie  a  veľa  utrpenia,  na  ktore�  musí�  sta� le  myslieť.
Potrebuje pomoc. Teraz potrebuje, aby niekto bojoval za n� u.“

Kara sa s u� divom pozera�  na Liadu. Vyzera�  ako bez�ne�  dievc�a z kuchyne,
ale niekedy si rukou chra�ni oc�i pred silny�m svetlom, i keď ma�  cez ne kus
la� tky. Pre Karu je to o to zvla� s�tnejs� ie, z�e je vec�er a slnko nesvieti. Zac�í�na ju
zaují�mať, ake�  oc�i sa skutoc�ne nacha�dzaju�  pod tmavou la� tkou.

„Liada, ma�m na teba ota�zku.“ Py� ta sa Kara.

„Čhces�  vedieť, komu mo� z�es�  naozaj veriť. Eli nepozna�s�  dobre, Josac�a tiez�
nie a Čelen ťa uz�  raz opustil, keď si ho potrebovala.“

„Čhcela som vedieť, c�i mi vies�  niec�o povedať o tomto tele. Nie je moje
po�vodne�  a neviem, komu patrilo.“

„Teraz je tvoje. To je jedine� , c�o vidí�m. Vidí�m len teba.“

„Vidí�s�  len mn� a, ale videla si ma aj niekedy predty�m?“

„Nie.“

„Tak nevies� , ako veľmi ma ovplyvnilo to, z�e ma�m ine�  telo.“
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„Uz�  nikdy nebudes�  ovla�dať ohnive�  ku� zla. Preto budem rada, ak sa ich
nauc�í�m od teba. Nechcem, aby boli zabudnute� .“

„Zabili ma hviezdicou. Pris� lo take�  dievc�a so schopnosťou uzdravovať a
namiesto toho, aby ma uzdravila, si so mnou vymenilo telo. Vyzerala som
inak a chcem vedieť, c�i mo� z�em niec�o urobiť pre to dievc�a, ktore�  za mn� a
obetovalo svoj z� ivot.“

„Ak sa niekto pre teba obetoval, tak ti veril. To je jedine� , c�o viem.“

Čelenove zistenia a tiez�  to, c�o hovorí� Liada, su�  mimoriadne pre Brena
zaují�mave�  a  chce  sa  dozvedieť  viac.  Po  chví�li  vs�ak  presta�va  poc�u� vať.
Zisťuje, z�e tu ta� to partia nie je sama.

„Čelen, c�aka� s�  es�te niekoho?“

„Nie.“

„Potom tu ma�me neví�tanu�  spoloc�nosť.“

Bren dví�ha svoj s�tí�t a pozera�  sa, kto sa uka� z�e. Kara si zatiaľ pripravuje
jedno zo svojich novy�ch ku� ziel. Skutoc�ne nie su�  sami a pomaly sa k ní�m
blí�z� i  aspon�  dvadsiatka  ro� zne  vyzbrojeny�ch  vyvrheľov  spoloc�nosti  so
zbran� ami.

„Utec�te, ja ich zabaví�m. Utekajte!“ Vola�  na ostatny�ch Eli.

„Ma�me hviezdicu.“

„Eli  ma�  pravdu,“  s�epka�  potichu  Liada.  „Vedia  o  tebe  a  znemoz�nia  ti
ku� zlenie. Musí�me ujsť, okamz� ite.“

„Poc�kaj, ako to myslí�s�?“
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„Vidí�m veci, ktore�  su�  ostatny�m skryte� . Maju�  so sebou palice s modry�mi
kamienkami, podobne�  tej ktoru�  ma�  Josac�. Znemoz�nia ti ku� zlenie. Utec�.“

Nikto nechce Eli opustiť. Eli trva�  na svojom a namiesto prí�pravy na boj
venuje  chví�ľu  tichej  modlitbe  k  Eraniel.  Nepozera�  sa,  koľko  pricha�dza
najro� znejs� í�ch hrdlorezov. Myslí� si, z�e jej c�as nastal a tu je koniec jej pu� te
plnej utrpenia.

Najbliz�s� í� z votrelcov pricha�dza az�  k Eli a mieri jej na krk os�tepom. Ta�  sa
vs�ak sta�va neviditeľnou. Jeden u� der palice s modry�m kamienkom o zem
okamz� ite rus� í� neviditeľnosť.

„Na� jdite ostatny�ch! Ta� to po� jde s nami!“

„Nepo� jdem. Modlila som sa k Eraniel a ona vie, z�e budem v poriadku.“

„To su�  bla�boly!“

„Nie su� .“

Eli  sa  znovu  sta�va  neviditeľnou  a  ry�chlo  a  potichu  sa  presu� va  prec�.
Opa. tovne�  u� dery palí�c o zem tentokra� t nerus�ia z� iadne ku� zla. Hrdlorezi si
prezeraju�  palice zo spodnej strany a z kaz�dej ku� sok chy�ba, ako keby z nich
niekto ku� sok odlomil.

„Č3ary! Č3ary su�  to! Na nich!“ Kric�í�  veliteľ zbojní�kov, ale ry�chlo pada�  na
zem po tom, c�o mu cez hrudní�k prelieta malic�ka�  kovova�  hviezdica. Vrhacia
zbran�  si nacha�dza ďals� iu a ďals� iu obeť, az�  ich ostala menej ako tretina.
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Čelen a Bren vybehli z u� krytu a pustili sa do boja, zatiaľ c�o posledne�ho,
ktory�  sa bra�nil, zabila os�tepom neviditeľna�  z�ena.
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15. kapitola: Obávaní

Su� tok dvoch maly�ch riek je miestom pokoja. Predovs�etky�m pred bitkou
a po bitke.  Nikto z Karinej  skupiny nema�  z� iadne zranenie.  Moz�no je to
vs�etko  len  na�hoda.  Nikto  nerobí�  za�pisy  o  poc�te  zabity�ch  a  nikto  nema�
potrebu chvastať sa pred ostatny�mi. Vs�etci prez� ili a to je do� lez� ite� .

Kaz�dopa�dne  je  vs�ak  najviac  mr�tvych prostrední�ctvom ry�chlo  letiacej
hviezdice.  Presna�  rana,  jedna  za  druhou.  Zbran� ,  proti  ktorej  sa  neda�
adekva� tne bra�niť.  Kara dobre predpokladala,  z�e  modre�  kamienky mo� z�u
ry�chlo zmeniť pa�na. Nevie, z ake�ho su�  presne materia� lu, ale maju�  podobne�
magicke�  vlastnosti ako vza� cne kovy. O to viac ju prekvapuje, ako ry�chlo sa
doka�zala zbran�  proti ku� zlam dostať do ru� k ku� zelní�ka.

„Ako si to vs�etko doka�zala?“ Py� ta sa Josac�.

„Sko� r ako si to doka�zal ty. Myslela som si, z�e vies�  urobiť neviditeľne�ho
len seba. Ty si urobil Eli neviditeľnou. To bolo u� z�asne� .“ Kontruje mu Kara.

„Nie, ja nie. Momenta� lne sa neviem zviditeľniť ani ja sa�m. Bol to niekto
iny�.“

„A kto?“

„Povedal by som, z�e ty. Doka� zala si zí�skať tie modre�  kamienky poc�as
jedne�ho ku� zla, druhy�m ku� zlom si to tu premenila na bitu� nok a tretí�m si
urobila Eli neviditeľnu�  a to dvakra� t.“

„Čhces�  mi odprisahať, z�e s tou neviditeľnosťou nema� s�  nic� spoloc�ne�?“

„Moz�no  si  len  myslela  na  to,  z�e  by  som  to  mal  urobiť.  Mne  to  ani
nenapadlo. Ma�s�  silny�  dar a myslí�m si, z�e sta� le silnejs� í�.“
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„Liada, ty vidí�s�  vs�etko. Č3o si videla a c�o si myslí�s�?“

„Tvoja sila sa sta�va tvojim prekliatí�m.“

Modra�  ma�gyn� a  sa  na  n� u  pozera�  a  vo� bec  nevní�ma  na� zor  Čelena,  z�e
niekedy jeho dce�ra  hovorí�  v  ha�danka� ch.  Rozmy�s�ľa  nad prekliatí�m.  Es�te
neda�vno tu bolo Herdanovo poz�ehnanie, ktore�  ovplyvn� uje vs�etky�ch. Č3o ak
teraz pris� lo prekliatie, ktore�  je urc�ene�  len pre n� u? A ake�  prekliatie?

Kara si vs� í�ma es�te jeden detail. Z palí�c chy�ba len malic�ky�  ku� sok. Dosť
maly�  na  to,  aby  si  to  nikto  nevs�imol  az�  ky�m  nebude  prí�lis�  neskoro.
Kamienok a malic�ky�  ku� sok drievka sa oddelili  od palí�c  u� plne nehluc�ne.
Hotove�  umelecke�  dielo, ak sa to da�  takto popí�sať. Uvedomuje si, z�e niec�o
nie je v poriadku. A Liada to vie. Kara vie, c�o presne Liada vie bez toho, aby
sa jej py� tala.

„Si svoj tien�  a tvoje svetlo sa mení� v temnotu.“

„Prosí�m? Liada, c�o ty�m myslí�s�?“

„Tvoja budu� cnosť nemo� z�e byť plna�  minulosti.“

„Myslí�m, z�e ťa cha�pem. Čhces�  povedať, z�e nabera�m silu. Bez toho, aby
som niec�o  s�pecia� lne robila.  Mení�m sa na niekoho ine�ho.  Moz�no budem
u� plne iny�m c�lovekom s iny�mi cieľmi a tu� z�bami a odkazujes�  na to, z�e som
vz�dy chcela byť ako Airana, ale moz�no som uz�  teraz silnejs� ia ako ona kedy
bola. A to som modrou ma�gyn� ou len chví�ľu a dokonca nechtiac.“

„Rohy tvojej su� dnosti potrebuju�  sku� s�ku.“

„Dobre, tu sa mi hodí� preklad. Kto toto pochopil?“
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Nasta�va minu� ta u� plne�ho ticha. Prerus�uje ho Eli.

„Rohy su� dnosti. Vs�etky�ch si pozabí�jala tou zbran� ou. Hviezdica.“

„Myslí�s�  si, z�e c�í�m viac ju budem pouz� í�vať, ty�m budem silnejs� ia?“

„Alebo za�kernejs� ia. Odovzdaj ju.“

„Pokojne ju odovzda�m, ale musí�s�  vedieť, z�e ju od teba kedykoľvek znovu
zí�skam.“

„Bren, zober ju a hoď ju tak ďaleko, ako doka�z�es� .“

Bren ha�dz�e hviezdicu do diaľky takou silou, akou len doka� z�e.

„Uvedomujete si, z�e sme pra�ve pris� li o nas�u najleps�iu zbran� ?“

„Ty si nas�a najleps�ia zbran� . Potrebujeme teba, nie hviezdicu.“

Vs�etci  sa  pozeraju�  na  Liadu,  ktora�  prestala  hovoriť  v  ha�danka� ch  ale
povedala do� lez� itu�  mys�lienku. Kara jej musí� dať za pravdu, len es�te doplBn� a
niekoľko slov o do� lez� itosti kaz�de�ho jednotlivca.

Čhcela  pomstiť  Airanu,  u� plne  sama.  Teraz  je  v  s�esťc�lennej  skupine,
ktora�  si poradila s nebezpec�enstvom bez jedine�ho zranenia.

„Ma�m jeden na�pad. Magicky�. Vs� imli ste si, z�e kaz�dy�  pouz� í�va tie modre�
kamienky  na  palici  na  rus�enie  ku� ziel?  Č3o  ak  ten  kamienok  vo� bec
nepotrebuje z� iadnu palicu a vyz�aduje len silnejs� iu ranu o zem? Naprí�klad
ho len pruds�ie hodiť?“
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Karin  na�pad  funguje.  Kaz�dopa�dne  Josac�  si  berie  svoju  palicu,  ktoru�
pouz� í�va aj na opieranie. Partia aj vďaka Kare nabera�  na sile a uvedomuje
si, z�e je len ota�zkou c�asu, kedy sa ta� to skupina stane sla�vnou. Sta� le vs�ak
pricha�dza ota� zka, kam í�sť.

Nasta�va  pokojna�  noc  pre  vs�etky�ch  okrem  Kary.  Kaz�dy�  si  nacha�dza
miesto, kde si mo� z�e len tak ľahnu� ť. Mlada�  modra�  ma�gyn� a vs�ak sta� le myslí�
na Airanu. Nemo� z�u ju len tak predbehnu� ť. Navys�e bez s�tu� dia. Neda�va jej to
logiku a zac�í�na mať pocit,  z�e je len ba�bkou niekoho oveľa mocnejs� ieho.
Sta� le  tu  nie  je  niekto,  kto  by  jej  mohol  pomo� cť,  kto  by  si  ju  skutoc�ne
doka�zal vypoc�uť aj bez slov. Potrebuje niekoho, kto vidí� do jej vnu� tra.

Drz� í�  hliadku, dobrovoľne. Oveľa viac ako na stra�z�enie ostatny�ch myslí�
na  to,  kto  skutoc�ne  stra�z� i  ju.  Nechce  byť  nieky�m,  proti  komu sa  budu�
musieť vs�etci spa� jať. Nez�ela�  si byť tak silnou, aby nikoho nepotrebovala.

Existuju�  dva ďals� ie do�vody, prec�o osta�va hore. Prvy�m je hviezdica. Ma�  ju
v ruke, aj keď ju doka� zal Bren hodiť veľmi ďaleko. Doka�zala ten nez� ivy�
predmet donu� tiť, aby si nas� iel cestu az�  do jej ru� k. Nehluc�ne a nena�padne.
Teraz je rad na nej. Čhce vedieť, ako ďaleko ju doka� z�e hodiť. Sku� s�a to. Viac
ako sila svalov rozhoduje sila jej ku� zla. Hviezdica letí�  omnoho ďalej, ale
pre tmu ju nie je moz�ne�  vidieť. Osta�va len Karin pocit, z�e letí� az�  kdesi za
kopce.

Druhy�  do�vod jej dal starec, ktory�  sa rozpra�val s oslí�kom. Ani nevedel, z�e
to bola skryta�  bohyn� a.  Moz�no by aj  ona mohla mať niekoho,  s ky�m sa
mo� z�e rozpra�vať inak ako s ostatny�mi. Sku� s�a zaklí�nadlo, ktore�  sa nemohla

 S. Hoferek – Partia  82/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


nikde nauc�iť, ale aj tak ho ma�  v hlave uloz�ene� . Ku� zlo je zloz� ite� , vyz�aduje
mnoz�stvo su� stredenia, ale ona ma�  teraz pokoj a c�as.

Podarilo sa.

„Ahoj Kara.“

„A… hoj?“

„Vidí�m,  z�e  tvoja  sila  rastie.  Ovla�das�  ku� zla,  ktore�  som  neovla�dala  ja.
Neboj sa, z�e ti to vs�etko prejde cez hlavu. Pre ostatny�ch budes�  cvok, ak
es�te nie si. Nie kaz�dy�  zí�ska v z� ivote skutoc�nu�  moc, ale mať ju je kra� sne.
Ako ju pouz� ijes� , to je na tebe. Kaz�dopa�dne si z� ivot uz� í�vaj.“

„Ako je moz�ne� , z�e ovla�dam ku� zla, ktore�  som sa nikdy neuc�ila?“

„Niec�o vedela ta�  mala� , niec�o si vedela ty, niec�o si moz�no pochytila odo
mn� a. Pre niekoho je ku� zlo aj to, z�e po noci prí�de den�  a po dni prí�de noc. Č3o
je to ku� zlo? Ma� s�  talent, skra� tka ma�s�  na to a to je do� lez� ite� . Je niekto silnejs� í�
ako ty? Ak sa s ní�m nestretnes�  teraz, ale az�  keď budes�  pripravena� , tak je
vs�etko v poriadku. Potom ho spa� lis�  na popol.“

„Uz�  nemo� z�em nikoho spa� liť na popol.“

„Si  niec�o  ako  ja,  ale  silnejs� ia.  Doka� z�es�  niekoho  znehybniť  desiatimi
spo� sobmi.  Ak  doka�z�es�  vyrobiť  ohen�  dvomi  kremen� mi  alebo  iny�m  z
desiatich spo� sobov,  tak mo� z�es�  z  niekoho spraviť  kra� snu ko� pku popola.
Navys�e ma� s�  pri sebe ohnivu�  ma�gyn� u.“

„Koho? Liadu?“

„Nepy� taj sa tak hlu� po a nauc� ju pouz� í�vať ohnive�  strely. Ona to chce, ty to
chces�  a bude veľa popola. No nie je to para�da?“
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Čelen pomaly vsta�va. Prebudilo ho meno jeho dce�ry.

„S ky�m sa rozpra�vas� , Kara?“

„S niky�m. To sa ti muselo zdať,“ zaklamala Kara.

„Moz�no sa mi to zdalo a moz�no nie. Poď spať, si unavena�  a hovorí�s�  zo
sna. Vystriedam ťa na hliadke.“

„Musí�m… premy�s�ľať.  Čhcem byť  sama.  Teraz  tu�  hliadku potrebujem.
Vra� ť sa k spa�nku. Neviem ti to vysvetliť inak ako… z�e chcem byť teraz pri
vedomí� a sama.“
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16. kapitola: Spor?

Po  dlhej  noci,  predovs�etky�m  pre  Karu,  pricha�dza  ra�no.  Nikto
nepresu� val  mr�tvoly,  tak  vs�etci  lez�ali  od  nich  ďalej.  Ako  ďaleko  je  vs�ak
norma� lne spať od c�erstvy�ch mr�tvol?

Čelen je prvy�  na noha� ch. Je stars� í�,  nepotrebuje toľko spať, ale hlavne
jeho spa�nok nebol hlboky�. Niekoľkokra� t sa zobudil, alebo ho sko� r zobudila
Kara a jej zvla� s�tne monolo� gy. Na druhej strane je Kara, ktoru�  chce Bren
nechať, aby sa poriadne vyspala. Dobre si uvedomuje, kto ma�  aku�  za� sluhu
na porazení� vs�etky�ch ty�ch nepriateľov.

„Mali  by  sme  sa  rozhodnu� ť,  c�o  urobí�me  a  kam  po� jdeme,“  zac�í�na
diskusiu Josac�.

„Poc�kajme na Karu.“ Odpoveda�  mu Bren.

„Sta� le Kara. Je do� lez� ita� , ale nemo� z�e byť vz�dy ta�  najdo� lez� itejs� ia.“

„Teraz je a nic� na tom nezmení�s� .“

„Nemyslí�m to zle. Len chcem povedať, z�e aj ostatní� musia mať slovo.“

„Ma� s�  slovo. Hovor c�o chces� . Ale ja sa odtiaľto nepohnem, ky�m sa Kara
nezobudí�.“

„Bude es�te dlho spať. Mali by sme rozhodnu� ť bez nej, kam po� jdeme.“

Bren zisťuje, z�e Josac�  a hlavne Čelen si neuz� ili spa�nok tak ako ostatní� a
to pra�ve kvo� li Kare. Slovo si berie Čelen.
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„Spraví�me to takto. Kto si myslí�, z�e Kara ma�  o vs�etkom vz�dy rozhodovať,
nech ide teraz k nej. Kto si myslí�, z�e by sme sa mali rozhodovať sami, nech
ide ku mne.“

Josac� ide k Čelenovi, zatiaľ c�o Bren ku Kare. Osta�vaju�  dvaja.

Eli  po� sobí�  rozospato,  ale  bez  dlhe�ho  uvaz�ovania  a  hlavne  bez  slova
kra� c�a a na� sledne si sada�  k spiacej Kare. Karinina strana vyhra�va a je na
Liade, c�i sa to vyrovna� .

„Liada, poď sem,“ vola�  ju jej otec a Josac� ju taktiez�  posmeľuje.

„Idem.“

K prekvapeniu vs�etky�ch sa Liada blí�z� i k Josac�ovi a doty�ka sa jeho c�ela.
Na� sledne sa presu� va aj s Josac�om na Karinu stranu.

„Č3o to je? Č3o to ma�  znamenať?“

„Duty�  a spra� chniveny�  strom nie je  spra�vnym ochra�ncom tra�vy,  ktora�
prez� ije krupobitie a ľudsku�  nena�visť.“

„Zase tie tvoje ha�danky, dce�rka?“

„Asi to viem preloz� iť,“ ozy�va sa Eli. „Čhce povedať, z�e si zbytoc�ny�.“

„Potom nemusí�m byť v tejto smies�nej skupine. Liada, odcha�dzame.“

Čelen  sa  dví�ha  a  berie  Liadu  za  ruku.  Proti  silne�mu  chlapovi  nema�
s�ancu. Po chví�li  sa vs�ak jej odpor zac�í�na zva. c�s�ovať. Čelen ma�  pocit,  ako
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keby spolu s dce�rkou mal ťahať aj nejake�ho chlapa. Nevidí� Josac�a a ry�chlo
zac�í�na cha�pať, c�o sa deje.

Eli sa snaz� í� zobudiť Karu, ale nedarí� sa jej to. Ide taktiez�  k Liade a drz� í�
ju, aby ju Čelen neodtiahol prec�.

„Prestan� te vs�etci! Okamz� ite!“ Ozy�va sa Bren.

„Ides�  sa k nim pridať aj ty?“

„Mo� z�em to spraviť,  ale vs�etci by mali vedieť to,  z�e ak sa rozha�dame,
budeme ľahs�í�m  cieľom.  Musí�me spolupracovať,  aj  ak ma�me ine�  na�zory.
Potrebujeme kaz�de�ho jedne�ho z na� s.“

„A ty budes�  dvojka v tejto skupine? Vec�ny�  za� stupca?“

„Je mi jedno, c�i som dvojka, trojka alebo kto, ky�m ma�  cela�  ta� to partia
zmysel a cieľ. Nechces�  aj ty byť niec�o viac?“

„Niec�o viac? A c�o take�? Smely�  obranca dievc�atka?“

„Presne tak. Smely�  obranca ma�gyne, ktora�  nema�  vo svete obdobu. Sila a
ma�gia su�  ako chlieb a maslo, patria k sebe. Čhlieb bez masla funguje, aj
maslo bez chleba, ale oddelene – to nie je ono.“

„Nepovies�  nic�, c�o ma donu� ti k nejakej vec�nej vernosti.“

Do sporu dvoch muz�ov c�asto zasiahne z�ena. Čela�  partia je o z�ena� ch. O
z�ene, ktora�  spí�. O z�ene, ktora�  je na� jdenou i stratenou dce�rou a tiez�  o z�ene,
ktora�  pracovala  ako  prostitu� tka  a  urobí�  vs�etko  c�o  doka� z�e,  aby  sa  ta� to
partia nerozpadla a mohla pokrac�ovať ďalej.
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Eli ťaha�  Čelena niekde prec�, ale nie az�  tak veľmi ďaleko. Mimo dohľad
ostatny�ch. Kaz�de�mu je jasne� , prec�o to robí�, aj keď na to nema�  ani trochu
na� ladu.  Eli  je  rozhodne  najstars� ia,  ale  za� roven�  si  uvedomuje,  z�e  je  zo
vs�etky�ch ta�  bez aky�chkoľvek s�pecia� lnych, dychvyra� z�aju� cich schopností�.

Osta�va  Bren,  ktory�  opakovane dokazuje  svoju lojalitu.  Nena�padne sa
doty�ka  Kary,  ktora�  vs�ak  sta� le  spí�.  Nema�  nic�  proti  tomu,  aby  si  trochu
pospala, ale zac�í�na mať podozrenie. Berie jeden z modry�ch kamienkov a
ha�dz�e ho o zem, blí�zko miesta, kde spí� Kara. Ta�  sa v momente prebu� dza.

„Č3o… c�o sa stalo?“

„Je ra�no a zobudila si sa,“ odpoveda�  jej Bren.

„To vidí�m, ale prec�o sa na mn� a pozera� te ako na zjavenie?“

„Spala si dlho. Az�  doky�m som nehodil kamienok o zem.“

„Zvla� s� tne. Ten kamienok ma zobudil? Tak to musela byť dobra�  rana.“

„Alebo ťa niekto oc�aroval a toto zrus�ilo ku� zlo. Niekto z na� s.“

Josac� okamz� ite berie do ru� k svoju palicu, ale vo� bec nevie, proti komu ju
pouz� iť. Taktiez�  Kara by mohla niec�o vymyslieť, ale nevie, kto mo� z�e byť jej
nepriateľ.  Taktiez�  nevie,  c�i  je  Brenova  domnienka  skutoc�ne  len
domnienkou, alebo holy�m faktom.

„Liada, c�o vidí�s�?“

„Vidí�m pra�ve zobudenu�  ma�gyn� u.“

„Vidí�s�  aj niec�o viac? Niec�o, c�o nevidia ostatní�?“

„Momenta� lne nie, nevidí�m.“
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„Daj si dole tu�  s�atku.“

„To nepomo� z�e. Mo� j vnu� torny�  zrak je silnejs� í� ako ten, ktory�  ma�  kaz�dy�  z
va� s.“

„Prec�o potom nosí�s�  s�atku cez oc�i?“

„Bez nej by som mala priveľa informa� cii. Videla by som viac, ako by som
doka�zala pochopiť. Je to moje prekliatie.“ Vysvetluje Kare Liada.

„Mnohí� stars� í� ľudia nada�vaju� , z�e uz�  maju�  slabe�  oc�i. Ty ma�s�  prí�lis�  silne�
oc�i a preto nosí�s�  vs�ade tu�  s�atku? Z3 iadam ťa o u� plnu�  u� primnosť. Čhces�  mi ty
alebo Čelen ublí�z� iť nejaky�m spo� sobom?“

„Za mn� a ti mo� z�em povedať, z�e sa nemusí�s�  ba� ť. Čelenove mys�lienky su�
predo  mnou c�asto  skryte� .  Je  ako  zatvorena�  kniha,  o  ktorej  viem,  z�e  je
dobra� , ale neviem ju prec�í�tať.“

„D3 akujem ti za u� primnosť. A kde vlastne Čelen je?“

„Je  s  nim  Eli.“  Odpoveda�  Kare  Bren.  „Čhce  ho  presvedc�iť,  aby  ostal.
Svojim telom. Je ti oddana� , tak ako ja. Čelen raz odis� iel a moz�no odí�de aj
teraz.  To  je  v  ruka� ch  Eli.  Je  nahnevany�,  z�e  v  celej  partii  ma�s�  to
najdo� lez� itejs� ie postavenie, dokonca i keď spí�s� .“

„Ak  ma  doka�z�e  niekto  tak  ľahko  uspať,  tak  sa  necí�tim  ako  ta�
najdo� lez� itejs� ia.“

„Ako  ťa  mo� z�e  niekto  uspať?  A  ako  vlastne  ta�  ma�gia  funguje?  Viem
nara�bať so s�tí�tom, viem sta� ť vo forma� cii  c�i  u� toc�iť tam, kde je potrebne�
zdvihnu� ť mec� a uka� zať silu. O ku� zlach neviem nic�.“

„Poviem  ti,  c�o  viem,“  odpoveda�  Kara  a  zapí�ja  ranny�  sma.d  vodou  z
na�doby, ktoru�  ma�  so sebou.
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17. kapitola: Ako funguje mágia?

Kara si sada�  na jeden z padnuty�ch stromov. Strom ma�  korene vysoko
nad zemou, ako keby ho niekto si silou obra vytrhol zo zeme a len tak
pohodil. Zub c�asu sa na n� om podpí�sal, ale sta� le je dosť pevny�  na sedenie.

Obc�as  sa  niekto  py� ta  Kary  alebo  inej  ma�gyne,  ako  funguje  ma�gia  a
vs�etky  tie  c�ary.  Niekedy  nezna�mi  ľudia,  inokedy  priatelia.  Pretoz�e  sa
posledne�  roky starala o Airanu a o knihy,  veľa priateľov nema� .  Napriek
tomu je teraz doslova obklopena�  priateľmi.

„Vysvetliť ma�giu skutoc�ne dobre je zloz� ite� . Ale je to podobne� , ako keď
kreslí�s�  dom  alebo  s�ermujes�  s  mec�om.  Uc�í�s�  sa,  zleps�ujes�  sa.  Niec�o
dosiahnes�  ry�chlo,  niec�o  ine�  nedosiahnes�  nikdy.  Ak by si  sa  py� tal,  c�o  je
najdo� lez� itejs� ie  pre  c�arodejní�ka,  tak  by  som  povedala  z�e  nadanie,
vedomosti  a vytrvalosť.  Ale nie je  to len rovnica.  Zosielať ku� zla doka� z�e
kaz�dy�  inak,  tak  ako  mo� z�u  dvaja  chlapi  inak  nara�bať  s  mec�om.  Kto  je
zvyknuty�  na  rovny�  mec�,  ten sa postupne nauc�í�  bojovať aj  so  zahnutou
s�abľou a naopak.  Podobne je  to s  ku� zlami.  Predstav si… alebo si  to ani
nemusí�me predstavovať. Liada, poď bliz�s� ie. Nauc�í�m ťa jednoduche�  ohnive�
ku� zlo.“

„AB no?“

„Ako prve�  si overí�m, c�i ma�s�  ku� zlenie v sebe. Č3 i to ma�s�  v krvi, v tvojom
ko� de z� ivota.“

„Viem, z�e ma�m. Vidí�m to v sebe, ale neviem to pouz� iť.“

„Zvla� s� tne, ja v tebe nic�  necí�tim. Povedala by som, z�e ty a c�ary nejdete
dohromady.  Zvla� s�tne  sa  to  hovorí�  a  es�te  zvla� s�tnejs� ie  vysvetľuje,  ale
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prisahala by som, z�e ty nema� s�  z� iadne nadanie na ku� zla. Čí�tim to z Josac�a,
ale z teba nie. Ani z Brena.“

„To ma�m potom po otcovi. Necí�ti bolesť, ani ine�  veci. Niekedy je u� plne
necitlivy�  na najro� znejs� ie veci a niektorí� ľudia si ho nevedia dobre zaradiť.
Ani jeho, ani mn� a.“

„Druha�  vec,  po  ko� de  z� ivota  alebo  ko� de  ma�gie,  ako  sa  to  niekedy
spomí�na,  je  talent.  Niekto  doka� z�e  vytvoriť  s  vyuz� ití�m  rovnake�ho  u� silia
silnejs� ie ku� zlo. Vie ku� zliť efektí�vnejs� ie.“

„Nemusí�s�  mi v dvoch veta� ch hovoriť to iste� .“

„Nemusí�m,  ale  takto  som sa  to  uc�ila  ja  a  viem,  z�e  sa  opakujem,  ale
opakovanie je matka mu� drosti, to si nepoc�ula? Ale poďme ďalej. Tí� najleps�í�
ku� zelní�ci doka�z�u posielať na� roc�ne�  a vyc�erpa�vaju� ce ku� zla bez toho, aby v
nich robili chyby a es�te ich aj presne zamieria. Mn� a vybrali do c�ervenej
le�gie, lebo ma�m talent. Uz�  neviem, ako to zistili, ale je moz�ne�  nespra�vne
odhadnu� ť  talent,  aky�  c�lovek  ma� .  Samozrejme  to  vie  odhadovať  niekto
leps�ie a niekto hors� ie.“

„Neviem, c�i ma�m talent.“

„Kaz�dy�  ma�  talent na niec�o ine� . Kaz�dopa�dne ďalej potrebujes�  vedomosti,
hlavne  pri  ohnivy�ch  ku� zlach.  Manipulovať  s  ohn� om  je  zradne�  a
nebezpec�ne� ,  ale  na  druhu�  stranu  su�  niektore�  ohnive�  ku� zla  skutoc�ne
jednoduche� . Es�te dve veci ovplyvn� uju�  ku� zlenie. Za� soba ku� zelnej energie je
u  kaz�de�ho  ina� .  Niekto  doka� z�e  zoslať  desať  na� roc�ny�ch  ku� ziel,  zatiaľ  c�o
niekto  iny�  iba  jedno.  Posledna� ,  piata  vec,  je  pre  mnohy�ch  nezna�ma.
Existuje niec�o s�pecia� lne, niec�o extra.“

„Takz�e na ku� zlenie potrebujes�  mať svoj ko� d z� ivota, talent, vedomosti,
za� sobu a niec�o navys�e?“

„Presne tak. Ja viem ine�  ku� zla teraz, ako keď som bola c�ervena�  ma�gyn� a.
Ma�m ine�  telo, iny�  ko� d z� ivota, zatiaľ c�o vedomosti ma�m rovnake� .“

 S. Hoferek – Partia  91/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„Ma� s�  aj rovnaky�  talent, keď ma� s�  ine�  telo?“

„To sa ťaz�ko povie. Mala som talent na ohnive�  ku� zla, neviem aky�  presne
je mo� j talent v su� c�asnosti. V c�om konkre�tne som dobra� . Niekedy je tiez�  sila
ku� zla  jednoducho  o  s�ťastí�  a  o  najro� znejs� í�ch  veciach,  ktore�  nevies�
ovplyvniť.“

„Patrí� tam aj presvedc�enie?“

„Ake�  presvedc�enie?“

„Zos�les�  silnejs� ie ku� zlo keď chra�nis�  niekoho, na kom ti za� lez� í�? Alebo keď
bra�nis�  vlastny�  dom?“

„Niekedy a�no, niekedy nie. Ma�gia je o sku� maní� a sta� le o nej nikto nevie
vs�etko. Viem len to, z�e v Marelovej zemi je mnoz�stvo najro� znejs� í�ch ľudí�,
ktorí� sku� maju�  ma�giu uz�  po genera� cie a pris�li na veci, ktore�  si necha�vaju�
pre seba.“

„Odkiaľ to vies�? Nie je to len povera?“

„Kaz�dy�  to vie. Ber to ako fakt.“

„Ako zos�lem ohnive�  ku� zlo?“

„Kľu� c�om je pochopenie, c�o to vlastne ohen�  je, c�í�m je s�pecificky�. Musí�s�
cha�pať,  z�e  ohen�  je  dobry�  sluha,  ale  zly�  pa�n.  Ja  som  cí�tila  ohen�  ako
prirodzene�  telesne�  teplo. Ako keby si mohla svoje teplo zo same�ho vnu� tra
vytiahnuť z ruka�va a pouz� iť ho bez toho, aby si sa sama zranila. Tak, ako
keď strieľas�  z luku a vyťahujes�  s� í�p z tulca. Kaz�de�  ohnive�  ku� zlo je ako tvoja
ďals� ia ruka, s ktorou mo� z�es�  robiť, c�o len chces� , ale nikdy to nebude idea� lne
na prvy�kra� t. Liada, sku� s zapa� liť tieto vetvic�ky. Je tu suche�  drevo, zapa� ľ ho.“

„Ako?“

„Mysli na to, z�e sa tvoja tretia ruka doty�ka ty�ch vetvic�iek a na� sledne
opu� s�ťa tvoje telo.“

„To sa ti vs�etko ľahko povie.“
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„Sta� le necí�tim z teba z� iadnu magicku�  energiu.“

„Asi ju nema�m.“

„Ona tvrdila, z�e sa doka� z�es�  nauc�iť ohnive�  ku� zla.“

„Kto to tvrdil? Eli? Eraniel?“

„Predsa Airana.“

„Nepozna�m ju.“

„Ach. Samozrejme, z�e nepozna�s� . Zabudni na to, nebudem ťa uc�iť ohnive�
ku� zla. Neda�  sa to.“

„Ja sa nevzda�vam. Nevzda�vaj to ani ty, prosí�m.“

Liada z� iada Karu, aby pokrac�ovala. Vy�sledkom je mnoz�stvo teo� rie, ale
z� iadne  plamene.  Kara  by  najrads�ej  uka� zala  niektore�  ohnive�  ku� zla,  ale
nedoka� z�e to. Aj tie najprimití�vnejs� ie ku� zla, o ktory�ch vie u� plne vs�etko, su�
pre n� u vzdialene� .

„Prec�o nemo� z�es�  zosielať ohnive�  ku� zla? Aky�  je to pocit?“

„Je to… ako keby si chcela prejsť niekoľko krokov cez la�vu. Vies�  chodiť,
vies�  kam ma�s�  í�sť,  ale nemo� z�es� .  Nikde nie je z� iadny most,  z� iadna na�dej,
z� iadna cesta. Vies�  vs�etko, c�o potrebujes� , ale dobre vidí�s� , z�e sa to neda� . Je to
krute� . Podobne krute� , ako keď matka prí�de o dieťa, ktore�  niekto odna�s�a
prec�.  Mo� z�e  byť od neho dvadsať,  desať c�i  pa. ť krokov, ale cez mnohy�ch
vojakov neprejde, aj keď sa o to poku� s�a a nevs�í�ma si rany a bolesť, aj keď
telo pada�  dolu do s�piny. Moz�no je to trochu prehnane� , ale skutoc�ne taky� to
pocit ma�m teraz ja.

K skupine sa vracia Čelen a Eli. On sa usmieva, ona nie.
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„Dievc�atko na�m dospinkalo, to je na�hodic�ka,“ posmes�ne trepol Čelen.

„Uc�ila som Liadu ohnive�  ku� zla.“

„Ty? Ty, c�o nevies�  ku� zliť a si slabs�ia ako obyc�ajna�  za�palka?“

„Sku� sim  ti  odpovedať  tak,  ako  obc�as  odpoveda�  Liada.  V  ha�danka� ch.
Ľadovec ma�  dutu�  hlavu.“

„Č3oz�e?“

Kara sa doty�ka Čelenovho ramena a okolo celej jeho postavy sa vytva� ra
silny�  ľad. Uz�  po chví�li vyzera�  ako veľka� , ľadova�  socha, ktora�  ma�  vo svojom
vnu� tri c�loveka. Ľad u� myselne nepokry�va tva� r.

„To nie je fe� r! Prec�o si mi to urobila?!“ Zlostí� sa Čelen. 

„Liada ťa doka�z�e rozmraziť. Vlastne nedoka� z�e. Uvidí�me, c�i na� jde v sebe
silu a hlavne vo� ľu na to, aby ti pomohla.“

„Eli ma presvedc�ila, aby som ostal pri tebe. Toto je odmena?“

„Dnes bude teply�  den�  a ty ma�s�  u� plne zadarmo poriadne osviez�enie.“

„Rovno ma zabi, nech je po vs�etkom.“

„Ma�m leps�í�  na�pad. Donu� tim ťa leps�ie starať sa o Liadu. Potrebuje ťa.
Vs�etci ťa potrebujeme.“

Popri  diskusii  pricha�dza  Josac�  s  veľmi  jednoduchy�m,  priam
primití�vnym na�padom. Moz�no Liadine schopnosti  v oblasti ma�gie niec�o
potla� c�a a to potla� c�anie na n� u reaguje viac, ako na iny�ch. Berie svoju palicu
a modraste�  kamienky a ide prec�.  Po pa. ťdesiatich krokoch zí�skava Kara
pocit,  z�e  aj  Liada  ma�  vhodny�  ko� d  z� ivota  na  ku� zlenie,  ale  pre  blí�zkosť
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kamienkov  ho  nebolo  moz�ne�  rozoznať.  Kara  otvorene  hovorí�,  z�e  Liada
pravdepodobne nikdy nevyku� zli nic�, o c�om by sa v budu� cnosti pí�salo vo
veľky�ch prí�behoch.

Prve�  ku� zlo, ktore�  sa Liada uc�í�,  su�  teple�  ruky. Z3 iadne ohne a nic�, c�o by
bolo  priamo  nebezpec�ne� ,  ale  aj  toto  ma� lo  sa  da�  pouz� iť  na  ury�chlenie
rozmr�zania Čelena.

„Pomo� z�  mu, Kara. Daj prec� ten ľad. Prosí�m.“

„Urobí�m to. Pre teba. Ale len preto, z�e si sa nauc�ila to najdo� lez� itejs� ie
ku� zelne�  sloví�c�ko.  Len neviem, c�i  sa z toho Čelen pouc�í�.  Teraz,  keď sme
vs�etci pokope, tak by sme mali zistiť c�o ďalej. Ma�  niekto na�pad?“

Ako prvy�  pricha�dza pred ostatny�ch Josac�.  Moz�no preto,  z�e  es�te pred
chví�ľou chcel odí�sť, keď videl, z�e Kara nevsta�va.

„Zistime, c�o vieme. Teda… zhrn� me to. Dajme vs�etky fakty dohromady.“

„Vieme,  z�e  niekto  zabí�ja  najro� znejs� í�ch  ľudí�  s  magicky�m  nadaní�m.
Taktiez�  vieme, z�e sa niec�o deje na ostrove Azoya a z�e kaz�dy�  jednotlivec je
zraniteľny�.  Es�te vieme, z�e ma�  pred ní�m res�pekt aj samotna�  Eraniel a z�e
vs�etko riadi niekto mimoriadne mocny�, komu vyhovuje chaos.“ Sumarizuje
Kara.

„Tak teraz fakt neviem, c�o urobí�me.“ Josac�  skla�pa hlavu a prenecha�va
priestor ostatny�m.

„Najodva�z�nejs� ie  je  vypraviť  sa  na  miesto,  kde  je  najviac
nebezpec�enstva. Na Azoyu, alebo niekde do Marelovej zeme a urobiť niec�o
tam,  len  es�te  neviem c�o.  Pravdepodobne konfrontovať  toho,  kto  to  ma�
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vs�etko na starosti. Zvla� s�ť, ky�m nema�  u� plnu�  moc. Ak by niekto mal u� plnu�
moc, prec�o by sa staral o tak vzdialene�  krajiny?“ Vyjadruje sa Bren.

„Za mn� a je to jasne� . Vypoc�ujte ma,“ hovorí� Eli a sta�va si na veľky�  kamen� ,
aby bola vys�s� ia.“

„AB no?“

„Ak tu ostaneme a neurobí�me nic�,  tak budeme nic�í�m. Sme zaují�maví�,
lebo sme spolu a tiez�  preto, lebo ma�me moz�nosť niec�o urobiť. Mo� z�eme my
byť  tou  zmenou.  Niekto  chce  zabiť  Karu,  Josac�a  a  Liadu,  len  tak.
Neurobí�me proti  tomu nic�?  A  c�í�m sme bez nich?  Nech sa  rozhodneme
akokoľvek, nerobiť nic�  nie je dobre�  ries�enie. Musí�me í�sť ďalej a da�vať na
seba pozor, poma�hať si. Ja som tu najslabs�ia, najmenej zaují�mava�  a neviem
c�o vs�etko dohromady, ale viem, z�e mo� z�em a hlavne chcem byť uz� itoc�na� .
Dajte mi s�ancu. Dajme si s�ancu vs�etci navza� jom. Na ostrove niekde stras�ne
ďaleko sa deje niec�o zle� , tak tam poďme urobiť poriadok. Zatiaľ nevieme
nic�,  dozveďme  sa  viac.  Moz�no  urobí�me  oveľa  viac,  ako  si  teraz  vieme
predstaviť. A moz�no na�m bude cely�  svet vďac�ny�  a povedia si, z�e to je ta�
partia  hrdinov,  ktorí�  niec�o  urobili,  zatiaľ  c�o  sa  vs�etci  ukryli  do  svojich
pohodlny�ch domov s veľky�mi pieckami a neurobili vo� bec nic�. Na� s�  cieľ je
ďaleko? Na� jdime skratku. Na�s�  nepriateľ je silny�? Buďme silnejs� í�, alebo ho
oslabme.  Alebo  obidvoje.  Hlavne  vyrazme.  Nikto  nebude  opu� s�ťať
ostatny�ch.“ 

Kara su� hlasí�  a okamz� ite vyra�z�a na juh.  Bren ju okamz� ite nasleduje a
postupne ju nasleduju�  vs�etci. Niektorí� su�  zvedaví�, iní� nie. Eli sa smeje, ako
niekto  v  budu� cnosti  prekru� ti  dejiny  a  k  skutoc�ny�m  veciam  pribudnu�
niekedy u� plne nezmyselne�  prí�behy, ktore�  sa dobre poc�u� vaju�  a postupne sa
zmenia na rozpra�vky pre deti na dobru�  noc.

„Kam presne ideme?“
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„Na Azoyu.“

„Ako sa tam ma�me dostať, keď nema�me loď?“

„Nepo� jdeme loďou.“

Kara je pevne rozhodnuta�  a Eli sa na n� u pozera�  ako na bla� zna. Z3 iadne
hlasovanie, kam a prec�o po� jdu. Jednoducho sa ide, lebo to zas jeden c�lovek
rozhodol.  Eli  sa  rozhoduje,  c�i  bude ticho a poslus�ne  po� jde,  alebo bude
kla� sť ota�zky a podry�vať Karu, ktorej sa tak silno zasta�va.

Rozhoduje sa, z�e na to po� jde inteligentne. Aspon�  sa jej to zda�  ako dobry�
na�pad.

„Som rada, z�e si zvolila tu�  najleps�iu cestu.“

„D3 akujem.“

„Len neviem, c�o vs�etko na� s c�aka� .“

„Viem, c�o chces�  poc�uť. Mali by sme hlasovať, rozhodovať sa, zvaz�ovať
vs�etky  moz�nosti.  Čí�tim,  z�e  je  potreba  í�sť  tou  najry�chlejs�ou  cestou  a  z
dohadovania som unavena� .“

„Kaz�dy�  je niekedy unaveny�.“

Kara sa pozera�  za seba, ako keby sa chcela ubezpec�iť, z�e ma�  spolu s Eli
dostatoc�ny�  na� skok pred ostatny�mi.

„Ma�m strach a nie je dobre� ,  aby ho na mne vs�etci videli.  Preto teraz
kona�m.  Viem,  z�e  lojalita  ku mne nie  je  perfektna�  a  nemyslí�m si,  z�e  sa
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hodí�m na to, aby som vs�etky�ch viedla do es�te va. c�s�ej neistoty. Niekto to
vs�ak robiť musí�.“

„Mali by sme si doplniť za� soby.“

„To by sme mali.“
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18. kapitola: Cesta na juh

Česta  na  juh  zac�í�na  pokojne.  Jasne  vybrany�  smer,  dobre  udrz� iavana�
cesta a pekna�  prí�roda. Vs�ade je ticho, s vy�nimkou spevavcov na vysoky�ch
stromoch,  ktore�  su�  v  priamom  kontraste  s  mimoriadne  ní�zkou  tra�vou,
ktora�  tu prevla�da. Ní�zka tra�va je na� sledkom nedostatku vlahy. Poblí�zku sa
nenacha�dza z� iadna veľka�  rieka, z� iadne jazero, ocea�ny su�  ďaleko a z takej
diaľky sa len ma� lokedy presunie viac ako pa� r maly�ch oblakov.

Najviac diskutuje Bren s Liadou. Podporuje ju, nacha�dza ro� zne slova�  na
povzbudenie a nas� iel si c�as a chuť aj na pretla� c�anie. Ku� zlo, v ktorom Kara
vynikala,  je  v  ruka� ch  Liady  slabe� .  S3 estica  sa  postupne  zmenila  na  tri
dvojice, a to aj preto, aby Josac� neovplyvn� oval magicke�  schopnosti Liady.

Tretia  dvojica  je  pre  Karu  najva.c�s� ia  za�hada.  Čhlap,  ktory�  vie  byť
neviditeľny�  a  chlap,  ktore�ho  lojalita  je  premenliva� ,  to  nie  je  dobra�
kombina� cia. Ma�gyn� a ma�  sta� le v hlave, z�e podľa Eraniel je Čelen do� lez� ity�,
zatiaľ c�o Liadu vo� bec nespomenula. 

Postupne sa vs�etci s�iesti dosta�vaju�  k dedine, ktora�  nesie zvla� s�tne meno.
Je  napí�sane�  na  obrovskej  drevenej  doske,  ktora�  je  umiestnena�  v  takej
vy�s�ke, aby pod doskou bez proble�mov pres�li jazdci na kon� och i cele�  vozy.

„Eli, vies�  to prec�í�tať?“

„Neviem.“

„Poc�ka�me tu na ostatny�ch. Moz�no to bude vedieť prec�í�tať Bren.“
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Na Karine prekvapenie vidí� Bren na�pis uz�  z diaľky a da�va pokyn Kare,
aby sa vra� tila. Vs�etci sa tak vracaju�  k Brenovi.

„To je nejaky�  zvla� s�tny text, ty to vies�  prec�í�tať?“

„Je to pí�sana�  c�ardama.“

„Č3o sa tam pí�s�e?“

„To sa trochu ťaz�ko vysvetľuje, mo� z�e to mať viac vy�znamov. Varovanie
pred… prekliatí�m, chorobou, niec�o take� . Doslova niec�o ako pozor, choroba
alebo kliatba.“

„Niec�o mi na tom nesedí�,“ hovorí� Kara.

„Mne  nesedí�,  z�e  by  sme  mali  zha�n� ať  potraviny  na  mieste,  ktore�  je
prekliate alebo zamorene� . To, c�o potrebujeme, by sme mali hľadať niekde
inde. Ma�me hlad, ale toto by sme mali poriadne premyslieť.“

„Kde inde? Ak vies�  o nejakej ďals�ej dedine, tak budem rada. Hlasujme.
Naku� pime  c�o  potrebujeme  tu,  alebo  po� jdeme  inde  a  budeme  dlhs� ie  o
hlade.“

Čelen chce í�sť inde a Josac�  s ní�m su� hlasí�. Vlastne vs�etci chcu�  í�sť inde,
vra� tane Kary.

„Sta� le  mi  to  nesedí�.  Ako  by  ste  odla�kali  od  seba  zlodejov  alebo
kohokoľvek? Napí�sali by ste take�  veľke�  varovanie. Moz�no tam nie je vo� bec
nic�, len tam nemaju�  radi cudzincov.“

„Ak tam nemaju�  radi cudzincov, tak je to o do�vod viac, aby sme sa tomu
miestu vyhli.“
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„Is�la  by  som  tam,  pokojne  aj  sama.  Nech  zistí�m,  c�o  sa  tam  deje  v
skutoc�nosti.“

„Nevies�  c�ardamu.“

„Si si isty�, z�e je to nevy�hoda?“

„Ale c�o budeme robiť, ak ochories�? Alebo budes�  prekliata?“

„Prekliatí� sa nebojí�m.“

„Po� jdem ja. Som nena�padnejs� ia,“ hla� si sa Eli.

„Prepa� c�, ale ak ťa chytia, tak ti poriadne ublí�z� ia.“

„Lenz�e mn� a nechytia. Navys�e sa Josac� mo� z�e postarať o to, aby som bola
neviditeľna� .“

„To je pravda. Tak to teda poriadne prezri,“ hovorí� Kara.

„To je hlu� posť. Ak ju spraví�m neviditeľnou, sta� le mo� z�e na n� u padnu� ť
nejake�  prekliatie.  Alebo  dostane  chorobu,  ktora�  sa  rozs� í�ri  k  na�m.
Neurobí�m ju neviditeľnou,“ prezentuje svoju mys�lienku Josac�.

„Vlastne ma�s�  pravdu. Ktokoľvek, kto by sa tam vybral, by mohol ohroziť
vs�etky�ch ostatny�ch, u� plne neu� myselne. Po� jdeme inde. D3 alej na juh.“

Kara sleduje,  ako ostatny�m odľahlo.  Je  si  vedoma� ,  z�e  sta� le  nevyuz� ila
schopnosti Liady. Nechce ju vs�ak priamo nu� tiť do niec�oho, c�o by jej bolo
neprí�jemne� . Nie pred ostatny�mi. Po chví�li ju su� kromne oslovuje.

„Vidí�s�  tam niec�o zvla� s� tne?“

„Ako to myslí�s�?“

„Zastavili sme pred bra�nou. Vs� imla si si niec�o?“

„Vs�etci boli poukry�vaní� v svojich domoch, alebo tam vo� bec neboli.“
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„Nevidela si ani z� ivu�  dus�u?“

„Ak tam niekto je, tak je dobre ukryty�.“

„Potom je dobre, z�e ideme ďalej.“

„Prec�o si o tom presvedc�ena� ?“

„Z3 iadni ľudia znamena�  z� iadne jedlo na trhu. A tiez�  s�anca, z�e tí�, c�o tam
z� ili, skutoc�ne zomreli na nejaku�  chorobu. Buďme odtiaľ c�o najďalej.“

Kara si dobre uvedomuje, z�e ona sama by tam mohla í�sť, ale nejde jej
len o jej z� ivot. V sta�vke je toho teraz viac. Aj ľudia, na ktory�ch sa mo� z�e
spoľahnu� ť.

Sledovať cestu nie je na� roc�ne� . Sta� le na juh. Stac�í� na� jsť inu�  dedinu, alebo
pokojne nejaky�  trh mimo dediny. Alebo jednoducho farma� ra s vozí�kom,
ktory�  sa na nejaky�  trh pona�hľa.

Česta neusta� le  pokrac�uje,  ale na ní�zkej  tra�ve vidno niec�o  nove� ,  no v
prvom rade  stras�ne� .  S3 í�py  trc�iace  z  mr�tvych tiel,  rozha�dzane�  zbrane  so
zaschnutou  krvou  a  k  tomu  pohrebne�  ticho,  naru� s�ane�  len  vta�kmi,  pre
ktore�  su�  zdochliny hostinou.

Liada poc�í�ta tela� , zatiaľ c�o Čelen prehľada�va mr�tvoly. Kaz�dej sa pozera�
do vreca�k.

„Mr�tvol sa nebojí�s� , ale dediny s na�pisom a�no?“

„Dedinu s na�pisom budem sku� mať dlhs� ie ako ty�chto pa� r tiel.“

„Sko� r tu za nic� neplatí�s� .“
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„Pochopila si to, mu� dra ma�gyn� a. Prezri ty�ch vzadu.“

Eli sa zapa� ja do prehľada�vania, spolu s Brenom. Jedine Kara s Liadou
osta�vaju�  v pozore.

„Čí�tim, z�e niekto prez� il. Ale je ďaleko.“

„Myslí�m si, z�e sme v nebezpec�enstve.“

„Sme na otvorenom priestranstve, Liada. Nema�me sa kam ukryť.“

„Vidí�m niekoho na tamtom kopci.“

„Ale asi nevidí�s� ,  c�i je to priateľ alebo nepriateľ, vs�ak? V nas�ej situa�cii
mo� z�eme oc�aka�vať sko� r nepriateľov, ale aj tak som zvedava� , c�o vidí�s� .“

„S3 í�py. Letia sem.“

„Kryte sa!“

Kara jednoduchy�m ku� zlom presu� va veľky�  a ťaz�ky�  s�tí�t pred seba a Liadu.
Obidve sa zan�  celkom dobre mo� z�u schovať. Bren a Čelen sa tiez�  schova�vaju�
za s�tí�ty. Klasicke�  s�tí�ty c�ervenej le�gie su�  pevne�  a odolne� , i keď pre niekoho
ťaz�ke� . 

Predovs�etky�m  pre  Eli,  ktora�  sa  snaz� í�  niekde  schovať,  ale  nebola
schovana�  keď  pris� la  prva�  salva  s� í�pov.  Ani  jeden  s� í�p  sa  nedostal
nebezpec�ne  blí�zko.  Eli  ma�  ohromne�  s�ťastie,  z�e  pre  nepriateľa  nie  je
hlavny�m cieľom.

„Vies� , kto to je, Liada? Ma�m ich pozabí�jať, alebo nechať z� iť?“
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„Neviem. AB a�a� a� a� a� ! To je bolesť!“

„Zasiahli ťa?“

„Moje oc�i! Moje oc�i!“

„Drz�  sa dole. Niec�o vymyslí�m. Ani sa nepohni, rozumies�?“

Kara k sebe presu� va ďals� í� s� tí�t a pozorne sleduje odpa� lene�  s� í�py. Snaz� í� sa
ich obra� tiť poc�as letu, alebo aspon�  zraziť ich k zemi sko� r, ako sa priblí�z� ia k
cieľu. Č3 í�m viac sa su� stredí�, ty�m viac sa jej to darí�. Niektore�  s� í�py sa vracaju�
k strelcom, ktorí� nic�  take�  nec�akaju� . Kara sa pribliz�uje. S3 tí�t ju chra�ni a ona
znes�kodn� uje va. c�s� inu s� í�pov, az�  nie je vo vzduchu ani jeden s� í�p. Nech to uz�
bol ktokoľvek, dal sa na u� tek.

Bren  si  prezera�  s� í�py.  Nie  su�  to  s� í�py,  s  aky�mi  sa  bez�ne  streta�val.  Su�
odlis�ne� , precí�zne tvarovane� . Vyzeraju�  ako elfske� . Medzi mr�tvolami je veľa
ty�chto  s� í�pov  a  tiez�  niekoľko  mr�tvych  elfov.  Vyzera�  to  na  bitku  medzi
c�ervenou le�giou a lesny�mi elfmi.

Čelen sa pozera�  na Eli.  Lez� í�,  ale popri tom sa pohybuje. Alebo niekto
pohybuje s n� ou. Ide k nej a jasne vidí�  krv. Dva s� í�py ju tesne minuli,  ale
jeden  ju  trafil  u� plne  presne.  Stra� ca  ohromne�  mnoz�stvo  krvi  a  uz�  pred
chví�ľou stratila vedomie.

„Josac�, prec�o si to urobil?“

„Č3o som urobil?“

„Zneviditeľnil si sa.“

„Aby ma nenas�li s� í�py. Eli je zranena� , neprez� ije to.“
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„Mal si ju zneviditeľniť, tak ako predty�m.“

„Nenapadlo mi to.“

„Alebo si ju zabil sa�m. Nena�padne. Kaz�dy�  sa kryl a ty si mohol robiť, c�o
si len chcel.“

„Si bla� zon! Nikoho som nezabil!  Schoval som sa a keď som videl,  z�e
prestali lietať s� í�py, tak som si vs� imol krv a pobehol som k nej.“

„Aby si ju zabil.“

„Toto uz�  nemo� z�es�  myslieť va�z�ne!“

Josac�  ma�  s Čelenom prudku�  vy�menu na�zorov, zatiaľ c�o Bren opatrne a
sta� le so s�tí�tom v ruke pricha�dza k Eli a jednoduchy�m pohybom jej zatva� ra
oc�i. Neprí�jemny�  pohľad pre kaz�de�ho.

Kara sa ubezpec�uje, z�e Liada je v poriadku a uteka�  k z�ene, ktorej skrz
krc�nu�  tepnu preletel majstrovsky pripraveny�  a vystreleny�  s� í�p.

„Pochova�me ju?“ Py� ta sa Bren.

„Moja c�asť ju chce pochovať,  zatiaľ c�o ta�  druha�  chce spravodlivosť a
vysvetlenie.“ Odpoveda�  mu Kara.

„Staví�m sa, z�e spravodlivosť chce ta�  tvoja c�asť, s ktorou si si tak dobre
hodila rec� v noci. A spravodlivosť nielen na elfoch, ale aj na niekom z na� s.“
Vstupuje do diskusie Čelen.

„Vzda�vam  sa  vedenia  celej  tejto  skupiny  a  za  nove�ho  veliteľa  s
okamz� itou platnosťou menujem Brena. Ma�  moju plnu�  do�veru.“

„Prec�o to robí�s�?“ Py� ta sa prekvapeny�  Bren.
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„Keby som sa  leps�ie  su� stredila,  zachra�nila  by  som kaz�de�ho.  Pozna�m
ku� zla, viem ako ich pouz� iť. Teraz viem, z�e som mohla dať aj pred Eli silny�
s�tí�t, alebo pred n� u postaviť c�okoľvek, c�o by ju ochra�nilo. Čí�tim to tak, z�e
nema�m na to, aby som va� s viedla.“

„Budem viesť. Ale c�o budes�  robiť ty?“

„Pochova�vať.  Nateraz  pochova�vať,  ale  sľubujem,  z�e  nabudu� ce  budem
jednať odlis�ne.“

Josac�, Kara i Liada uzna�vaju�  Brenovu autoritu. Eli k tomu nic�  povedať
nemo� z�e a Čelen je tentokra� t rads�ej ticho.

„Liada, ako su�  na tom tvoje oc�i?“

„Neviem, c�o sa stalo, ale je to prec�.“

„Niekto  z  tej  skupiny,  ktora�  na  na� s  zau� toc�ila,  vyrus�il  tvoju  krehku� …
rovnova�hu?“

„Asi ma�s�  pravdu,“ hovorí� Liada a prezera�  bojisko, c�i na� jde niec�o, c�o by
sa dalo pouz� iť ako krompa� c� alebo lopata.
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19. kapitola: Druhá dedina

Bren sa sta�va novy�m veliteľom a poma�ha s pochova�vaní�m. Po� da nie je
tak tvrda� , ako sa zda�  a s pomocou mec�ov sa darí� vykopať jamu. Liada si
uvedomuje, z�e Bren uz�  musel robiť niec�o podobne�  v minulosti a ma�  v tom
prax.  Vojak,  ktory�  vie  bojovať  i  pochova�vať,  teraz  musí�  viesť.  Rovnaky�
smer, priamo na juh. Podľa vzoru Kary, ktora�  je pre neho sta� le veliteľkou.

Z3 iadny dlhy�  pohreb sa nekona� . Pa� r slov o Eli, pa� r slov o Eraniel, ktora�  je
sta� le povaz�ovana�  za ochrankyn� u z� ivota a z� ien a jeden mec�  poloz�eny�  na
zemine, ktorou bolo prikryte�  telo. Čelen si pri zmienke o Eraniel odpľul a
pridal  pa� r  ťaz�ko  zrozumiteľny�ch  slov.  Moz�no  preto,  aby  na  pohrebe
nepadali zna�me nada�vky, zvolil pa� r nes�tandardny�ch a menej zna�mych.

Partia putuje na juh. Vedie ju Bren spolu s Čelenom. Sa�m toto poradie
vymyslel,  aby mohol na neho osobne dohliadať. Za ní�m Čelenova dce�ra,
modra�  ma�gyn� a a celkom vzadu Josac�. Dobre vie, z�e na konci by mal byť
niekto silny�,  ale nechce, aby sa Kare niec�o stalo a hlavne nechce, aby sa
tajne vytratila.

Za maly�m vrchom sa nacha�dza ďals� ia dedina. Je obkolesena�  poliami a
tesne pred n� ou je niec�o, c�o pripomí�na fialovu�  za�hradu. Bren si hneď myslí�,
z�e ide o nejaku�  s�pecia� lnu zeleninu. Emalia je sta� le najbliz�s� ie vy�znamnejs� ie
mesto, ale nic� take� to nikdy nevidel na trhoch v Emalii.

Dedina  ma�  jednoduche�  oplotenie  a  nad  vchodom  je  u� plne  rovnaky�
na�pis v c�ardame. Varovanie, kliatba c�i prekliatie.
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„Bren, keby sme is�li vtedy do tej dediny, tak by sme sa najedli a nikto by
na na� s nec�akal.“

„Teraz je tu druha�  dedina a mo� z�eme sa rozhodnu� ť inak,“ odpoveda�  mu
Bren.

„Poďme tam.“

„Veru, poďme. Liada, vidí�s�  tam niekoho?“

Len c�o sa Bren dopoc�ul, z�e nikde nie je ani z� ivej dus�e, rozhodol sa spolu
s ostatny�mi  vstu� piť do dediny.  Precha�dzaju�  pomedzi jednoduche�  domy,
c�asto z dreva a hliny. Dosta�vaju�  sa k studni, kde na ich prekvapenie sta� le
nikto nie je. Ani z� iva�  dus�a.

„Josac�, nevidí�s�  nikoho? Č3o povies�  na maly�  neviditeľny�  prieskum?“

„Dobre, idem na to.“

„Poc�ka�me ťa tu, pri studni.“

Bren je prekvapeny�. Prec�o by boli dve dediny u� plne pra�zdne? Iba ak…
ak by vedeli o bitke. Kto sa dozvie, z�e je veľmi blí�zko bojovej lí�nie, logicky
uteka� . Prezera�  dedinu, ale nevidí� na nej nic�  zaují�mave� . Vs� í�ma si Karu, ako
sku� ma jeden z domov, ktory�  je pre neho nedo� lez� ity�.  Moz�no s vy�nimkou
toho, z�e je on�  oprety�  rebrí�k.

„Kara, vidí�s�  niekoho?“

„Airanu.“  Odpoveda�  sebaisto  Kara  a  ani  chví�ľu  nerozmy�s�ľa  nad
odpoveďou.
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„Teraz va�z�ne. Nevtipkuj.“

„Vidí�m ju pri tom svetlom dome s rebrí�kom.“

„Nikto tam nie je.“

„Viem, z�e tam nie je, ale… je tam.“

„Liada, vidí�s�  tam niekoho?“

„Nevidí�m.“

„Tak vidí�s� . Nic� tam nie je a urc�ite tam nie je Airana. Ale vies�  c�o? Poďme
to prezrieť.“

Kara vedie. Ide u� plne jasne. Berie rebrí�k a chce s ní�m pohnu� ť, ale je na
n� u prí�lis�  ťaz�ky�. Stary�  dreveny�  rebrí�k asi skutoc�ne nie je urc�eny�  na to, aby
ho presu� valo dievc�a.

„Uka� z� . Kam s ty�m rebrí�kom? Kam ho chces�  dať?“

„K tomuto mu� ru. Musí�me í�sť hore.“

Bren presu� va rebrí�k a Kara po n� om ry�chlo s�plha�  hore. Josac�, ktory�  sa
akura� t vra� til z obhliadky, ju nasleduje. Na konci rebrí�ka sa nacha�dza vchod
do miestnosti,  ktora�  slu� z� i  ako skladisko.  Rebrí�k  je  u� myselne ťaz�ky�,  aby
bolo v noci poc�uť, z�e s ní�m niekto manipuluje. Je to poistka proti zlodejom.
Kara po chví�li vyna� s�a von strapce hrozna a tmavy�  chlieb. K tomu sus�enu�
s�unku a pa� r jablBk.

„Nikoho si tam nestretla?“

„Vs�etci su�  prec�. Musela ich vyhnať vojna. Nikde nie su�  z� iadne mr�tvoly.“
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„A Airana?“

„Čhcela mi len uka�zať toto miesto. Vedela, z�e ma�me hlad.“

„Stratila sa?“

„Samozrejme. Teraz ju nepotrebujem.“

„Nepotrebujes� , alebo my nepotrebujeme?“

Brenova ota� zka Karu zarazila a chví�ľu rozmy�s�ľa, c�o na to odpovedať, a c�i
sa na to da�  vo� bec niec�o odpovedať. Kaz�dopa�dne sa pu� s�ťa do jablBk, tak ako
ostatní�.

„Nevie Airana o tom, c�o sa tu deje? Teda c�i  naozaj vs�etci odis� li  pred
vojnou, alebo je tu nejake�  prekliatie? Alebo choroba?“

„Nepy� tala som sa a myslí�m si, z�e to nevie.“

Pre ostatny�ch, hlavne pre Čelena, ide o zvla� s�tne divadlo. Airana tu je a
za� roven�  nie  je.  Kara  to  nema�  v  hlave  v  poriadku  a  nateraz  mlc�í�.
Kaz�dopa�dne je ra�d, z�e je zbavena�  velenia, i keď nec�akal, z�e sa ho vzda�  tak
ry�chlo.

Liada sa pribliz�uje k Čelenovi a otva� ra na neho svoje oc�i, aj keď ich cez
la� tku vo� bec nevidno.

„Č3o sa deje?“

„Niekto na� s sleduje.“

„Nejaka�  ma�gyn� a?“
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„Nie, ma�gyn� a nie. Elf s lukom.“

„Kde ho vidí�s�?“

„Za tou borovicou. Ty ho nebudes�  vidieť.“

„Sleduj ho a nahla� s mi aku� koľvek zmenu.“

Čelen berie do ruky mec�  a pozera�  sa smerom k borovici.  Novinku sa
ry�chlo dozvedaju�  vs�etci ostatní�.  Bren okamz� ite dví�ha svoj s�tí�t  a ukazuje
ostatny�m, kam sa maju�  schovať. Vs�etci sa schova�vaju� ,  s vy�nimkou Liady,
ktora�  na chví�ľu presta�va reagovať. Čelen ju ry�chlo presu� va do bezpec�ia.

„Č3o sa to zase deje? Kara vidí� niekoho, kto tu nie je. Liada vidí� niekoho,
koho by nemala vidieť. Elfovia, ktorí�  po na� s strieľali, teraz vidia na� s. Do
Eludie!“ Sťaz�uje sa Josac�.

„Potrebuju�  nas�u pomoc,“ hovorí� potichu Liada.

„Aku�  pomoc?“

„Aj oni su�  hladní� a chcu�  na� s poz� iadať o potraviny.“

„Zabili Eli, nic� nedostanu� .“

Napriek  tomu,  z�e  velí�  Bren,  sa  vs�etci  pozeraju�  na  Karu,  ako  keby
oc�aka�vali, z�e z nej vypadne mu� dra a do� lez� ita�  mys�lienka.

„Som s Josac�om, nic� im neda�me!“ Hovorí� pre zmenu veľmi nahlas Čelen
a da�va si za� lez�ať, aby to elfske�  us� i poc�uli na va. c�s� iu vzdialenosť.

„Tentokra� t sa k va�m prida�m aj ja, nemali na na� s u� toc�iť. Mohli z diaľky
vidieť,  z�e  pre  nich  nie  sme  hrozba.“  Zapa� ja  sa  Bren.  Je  rozhodnute�
nadpolovic�nou va. c�s� inou. Slovo si berie Kara.
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„Liada, ako vies� , z�e potrebuju�  potraviny?“

„Povedali mi to.“

„Ako ti to povedali?“

„Neviem,  niekto  mi to  ako  keby pos�us�kal  do hlavy.  Odpovedala  som
mys�lienkou, z�e sa musí�me o tom porozpra�vať.“

„Kto je tvoja mama?“

„Prosí�m?“

„Niec�o  si  overujem.  Odpovedz  mi.  Zaují�maju�  ma  tvoje  schopnosti  a
myslí�m,  z�e  ich  nema�s�  po  Čelenovi.  Urc�ite  po niekom inom.  Logicky mi
napadlo, z�e niec�o si zí�skala od svojej matky.“

„Č3o je to za blbu�  ota� zku? To tu neťahaj,“ napomí�na obidve Čelen.

„Ky�m na�m to nepovie jeden z va� s, tak bude tvoj hlas neplatny�.“

„Tak bude neplatny�. Bude remí�za. Nepomo� z�eme im.“

„Existuje spo� sob, ako to zistiť.“

„Je moja dce�ra, to je do� lez� ite� !“

Kara si obzera�  Liadu z kaz�dej strany. Je od nej niz�s� ia, keďz�e je ma�gyn� a
sta� le v tele dievc�atka.

„Vyzlec� sa.“

„Prosí�m?“

„Z3 iadam ťa, aby si sa pred nami vyzliekla.“

„Prec�o?“

„Pre tvoje dobro. Ver mi. Verí�s�  mi?
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„Nesmies�! Si moja dce�ra a pred niky�m sa nebudes�  vyzliekať ky�m to ja
nedovolí�m!“ Kric�í� na Liadu jej otec.

„Tvoj  otec  pred  tebou niec�o  tají�.  Čhcem zistiť  c�o  a  teraz  je  spra�vna
chví�ľa, aby si vedela pravdu. Čhces�  vedieť pravdu?“

Josac�  sa  stavia  na  Karinu stranu a  spolu  s  Brenom drz� í�  Čelena,  aby
neurobil nejaku�  veľku�  hlu� posť. Liada sa sama vyzlieka. Hanbí� sa, ale nikto
jej neda�va dolu s�aty na� silí�m. Kara si ju poriadne prezera� . Liada je mlada� ,
s�aty slu� z�ky v kuchyni sa jej veľmi nehodia a vyzera�  ako u� plne ktora�koľvek
z�ena, az�  na niekoľko malic�kostí�, ktore�  s�aty skry�vali. Jej telo je bels� ie, ako
jej dlane c�i tva� r. Na bruchu ma�  niekoľko vyryty�ch obrazcov a pokoz�ka je na
dotyk odlis�na�  ako ľudska� . Da�  sa to vs� imnu� ť na ruka� ch, ale na bruchu je to
vy�raznejs� í� rozdiel.

„Čelen, chces�  jej povedať pravdu ty, alebo to ma�m urobiť ja?“

„Je moja dce�ra a ja som sa o n� u staral, az�  ky�m mi ju nevzali.“

„Liada,  chces�  poc�uť  pravdu? Čelu�  pravdu? Upozorn� ujem,  z�e  ťa  mo� z�e
s�okovať.“

„Čely�  z� ivot neviem, kto som.“

„Si mlada�  z�ena s la� tkou na oc�iach, ktora�  vidí� veľmi dobre. Vies�  toho viac.
Nuz� , poc�u� vaj.“
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20. kapitola: Hostina

Kara  sama  oblieka  Liadu  a  ubezpec�uje  ju,  z�e  vs�etko  je  v  poriadku.
Predstavuje si, z�e ju obliekaju�  ine�  ruky, nie tie jej.

„Je  trochu  zvla� s� tne  vysvetliť,  c�o  vlastne  si  zac�.  Kaz�dopa�dne  si
vy�nimoc�na� . Si c�lovek, z veľkej c�asti. Si tiez�  elfka a taktiez�  niec�o, c�o neviem
rozoznať c�i pomenovať. Niekto ako ty by vlastne nemal existovať.“

Na prekvapenie vs�etky�ch si da�va Kara silnu�  facku. Pozera�  na Josac�a, ale
ten len ticho stojí� a pozera�  sa, tak ako vs�etci ostatní�.

„Si ty ale bosorka. Ovla�das�  ku� zla na fackovanie samej seba.“

„Nedala som facku sama sebe.“

„Vyzera�  to tak, z�e dala.“

„Č3o keby som ti pridala trochu ľadu, Čelen?“

Kara  sa  vysmieva  z  Čelena,  ale  je  zvedava� ,  kto  jej  v  skutoc�nosti  dal
facku. Po chví�li sa vracia k Liade.

„Privolaj  ich.  Nech  prí�du.  Porozpra�vame  sa.  Bez  zbraní�  a  u� toc�ny�ch
ku� ziel.“

„Hovoria, z�e su� hlasia a z� iadaju�  jedlo.“

 S. Hoferek – Partia  114/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„Tak im jedlo da�me. Aj odpovede. Alebo ota�zky. Zatiaľ ti poviem to, c�o
viem. Ak je Čelen skutoc�ne tvoj otec, tak je tvoja matka vy�nimoc�na� . Ma�s�  na
n� u nejake�  spomienky?“

„Vo� bec nie.“

„To je s�koda. Kaz�dopa�dne Čelen by na�m mohol povedať, ako sa vlastne
stal tvojim otcom. Tak Čelen, ako to bolo?“

Čelen sí�ce na chví�ľu oc�ividne spanika� ril a v tva� ri trochu oc�ervenel, no
ry�chlo spa. tne nadobudol kamenny�  vy�raz v tva� ri.

„Nepoviem.“

„Je to do� lez� ite� . Povedz na�m to, Čelen.“

„Nie je to do� lez� ite� .“

„Ak to  pre  teba nie  je  do� lez� ite� ,  tak potom pre  teba ani  Liada nie  je
do� lez� ita� . Klames�  na�m a klames�  vs�etky�m ostatny�m. Ma� s�  moz�nosť povedať,
ako to cele�  vzniklo.“

„Lebo c�o? Budes�  ma muc�iť?“

„Mo� z�em aj to. A mo� z�em… poc�kaj.“

„Poc�kaj na c�o?“

„Buď chví�ľu ticho, nerozpra�vam sa s tebou.“

Toto je podivne�  uz�  aj Brenovi a ostatny�m. Kara zac�í�na niec�o rozpra�vať,
ale viditeľne stra� ca rozum. Prerokova�va niec�o s nieky�m, koho nikto nevidí�.

„Tak c�o ti ten tvoj hlas hovorí�?“

 S. Hoferek – Partia  115/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„Pravdu. Taku� , ktora�  teba u� plne znemoz�ní� a ktora�  o tebe hovorí� veľmi
veľa.“

„Nebojí�m sa.“

„Ma� s�  es�te jednu moz�nosť. Rozpoviem vs�etko, c�o mi hovorí� Airana teraz,
pred ty�m, ako sem prí�du elfovia. Alebo to rozpoviem az�  tu budu� . Dobre si
to premysli, ale nepremy�s�ľaj dlho.“

„Tak hovor.  Alebo vies�  c�o?  Poviem to ja.  Spal  som s elfkou.  Bol  som
opity�. Nic� si nepama. ta�m. Si spokojna� ? Nikto na� s nevidel, tak c�o.“

Ky�m Čelen arogantne odpoveda� ,  Bren zdví�ha s�tí�t.  Poc�uje blí�z� iacich sa
elfov.  Kara  mu  vs�ak  pripomí�na,  z�e  z� iadne  zbrane  nie  su�  potrebne� .
Postupne pricha�dza cela�  skupina. Dvadsať dva bojovní�kov. Vs�etci po� sobia
unavene a viditeľne ich tra�pi hlad. Nie su�  to tí� elfovia z da�vnych kní�h, ktorí�
si  uz� í�vali  svoju  nesmrteľnosť  v  prekra� snych  ha� joch  a  venovali  sa
najro� znejs� í�m umeniam. Toto je skupina, ktora�  pripomí�na poulic�nu�  bandu.
Maju�  na sebe ľudske�  s�aty a pouz� í�vaju� , s vy�nimkou veliteľky, ľudske�  zbrane.

Ich tulce su�  zva. c�s�a pra� zdne a brnenia potrebuju�  opravy. Niektorí� maju�
na  sebe najro� znejs� ie  rany,  ktore�  su�  sí�ce  do� kladne obviazane� ,  ale  aj  tak
presakuju� .

„Bren, si veliteľ, priví�taj ich,“ pripomí�na mu Kara. Čhce niec�o povedať,
ale postava po Karinom boku,  ktora�  sa znenazdania objavuje,  mu berie
slova�  z u� st.
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Vedľa Kary sa objavuje Airana,  ale tentokra� t  zreteľne a viditeľne pre
vs�etky�ch.  Josac�  je  najviac  prekvapeny�  a  veľmi  sa  tes� í�,  no  Kara  mu
jednoduchy�m gestom radí�, aby nic� nerobil a nepribliz�oval sa.

Veliteľka  elfov,  tak  ako  i  vs�etci  ostatní�  su�  tiez�  prekvapení�,  ale
nevyťahuju�  zbrane.  Dve skupiny sa zhodne pozeraju�  viac  na  tu� to  novu�
bytosť, ako na seba navza� jom. Veliteľka elfov sa ozy�va ako prva� .

„Buď nas�im mierom a hojnosťou.“

„Som  tvojim  mierom  a  hojnosťou,  ale  som  i  na�dej  v  temnote  a
zahanbena�  pravda  v  s�pinavom  ku� te.  Som...“  Odpoveda�  bytosť  s  tva� rou
Airany.

„Do Eludie, ďals� ia c�o miluje tie hlu� pe ha�danky.“ Prerus�uje ju Čelen.

„To je Eraniel, ty hlupa�k.“ Napomí�na ho Kara.

„Jasne�  a ja som dedic�  Laskerov, Maraskenov a vs�etky�ch ostatny�ch. Som
najva. c�s� í�  boha� c�  a  najleps�í�  bojovní�k.“  Uťahuje  si  Čelen.  Nikto  mu  vs�ak
nevenuje veľku�  pozornosť.

„Je c�as na z� ivot, pravdu a hostinu. Z3 ivot, ktory�  odis� iel v tu� to hodinu sa
vra� ti. Pravda sa povie a vysvetlí�. Hostina pre ty�ch, ktorí� hladuju�  a nemaju�
radosť zo z� ivota.“

Eraniel  tlesknutí�m  mení�  svoju  podobu  na  tu� ,  ktora�  je  bez�na�  z  jej
obrazov. Tlieska znovu a cez bra�nu precha�dza Eli a niekoľko elfov, ktory�ch
Kara  zabila  svojimi  ku� zlami.  Eraniel  znovu  tlieska  a  z  bojovní�kov  a
bojovní�c�ok padaju�  obva.zy a vs�etky rany su�  zahojene� .

„Pekne�  triky. Ostatny�ch ľahko oklames� , ale mn� a nie. Neverí�m ti.“
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„Z3 ivot za z� ivot, smrť za smrť, pravdu za pravdu. Utrpenie za utrpenie.“

„Hej,  stac�ilo.  Uz�  ti  verí�m,  dobre?  Verí�m  ti!  Si  Eraniel,  my� lil  som  sa,
dobre?“

„Ty ma nemo� z�es�  pochopiť. Tak poc�u� vaj.“

Eraniel ukazuje na blí�zky strom a ten sa ry�chlo pribliz�uje, ako keby ho
aj s koren� mi vytrhol obor a znovu ho silno, ale za� roven�  jemne dosta�va do
jamy,  ktoru�  zatiaľ  svojou  mysľou  pripravila.  Priva. zuje  Čelena  silny�mi
stuhami,  ktore�  sa  jej  len  tak  objavili  v  ruka� ch  a  naťahuje  mu  us�i  na
niekoľkona�sobnu�  veľkosť.

„Teraz budes�  poc�uť dobre, ale do svojej smrti uz�  neprehovorí�s� .“

Bren so zatajeny�m dychom sleduje, c�o sa deje s Čelenom a Eli, ktora�  sa
vra� tila medzi z� ivy�ch, sa stavia vedľa neho. Podobne ako ostatní� a elfovia.

„Toto je veľke�  stretnutie. Teraz jedzte, pravda bude leps�ie stra�viteľna�
pri plnom z�alu� dku.“

Eraniel tlieska a vs�ade sa objavuju�  stoly s rybami, pec�ivom, za�kuskami,
ovocí�m a vs�etky�m, c�o sa da�  v  celom Kariene c�i  Zemi zatrateny�ch na� jsť.
Medovo s�koricove�  kola� c�e sa objavuju�  v kaz�dej ruke.

„Eraniel,  va�z� im  si,  c�o  robí�s� .  Povedz  mi,  prosí�m,  prec�o  si  si  na  seba
zobrala tva� r Airany?“ Py� ta sa Kara.

„Pretoz�e je vzorom. Tvojim, i mojim. Teraz jedz.“
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„Bohyne maju�  vzor?“

„Bohyne maju�  vs�etko, okrem potreby byť vz�dy pochopene� .“
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21. kapitola: Zrodenie Liady

Elfovia s ľuďmi spoloc�ne hoduju�  a Kara sa dí�va do oc�í�  kaz�de�ho, koho
u� myselne alebo neu� myselne zabila. Snaz� í� sa na� jsť slova�  na prepa� c�enie, ale
pre n� u z nezna�meho do�vodu nie su�  potrebne� . Taktiez�  sa rozpra�va s Eli a
poc�u� va, c�o sa jej stalo. Obidve si uvedomuju� , z�e Eli z� ije len pre to, z�e si to
Eraniel z�ela� . Inak by bola mr�tva a jej cesta by tu mala svoj koniec.

Jediny�,  kto si neuz� í�va  hostinu,  je Čelen.  Nemo� z�e  sa pohnu� ť,  ale s tak
natiahnuty�mi  us�ami  veľmi  dobre  poc�u� va,  o  c�om  sa  vs�etci  rozpra�vaju� .
Čhva� lia jedlo, mier i to, z�e su�  v bezpec�í�.

Eraniel si sadla na jednu z lavic�iek, ktore�  vyc�arovala, spolu s ostatny�mi.
Teraz vs�ak cí�ti,  z�e nadis� iel jej c�as. Znovu tlieska a kaz�de�mu sa v ruka� ch
objavuje poha� r s c�erveny�m ví�nom.

„Nebudem hovoriť na zdravie, ale hovorí� sa, z�e vo ví�ne je pravda. Pime
a poc�u� vajme. Poc�uli ste bohyn� u, teraz si vypoc�ujete matku.“ Hovorí� Eraniel
a z nic�oho nic�, ako to ma�  vo zvyku, odcha�dza. D3 als� ie tlesknutie a uz�  tu po
nej neosta�va nic�,  okrem ví�na a plny�ch stolov. Čelen je znovu slobodny�  a
mo� z�e rozpra�vať a robiť c�o len za chce. Ku� zlo, ktore�  mu to znemoz�n� ovalo,
presta�va fungovať a on sa dosta�va do po�vodnej podoby.

Liada  vsta�va  z  lavic�ky  a  dosta�va  sa  na  sto� l,  c�o  je  pre  ľudí�  i  elfov
neslus�ne� .  Teraz vs�ak nema�  za�ujem o z� iadne slova�  o slus�nosti. Prezera�  si
ľudí� i elfov. Snaz� í� sa pozrieť kaz�de�mu az�  niekde do vnu� tra, ale nevidí� to, c�o

 S. Hoferek – Partia  120/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


hľada� . Jej u� smev a radosť okamz� ite miznu�  a sklamanie sa na n� u lepí� ako
prepotene�  oblec�enie.

Veliteľka elfov nereaguje.  Pozera�  sa,  ale nerobí�  nic�.  Nikto nerobí�  nic�.
Vs�etci  c�akaju� ,  z�e  sa  Eraniel  vra� ti  a  vs�etko  vysvetlí�,  ale  ta�  sa  nevracia.
Taktiez�  elfsky�  chlapec  s  nadaní�m na  komunika� ciu  na  diaľku  je  ticho  a
vo� bec nic� nehovorí�.

„Pa�d.“

Z Liady vys� lo jedno jedine�  slovo. Znovu sa chce dostať c�o najvys�s� ie, aby
mala dobry�  vy�hľad, ale Bren ju berie a uklada�  si ju na ramena� .

„Pama. ta�m si pa�d. Moja jedina�  spomienka na mamu. Drz�ala ma v na� ruc�i
a bola so mnou v lese. Bola skoro naha� , va. c�s� inu s� iat pouz� ila na to, aby ma
zahalila. Kra� c�ala, ale cí�tila niec�o v nohe. Snaz� ila sa to ignorovať, ale nes� lo
to. Spadla a ja som padala. Od nej. To je vs�etko. Pa�d. Hmlista�  spomienka,
nic� viac.“

Nikomu nie je do smiechu. Vs�etci, c�o mali niekedy nejake�  zranenie, nan�
zac�ali v tu�  chví�ľu myslieť. Len jedina�  vs�ak zac�ala plakať.

Liada pricha�dza k nej bliz�s� ie. Nepozna�va tie oc�i, tu�  vo� n� u ani nic�. Je to
niekto u� plne cudzí� a sama je pre n� u cudzia. Elfka, na ktoru�  sa pozera� , je
niz�s� ia a ma�  jednu topa�nku inu�  ako druhu� .
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„Nespozna�vam ťa.“ Hovorí� Liada.

„Tiez�  ťa nepozna�m.“ Hovorí� elfka.

„Ale chcem ťa spoznať cely�  z� ivot.“ Hovoria obidve su� c�asne.

Vs�etci im necha�vaju�  chví�ľu pre seba a niektorí� tiez�  zdví�haju�  poha� r, na
kra� sne stretnutie po rokoch.

„Ako je to s Čelenom? Eraniel hovorila, z�e namiesto poc�u� vania bohyne
budeme  poc�u� vať  matku.“  Py� ta  sa  Bren  a  striedavo  sa  pozera�  na
rozviazane�ho Čelena a na matku s dce�rou.

„Rozpoviem  c�o  viem,  ale  nehovorí�  sa  to  ľahko.  Su�  veci,  ktory�m
nerozumiem a su�  veci, ktore�  ľutujem. Neľutujem vs�ak ani moment, c�o som
bola… ake�  ti dali meno?“

„Liada.“

„Som  Eludia.  Ach,  to  je  tak  zvla� s� tne,  poda�vať  prvy�kra� t  ruku  svojej
dce�re.“

„Tak moment, ja som Eludia. Ale volaju�  ma Eli.“

„Aj ja som Eludia,“ hovorí� veliteľka elfov.

„Do Eludie, tri Eludie pohromade,“ poznamena�va Josac�, len tak pre seba.
Kara s Brenom ho vs�ak dobre poc�uju� .

Vs�etci su�  ticho. Kaz�dy�  poloz� il poha� r a na chví�ľu prestal jesť, i keď nikto
es�te u� plne nenasy� til svoj hlad.

„Pama. ta�m si cestu. Zo Zelene�ho ostrova, z Eludiinho mesta. Čez Ľadovu�
Za� toku a Lanisport az�  do Aringoldu. Bola neskutoc�na�  zima a hmla. Mo� j ko� n�
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uz�  nevla�dal a hľadala som miesto, kde sa da�  zohriať. Zrazu som v diaľke
uvidela ohen� . Čva� lala som k nemu. Mala som pri sebe no� z� , ak by ma niekto
napadol.  Viditeľnosť  sa  es�te  zní�z� ila,  keď  som  si  k  ohn� u  natiahla  ruky.
Zapoc�ula som rev. Divosi z lesa revali jeden cez druhe�ho. Ko� n�  sa splas� il a ja
som  sa  ho  snaz� ila  dohnať.  Stu� pila  som  na  pascu,  ktoru�  tam  niekto
pripravil. Pocí�tila som prudku�  bolesť, ale to nielen v nohe. Niekto totiz�  ku
mne podis� iel  a udrel  ma do chrbta.  A potom znovu a znovu. Nevla�dala
som, ale  bra�nila  som sa,  ky�m mi sily stac�ili.  No proti  takej presile som
nemala s�ancu. Bili ma a s�krtili, ky�m som stratila vedomie. Zobudila som sa
pri  ohni,  zakryta�  koz�us� inou. Nemala som potuchy, kde som, ani kto ma
zakryl.  Pris� iel  muz� ,  ktory�  oc�ividne  nemal  za�brany  a  povy�s�enecky  mi
ozna�mil, z�e ostatní� is� li na lov a on uz�  dlho nemal z�enu. Povedala som mu,
z�e to rads�ej zahyniem, nez�  aby ma on zneuz� il, a on mi na to odvetil, z�e to je
mu jedno. Čhytil mi pra�ve ten boľavy�  c�lenok, do ktore�ho sa zahryzli zuby
pasce a zvieral ho tak dlho, ky�m som ho nezac�ala prosiť, aby s ty�m prestal.
Musela som su� hlasiť, z�e ma zneuz� ije. Zistil, z�e nie som ľudske�ho rodu, ale
bolo mu to jedno. Nemohla som nic�  urobiť. Na� sledne ma chytil za vlasy a
doniesol do mesta, kde ma chcel predať na trhu. Bola som sma.dna� , hladna�
a v s�oku. Kupci si ma vymien� ali a chva� lili sa, z�e maju�  elfku. So zranenou
nohou,  ale  sta� le  elfku.  Dieťa vo mne ra� stlo,  tak ako i  moje  odhodlanie.
Poku� sila som sa o u� tek, ale zabili ma. Znovu som sa nady�chla a uvidela
som Eraniel v tej predos�lej podobe a s dy�kou. Vyťahovala ju zo mn� a a ja
som  oz� ila.  Necha�pala  som  to.  Povedala,  z�e  budem  v  bezpec�í�.  Tak,  ako
pris� la,  tak  i  odis�la.  Nesko� r  som  priviedla  na  svet  dce�ru.  Ta� ,  ktora�  ma
zachra�nila  dy�kou,  vs�ak moju nohu nevyliec�ila.  Moz�no jej  prioritou bolo
niec�o ine� , to neviem. Som jej vs�ak vďac�na� . Moja dce�rka sa stratila a mn� a
nas� li potulní� lesní� elfovia. Pridala som sa k nim.“

„Tento muz�  ťa zneuz� il v lese?“

„Nie,  nebol  to  on.  Tohto  som nikdy nevidela.  Ak ale  vie,  c�o  sa  stalo
potom, tak si ho rada vypoc�ujem.“
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Čelen by moz�no aj chcel niec�o povedať, ale mlc�í�.

„Liada, c�o si pama. ta� s�?“

„Staral  sa o mn� a,  ale uniesli  ma.  Pracovala som ako slu� z�ka,  hlavne v
kuchyni. Eraniel mu sľu� bila, z�e sa k nemu vra� tim, ak bude Karina partia
drz�ať pohromade.“

„Potom je Eraniel skutoc�ne nepochopiteľna� . A kto je Kara?“

„Ja som Kara.“

„Ty si Kara a ma�s�  svoju partiu? Si mlads�ia ako Liada.“

„Zdanie klame. Toto nie je moje po�vodne�  telo. Bola som ohniva�  ma�gyn� a
z c�ervenej le�gie a posledne�  roky som sa starala o Airanu. Presne o tu� , ktora�
ťa oz� ivila s dy�kou. Niekto ju neda�vno zavraz�dil a hľada�m jej vraha. Moji
priatelia  mi  poma�haju� ,  ale  myslí�m,  z�e  ide  o  niec�o  oveľa  va. c�s� ie.  Som
z� iac�kou Airany,  ja  i  Josac�.  Jedno meno spa� ja  vs�etky�ch.  Jeden zaují�mavy�
osud zaují�mave�ho c�loveka.“

„Potom vieme, kto je Liada. Kto je skutoc�ne Liada. Dce�ra elfky a c�loveka,
na ktoru�  musela ta�  dy�ka niec�o preniesť. UB myselne, alebo nie.“

„Dy�ka zmenila mnohe� . Poď ku mne, Eludia. Poď. Teraz je c�as na ku� zla.“

Eludia, matka Liady, sa pomaly presu� va ku Kare a sada�  si. Ta�  zatva� ra oc�i
a okamz� ite sa jej  vybavuje niec�o,  c�o  vedelo dievc�atko,  v ktorom tele sa
pra�ve nacha�dza jej  myseľ.  Eludia ma�  sta� le  znac�ne pos�kodenu�  nohu,  ale
liec�ive�  schopnosti, ktore�  teraz Kara pouz� í�va, zaberaju�  okamz� ite.

„Ako si to doka�zala?“
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„Aj toto telo je vy�nimoc�ne�  a necha�pem to. Moz�no ďals� ia zvla� s� tna hra od
Eraniel.“

„Ak su�  toto c�iny a tu� z�by Eraniel,  potom budem jej su� c�asťou. Nech je
medzi ľuďmi a elfmi mier, ale ja sa uz�  nevzdialim od svojej dce�ry ani od
nikoho, kto ju chra�ni a poma�ha jej.“

Kara ma�  radosť.  Jej  partia sa rozrasta�  o siedmeho c�lena.  Č3 í�slo,  v ake�
nedu� fala a hlavne sa leps�ie ukazuje spoloc�na�  tu� z�ba napredovať. Neusiluje
vs�ak o vedenie a je presvedc�ena� , z�e Bren bude vs�etky�ch viesť leps�ie.

Ky�m vs�etci hoduju� , Eli zha�n� a vrecia na potraviny a postupne ich plní�. O
bohoch nevie nic�, ale chce byť uz� itoc�na� . Vie, c�o sa teraz bude diať. Bude v
pozadí�.  Elfska�  bojovní�c�ka,  talentovana�  ma�gyn� a,  dievc�a  so  zaují�mavou
histo� riou…  vs�etky  maju�  v  sebe  niec�o  zaují�mave� .  Niec�o,  c�o  sa  da�  ďalej
spozna�vať. Jej sa nikdy nezjaví� Eraniel a neda�  jej z� iadny talent. 

Josac�  myslí�  na  to  iste� .  Zapadne,  ale  nie  na  c�elo  skupiny.  Sko� r  na  jej
koniec. Neberie to vs�ak tak va�z�ne, ako Eli.

„Ako by sme sa rozdelili?“ Py� ta sa Eli Kary.

„Sme tu vs�etci pohromade. Ako myslí�s�  to delenie?“

„Je na� s sedem. Ako sa rozdelí�me na dve polovice, keď na�s je sedem?“

Kara je  prekvapena� .  Tes� í�  sa,  z�e  sa  partia,  ktoru�  zaloz� ila,  rozs� í�rila  na
siedmich c�lenov a  hneď sa  jedna z  c�leniek zaují�ma o delenie  sta� le  nie
veľkej skupiny.
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„Teraz sa py� tas�  len tak, pre seba? Alebo vies�  niec�o, c�o ja neviem?“ Py� ta
sa Kara.

„Pre seba. Prepa� c�, nemo� z�em na to nemyslieť.“

„To je dobra�  ota� zka. Bren, ty si vodca. Č3o myslí�s�?“

Bren samozrejme poc�u� va diskusiu a keď ma�  odpovedať, z� iada si c�as na
rozmyslenie. Po chví�li sa rozhoduje pre jednoduchy�  vtip, alebo sa mu to
zda�  byť vtipne�  a usmieva sa pri tom.

„Rozdeliť  sa  na  sedem  skupí�n  nie  je  ťaz�ke� .  Na  to  sa  da�  odpovedať
okamz� ite.“

„A na dve?“

„Myslí�s� , ako… po� jdeme cez jaskyn� u, popada�  pa� r kamen� ov a my budeme
odlu� c�ení� od seba, a tak je treba urobiť dva c�o najsilnejs� ie tí�my?“

„AB no.“

„Potom by kaz�dy�  tí�m chcel Karu. Je z na� s najsilnejs� ia. Tí�m s Karou by
mal len troch c�lenov, tí�m bez nej s�tyroch.“

„To je zaují�mave� , ale kto by bol kde? Ako by si to poskladal?“

Brenovi  sa  ta� to  logicka�  u� loha  pa� c�i,  ale  dobre  si  uvedomuje,  c�o  by
rozdelenie znamenalo. Zvla� s�ť po tom, c�o by niekto zac�al robiť proble�my,
alebo by jednoducho prestala fungovať aka�koľvek komunika� cia. Alebo ak
by namiesto dobre�ho premyslenia odis� iel niekto u� plne na�hodne.
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„Nepremy�s�ľal som nad ty�m, ale keď je to tak do� lez� ite� ,  premyslime to.
Kaz�dy�  z na� s je v niec�om vy�nimoc�ny�. Ma�m ku Kare blí�zko, ale keby sme boli
spolu, druhy�  tí�m by bol bez veliteľa. Ale niec�o mi napadlo. Čelen asi nie je
najobľu� benejs� í�. Zvla�dnem ho ja alebo Kara. A mal by byť s Liadou. Ale aj
Eludia by mala byť s Liadou. Takz�e jeden tí�m bude mať mn� a, Čelena, Liadu
a Eludiu. Druhy�  tí�m bude pozosta�vať z Kary, Josac�a a z teba, Eli. Navys�e
dve Eludie, to treba rozdeliť, aby sa to neplietlo.“

„Obidvaja silní�  muz� i v jednom tí�me a spolu s elfskou bojovní�c�kou a s
dievc�aťom, ktore�  vs�etko vidí�? Nie je to priveľka�  sila?“

„Ak si neuvedomujes� ,  c�o doka�z�e mimoriadne nadana�  ma�gyn� a,  keď je
neviditeľna� , tak a�no.“

„Ja som len do poc�tu.“

„Vies�  odvra� tiť pozornosť. A vies�  zdvihnu� ť mec�. Vies�  sa nadchnu� ť a vies�
na� s motivovať, keď chces� . Nie si zbytoc�na� .“

„Ale som najslabs�ia.“

„Pozri  sa  na  kaz�de�ho  z  na� s.  Na kaz�de�ho.  Kara  pris� la  o  vs�etky  svoje
schopnosti,  nevie  vyuz� iť  jedine�  ohnive�  ku� zlo.  Ja  som  skoro  zomrel  na
vykrva� canie. Čelenova jedina�  s�pecia� lna vlastnosť je jeho bezcitnosť. Josac�
je  zaují�mavy�  len  kvo� li  tomu,  z�e  ma�  palicu,  ktoru�  mu  mo� z�e  ktokoľvek
zobrať. Eludia doteraz nemohla poriadne chodiť A Liada sama nevie, c�o
doka�z�e  a doteraz kra� jala  zeleninu a upratovala v kuchyni ako posledna�
slu� z�ka. Hovor mi niec�o o najslabs�í�ch c�i najobvyklejs� í�ch. Ty si presvedc�ila
Čelena, aby zostal. Ja by som to nedoka�zal.“

„Ty�m, z�e som nastavila svoje telo?“

„Ja by som to nemohol pouz� iť. Ani Josac� a ani Čelen. A ani Kara c�i Liada.
Tie su�  na take�  veci es�te mlade� .“

„D3 akujem,  hneď  sa  cí�tim  leps�ie.  Teraz  to  myslí�m  naozaj.  Si  spra�vny
chlap, Bren. Va�z� im si ťa.“
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„Ak je es�te niec�o, c�o tra�pi tvoju myseľ, tak sem s ty�m.“
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22. kapitola: Josač a elfovia

Zatiaľ c�o Eli pripravuje za� soby a vedie diskusiu o moz�nom rozdelení� sa
na dve skupiny, Josac�  si podrobne vs� í�ma elfov. Vz�dy ho zaují�mali. Zvla� s� tny
na� rod, ktore�ho da�vne u� zemia su�  zabrate�  ľuďmi. Pre Josac�a je to vy�nimoc�na�
prí�lez� itosť.  Doteraz  ich  stretol  len  veľmi  ma� lo.  Pama. ta�  si,  c�o  o  nich
hovorila  Airana,  keď  sa  od  nej  snaz� il  nauc�iť  c�o  najviac.  Ich  popisy
spestrovala vtí�pkami, ale nehovorila veľa mien.

Vs�í�ma si veliteľku i toho chlapca, ktory�  ovla�da komunika� ciu na veľku�
vzdialenosť. Vie, z�e ich uz�  moz�no nikdy neuvidí�,  ale niec�o ho k veliteľke
ťaha� .  Ku� zlo,  zvedavosť  alebo  c�okoľvek.  Doka� z�e  rozoznať,  keď  na  neho
niec�o po� sobí�.  Berie do ru� k palicu a bu� cha s n� ou o zem. Nic�  sa nedeje, s
vy�nimkou toho, z�e si ho vs� í�ma viac ľudí� a hlavne elfov.

„Č3o to sku� s�as�?“ Py� ta sa ho Eli.

„Len som zvedavy�, c�i su�  tu nejake�  c�ary. Niec�o ma nu� ti, aby som is� iel za
ty�mi elfmi. Moz�no aby som s nimi ostal. Ale viem, z�e to nie je spra�vne. Ani
ich nepozna�m.“

„T3aha�  ťa to za nieky�m konkre� tnym?“

„Za n� ou,“ hovorí� Josac� a ukazuje na veliteľku. Ta�  si to vs� í�ma.

Velitelia  u  elfov  vyzeraju�  podobne  ako  vs�etci  ostatní�.  Trochu  ina�
vy�zbroj, moz�no viac s�krabancov, ale inak je ich na� roc�ne�  odlí�s� iť. Rozpra�vaju�
sa s ostatny�mi elfmi ako seberovní�. Josac� ide priamo k nej.
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„Kra� sny luk.“

„D3 akujem. Čhces�  si ho vysku� s�ať?“

„To mo� z�em? Nikdy som sa streľbe z luku nevenoval.“

„Najsko� r ho musí�s�  napnu� ť. Sku� s to.“

Josac�  sa poku� s�a napnu� ť luk, ale je to u� plne ine� ,  ako by c�akal. Ľudske�
luky  kladu�  odpor  a  na  napnutie  je  potrebna�  sila.  Tento  luk  je  vs�ak
mimoriadne zvla� s�tny. Napí�na sa sa�m. Jednou rukou ho drz� í�, zatiaľ c�o tetiva
sa naťahuje len mys�lienkou a priamo na nej sa objavuje novy�  s� í�p. Veliteľka
tak nema�  z� iadny tulec.

„Toto je neuveriteľne� . Kto vytvoril tak u� z�asnu�  zbran� ?“

„Na to sa ťaz�ko odpoveda� . Kaz�dopa�dne je v n� om toľko ľudskej i elfskej
ma�gie, z�e sa to zle vysvetľuje. Nemo� z�em ti ho nechať, tomu rozumies� .“

„Samozrejme. V nic� take�  som ani nedu� fal.“

„A c�o tvoja zbran� ?“

„Klasicka�  palica. Nie je nic�í�m vy�nimoc�na�  a keď ju rozbijem, pripraví�m si
novu� . Vie rus� iť ku� zla.“

„Mo� z�em si ju vysku� s�ať?“

„Samozrejme.“

Veliteľka  Eludia  si  berie  do  ru� k  Josac�ovu palicu a  sku� s�a  n� ou  ma�vať.
Vyzera�  to tak,  ako keby sa doka� zala s n� ou kryť zo vs�etky�ch stra�n a pri
ry�chlych pohyboch palica len tak svis�tí� vzduchom.
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„Tvoja zbran�  by bola nebezpec�nejs� ia, keby bola z kvalitnejs� ieho dreva.“

„Niekedy je z kvalitne�ho dreva. Podľa toho, ake�  na� jdem a do ktore�ho sa
mi podarí� vloz� iť modre�  kamienky.“

„Tie kamienky su�  mocne� . Vymení�m tvoju palicu za mo� j luk.“

Vs�etci,  vra� tane  Čelena,  ktory�  sa  ry�chlo  pridal  k  Josac�ovi,  sa  len
prekvapene pozeraju� . UB z�asny�  luk na vy�menu za obyc�ajnu�  palicu? To znie
ako veľmi zvla� s�tna ponuka.

„Moment, nemo� z�em to prijať. Palica a ja sme uz�  niec�o spolu pres� li. Sme
spolu spojení�. Tvoj luk je cennejs� í� a neviem, c�o by som s ní�m doka�zal, ale
viem,  z�e  tebe  a  tvojmu  ľudu  by  chy�bal.  Moja  palica  toho  az�  tak  veľa
nezmo� z�e. Ma�m ale dva modre�  kamene navys�e. Darujem ti ich.“

„Vymení�m ich. Povedz svoju cenu.“

„Neviem, c�o si priať. Viem len to, z�e som so svojim z� ivotom spokojny�.“

„Čhcel by si sa k na�m pridať?“

„Čhcel by som, to je pravda, ale moje miesto je tu. Čí�tim to tak, z�e to, c�o
doka�z�em, bude mať veľky�  vy�znam. Neviem kedy a neviem ako, ale viem,
kto bude moju silu potrebovať a kto ju spra�vne vyuz� ije.“

„Myslí�s�  tvoju veliteľku?“

„AB no, myslí�m.“

„Kaz�dy�  ma�  nejaky�  dar. Ja viem, z�e zomrie.“

„Zomrie? Neda�vno zomrela. Zomrie znovu?“

„Jej telo zomrie.“

„Nechcem, aby zomrela.“
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„Zomrela jedna od va� s a niekoľkí� od na� s. Ale su�  tu. Tí�, c�o sa vraz�dili, sa
teraz rozpra�vaju� . Z3 ivot nie je o tom, c�o chces� . Niektore�  veci neovplyvní�s� ,
ale je do� lez� ite�  ďalej kra� c�ať a bojovať.  Eraniel za teba nevybojuje vs�etky
bitky, ale mo� z�es�  myslieť na to, z�e vidí�, keď robí�s�  spra�vnu vec.“

„Prec�o si vlastne Eludia?“

„Viem, z�e to meno je c�aste�  aj u ľudí�. Aj ma� te skratku, Eli. Mne ho dali
rodic�ia  z jednoduche�ho do�vodu.  Pa�c�ilo  sa im toto meno.  Tak,  ako sa to
pa� c�ilo rodic�om Eludie, ktora�  viedla temny�ch elfov a mnohy�m pred n� ou. Asi
sa py� tas� , c�i ma�m niec�o spoloc�ne�  s tou druhou Eludiou, ktora�  po� jde asi s
vami. Alebo s vas�ou Eli.“

„Poc�ul  som  o  inej,  z  Airaninho  rozpra�vania.  Zlodejka.  Zí�skala  taku�
zvla� s� tnu dy�ku a veľmi ju to ovplyvnilo. Stratila svoju hlavu kvo� li predmetu.
Uz�  si to tak dobre nepama. ta�m.“

„Preto  musí�s�  stra� z� iť  Karu,  aby  sa  jej  nestalo  niec�o  podobne� .  Stra�z� iť
neznamena�  byť sta� le na blí�zku, niekedy to znamena�  poc�u� vať. Mysli na to.
Na c�o teraz myslí�s�?“

„Myslí�m  na  to,  z�e  mi  budes�  chy�bať.  Nech  uz�  je  ta�  druha�  Eludia
aka�koľvek, urc�ite nie je tak skvela�  ako ty.“

„Viem, z�e sa snaz� í�s�  byť mily�  a u� primny�, ale my to berieme inak ako vy.“

Č3as pokroc�il a skupiny, ktore�  maju�  nabrane�  za� soby, sa oddeľuju� . Bren,
Kara a vs�etci  ostatní�  vra� tane Josac�a  idu�  na juh,  zatiaľ c�o  takmer vs�etci
elfovia zatiaľ osta�vaju� .

„Ma�me Eludiu a nema�me Eludiu. Svet je zvla� s�tny!“ Hovorí� Josac� len tak,
sa�m  pre  seba,  zatiaľ  c�o  ho  Eli  presviedc�a,  aby  sa  toľko  nezdrz�oval  a
nepozeral dozadu. Obidva voľne�  modre�  kamienky ostali pri veliteľke.
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23. kapitola: Priveľmi očividná skúška

Česta  na  juh  pokrac�uje  ry�chlo.  Jedlo  dodalo  sily  a  kaz�dy�  nesie  svoj
podiel so sebou. Eli sa snaz� í� vziať viac za� sob, ale Bren ju okamz� ite krotí� a
hovorí� jej, z�e to nie je ani trochu dobry�  na�pad.

Ak je niekto naozaj ra�d, tak je to Eludia. Nie je c�lovek, ale pri pohľade na
Liadu  a  pri  tom,  ako  sa  s  n� ou  rozpra�va,  srs� í�  z  nej  c�ista�  ľudskosť  a
materinska�  la� ska. Len Čelen trochu ťaz�ko nesie, z�e ma�  ďaleko od toho, byť
znova stredobodom pozornosti.

„Zas ma bolia oc�i.“

„Č3o sa deje?“ Py� ta sa Eludia svojej dce�ry.

„Tam… tam vpredu. Neviem to pochopiť.“

Eludia si da�va ruku nad oc�i a snaz� í� sa c�o najleps�ie zistiť, c�o celu�  partiu
c�aka� . Aj jej sa to zda�  byť zvla� s� tne. To uz�  zac�í�na byť podozrive�  vs�etky�m.

„Č3o sa deje? Č3o vidí�te?“ Py� ta sa Bren.

„Liada je zma. tena�  a ja sa vo� bec nec�udujem. Su�  tam dvaja ľudia. Č3akaju�
na na� s. Nic� nerobia, len sa pozeraju�  nas� im smerom.“

„Tak su�  tam dvaja ľudia. Nic� nezvyc�ajne� .“

„Neviem, c�i su�  dvaja.“

„Tak koľko ich je?“

„Ja vidí�m dvoch, ale Liada vidí� niec�o neuveriteľne�  a bolia ju z toho oc�i.“
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Eludia sa svojimi elfsky�mi oc�ami snaz� í�  c�o  najviac pozerať do diaľky.
Čhce zistiť do� lez� ite�  detaily a podeliť sa o ne.

„Kara, toto bude nejake�  ku� zlo. Tí� dvaja vyzeraju�  byť rovnakí�.“

„Moz�no su�  to len bratia alebo dvojic�ky.“

„Urc�ite viac dvojic�ky ako bratia, ale myslí�m, z�e niec�o es�te viac.“

Eludia ako prva�  pricha�dza k dvom muz�om, ktory�  pokojne stoja v pozore
pri ceste.

„Potrebujeme vas�u pomoc,“ hovoria obidvaja su� c�asne.

„Č3o sa stalo?“

„Vs�etci su�  v ohrození� a musí�te í�sť do vez�e.“

Tu sa uz�  zastavuju�  vs�etci ostatní� a Eludia sa py� ta znovu.

„Vraví�te, z�e potrebujete nas�u pomoc a ma�me í�sť do vez�e. Kam?“

„Tam!“ Ukazuju�  obidvaja protikladny�mi smermi. Prvy�  ukazuje priamo
na za�pad a druhy�  priamo na vy�chod.

„Vy�borne, dva smery. Ktora�  vez�a je odtiaľto bliz�s� ie?“

„Obidve vez�e su�  rovnako vzdialene� ,“ odpovedaju�  obidvaja naraz.

„Je to podozrive� . Č3o si o tom myslí�te?“

„Dvaja pana� ci tu robia divadlo,“ hovorí� Čelen.
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„Su� hlasí�m s Čelenom,“ hovorí� Kara, „ale niec�o mi tu nesedí�. Zistime viac.
Ako  je  moz�ne� ,  z�e  vyzeraju�  rovnako?  Rovnaka�  vy�s�ka,  tva� r,  rovnaka�
nemoz�na�  c�ervena�  kos�eľa, rovnaky�  hlas. Rovnake�  naozaj vs�etko. Čhlapi, ako
sa vola� te?“

„Mark,“ odpovedaju�  obidvaja su� c�asne.

„A nie je va�m divne� , z�e vyzera� te rovnako?“

„Nie.“

„Ste nejaka�  rodina?“

„Nie.“

„Takz�e vy vyzera� te rovnako, ma� te spoloc�ne�  u� plne vs�etko a va�m to nie je
zvla� s� tne?  Obidvaja  tu na  na� s  c�aka� te,  ale  ani  ste sa  nedali  navza� jom do
rec�i?“

„Nie.“

„Ktora�  vez�a je do� lez� itejs� ia?“

„Obidve su�  rovnako do� lez� ite� .“ Nech sa Kara py� ta na c�okoľvek, obidvaja
sta� le odpovedaju�  to iste�  a v u� plne rovnakom c�ase.

„Toto je sku� s�ka. Banda, sadnime si. Toto bude chví�ľu trvať.“

„Moz�no nie.“ Zapa� ja sa Josac� do debaty.

Čhlap s palicou pricha�dza k obidvom a bu� cha palicou o zem. Ry�chlo si
vs� í�ma, z�e s ty�mi muz�mi sa nic�  nedeje. Stoja na svojom mieste a ani ich
nezaují�ma, z�e im pri noha� ch niekto bu� cha s palicou.

„Ku� zlo tu nie je, alebo aspon�  nie take� , na ktore�  by stac�ili kamienky. Ide o
niec�o ine� . Kto si mo� z�e dať na�mahu vytvoriť dvoch u� plne rovnaky�ch ľudí�?
Kto  to  vo� bec  doka� z�e?  Moz�no  tak  Eraniel,  alebo  nejaky�  veľmi  silny�
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c�arodejní�k. Keby to boli ľudia, tak sa rozpra�vaju�  navza� jom a neodpovedaju�
sta� le naraz. Alebo by na� s jednoducho presviedc�ali, z�e ich proble�m je va. c�s� í�
ako proble�m toho druhe�ho. Toto skra� tka nie je ľudske�  spra�vanie. Odlí�s�me
ich a zistime, kto od na� s c�o chce a premyslime, c�i to splní�me alebo nie.“

„Vy�borne Josac�. Tak Mark c�o chce í�sť na za�pad bude Za�padny�  Mark a
ten druhy�  bude Vy�chodny�  Mark. Vyhovuje va�m to takto?“ Py� ta sa Kara.

„AB no,“ odpovedaju�  naraz obidvaja Markovia.

„Myslí�m, z�e za toto mo� z�e Eraniel. Je to nejaka�  jej sku� s�ka.“ Hovorí� Josac�.

„Odkiaľ beries�  tu�  istotu?“ Zvedavo sa py� ta Kara.

„Kvo� li  Eli.  Zac�ala sa py� tať na rozdelenie hneď po tom, c�o sme stretli
Eraniel.  To  nie  je  na�hoda.  Teraz  su�  tu  dve  miesta,  dva  moz�no  u� plne
rovnake�  proble�my  a  jednoducho  vidí�m,  z�e  sa  oc�aka�va  nas�e  rozdelenie.
Markovia, c�o by ste povedali na to, keby sme vyries� ili vs�etko v jednej vez� i a
az�  potom by sme is� li vyries� iť ten druhy�  proble�m?“ Argumentuje Josac�.

„Potom vs�etci pri jednej z vez� í� zomru� .“ Odpovedaju�  znovu obidvaja.

„Tak prosí�m, je to jasne� . Niekto chce od na� s rozdelenie. Tak sa rozdeľme
a moz�no na� s Eraniel es�te odmení�.“

„Moz�no sa my� lis� , Josac�,“ tvrdí� Čelen. „Uvaz�uj. Sme siedmi. Sme silní�. Ak
na� s  niekto  rozdelí�  na  polovice,  tak  na� s  ľahs�ie  znic�í�.  A  nemusí�  í�sť  po
vs�etky�ch. Stac�í� ak si vyberie niekoho z na� s, koho chce zabiť alebo uniesť.
Napada�  ti niekto, kto by to mohol byť? Č3o takto Kara? Alebo Liada? Ak sa
rozdelí�me  a  budeme  od  seba  ďaleko,  tak  budeme  slabs�í�  a  ľahs�ie  na�m
niekto ublí�z� i. Alebo pos�tve jednu c�asť proti druhej. Viem, z�e v Marelovej
zemi su�  mimoriadne silní�  a zlomyseľní�  c�ernokn� az�ní�ci  a aj keď nejdeme
priamo ich smerom, sme k ní�m aj tak sta� le bliz�s� ie.“

„Zistime,  koho  je  to  pra� ca.  Č3 i  Eraniel,  alebo  niekoho,  kto  na�m  chce
us�kodiť.  Za  mn� a  jasne  Eraniel,  lebo  ak  by  na�m  chcel  niekto  skutoc�ne
ublí�z� iť, tak by po na� s hodil za�kerne�  kliatby alebo niec�o, s c�í�m by na� s spa� lil
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na  popol.  Kto  doka� z�e  vytvoriť  taky�chto  dvoch,  ten  doka�z�e  aj  vytvoriť
blesk. Alebo nie?“

„Moz�no nie. Moz�no pra�ve ten niekto doka�z�e vytvoriť dvoch identicky�ch
ľudí�, ale nevie vytvoriť blesk?“

„Dobry�  na�pad, Čelen. Ale ako to zistí�me?“

Skupina so siedmimi c�lenmi sa radí�  a  obidvaja muz� i  sa len pozeraju�
pred seba. Nic�  sa nemení�. Z3 iadne nove�  naliehanie ani nove�  informa�cie, len
tak stoja.

„Tak dosť,“ hla� si stary�  vojak, „c�as na vojenske�  ries�enie. Su�  rovnakí�, chcu�
to iste� . Mo� z�eme myslieť inak ako bohyne a ľudia, ktorí� ovla�daju�  c�ary. Ak
zomrie jeden, c�o sa stane s ty�m druhy�m?“

„Neverí�m, z�e toto poc�ujem od teba, Bren. Ty si citlivy�.“ Hovorí� mu Kara.

„Ale  sta� le  vojak.  Tak  schva� lne.  Jedne�mu  odsekneme  ruku,  bude  to
druhe�mu vadiť? Hej vy, Markovia, bude va�m to vadiť, ak ten druhy�  prí�de
len tak o ruku?“

„Nie.“ Odpovedaju�  znovu obidvaja.

„Jasne� , z�e budu�  hovoriť nie. Lebo na to tu su� . Na odpovedanie. Na slova� ,
nie na c�iny. Kto ma�  no� z� ?“

Eludia poda�va Brenovi svoj no� z�  a ten jedne�mu robí� malu�  ranku na palci.
Nic� sa nedeje. Z rany kvapka�  krv, ale z muz�a nejde ani hla� ska.

„Pozrite,“  vs� í�ma  si  Liada.  Za�padny�  Mark  tiez�  krva� ca.  Z  rovnake�ho
miesta, len z opac�nej ruky.
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„Tak tu to ma� te. Vojenske�  ries�enie. Č3ernokn� az�ní�k by nestra� cal  c�as na
take� to hlu� posti. Musel ich vytvoriť niekto, kto vie o ľuďoch u� plne vs�etko a
ma�  c�as na vs�etky tie detaily. Eraniel je za ty�mto a jednoducho na�m da�va
u� lohu. Markovia, teraz va� s obí�deme a po� jdeme na juh. Nepomo� z�eme ani
jedne�mu. Vadí� va�m to?“

„Tí� ľudia potrebuju�  vas�u pomoc.“

„Hlasujme. Ja som za Eraniel. Kto je za nejaky�ch c�ernokn� az�ní�kov, nech
ide na stranu. Zvys�ok ku mne.“

Okamz� ite sa vs�etci presu� vaju�  k Brenovi.

„Ako  by  sme  sa  rozdelili?  Je  na� s  sedem.  Ako  sa  rozdelí�me  na  dve
polovice, keď na�s je sedem?“

Liada si nemohla nevs�imnu� ť, z�e presne rovnake�  slova�  Eli uz�  pouz� ila v
dedine,  kde sa rozpra�vali s elfmi.  Dokonca si pama. tala i  jej  to� n a farbu
hlasu, s akou ich vyslovila a s u� z�asom, ale i obavami zistila, z�e teraz Eli na
chlp presne napodobnila samu�  seba.

„Eli, to si uz�  hovorila. A sta� le nevieme, c�o sa tam bude diať. Ake�  je tam
nebezpec�enstvo.“

„Na obidve vez�e u� toc�í� po sedem zbojní�kov. Sto ľudí� zomrie v kaz�dej vez� i
ak nepomo� z�ete.“

„D3 akujem Markovia. Teraz sa niekam dosta�vame. Je na� s sedem a ma�me
naraz zvla�dnuť siedmich na jednej i na druhej strane. Musí�me sa rozdeliť.“

„Liada, to je pravda, ale nie je ti zvla� s�tne, z�e sa stovka tak veľmi bojí�
siedmich?“ Py� ta sa Eli.
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„Je to zvla� s�tne.“

„Rozdeľme sa, nestra� cajme c�as. Ale ako presne sa rozdelí�me? Existuje
niekoľko moz�ností�. Alebo dvaja kapita�ni, ktorí� si budu�  postupne vyberať
spomedzi ostatny�ch, alebo mo� z�eme í�sť na za�klade rodinny�ch va. zieb, alebo
mo� z�eme odhadnu� ť silu kaz�de�ho c�lena a vyberať tak, aby bol rozdiel medzi
skupinami c�o najmens�í�.“

„Ty si nad ty�m uvaz�ovala celu�  cestu?“

„Musí�m nad niec�í�m porozmy�s�ľať.“

„Je aj s�tvrta�  moz�nosť,“ ozy�va sa Bren. „Rozhodnem ja. Kara premy�s�ľa,
vs�etci premy�s�ľaju� ,  ale ja ma�m velenie. Tak to rozdelí�m. Kara, Josac�  a Eli
po� jdu na za�pad. Zvys�ok, vra� tane mn� a, na vy�chod. Kara? Ehm… Kara?“

Vs�etci diskutuju� , hovoria nahlas mena�  a smery, sku� s�aju�  ro� zne moz�nosti,
len Kara je pomimo hlavne�ho diania a pozera�  sa smerom na za�pad. Tam
niekde je vez�a, o ktorej nikdy v z� ivote nepoc�ula a ktora�  ju teraz potrebuje.
Premy�s�ľa a konec�ne sa jej darí� upratať si mys�lienky. Vracia sa k ostatny�m a
jednoduchy�m pohybom ruky si py� ta slovo. Vs�etci sa zac�í�naju�  su� strediť na
jej slova� .
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24. kapitola: Kara rozdeľuje skupinu

Kara doteraz intenzí�vne premy�s�ľala nad delení�m skupiny.  Premyslela
vs�etky moz�ne�  do� sledky a hlavne sa rozhodla,  z�e  sa zameria priamo na
Eraniel  a  na  jej  myslenie.  Kaz�dy�  myslel  na  seba,  aby  bol  v  tej  leps�ej
skupine, ale Kara sa rozhodla í�sť na to inak.

„Poc�u� vajte ma. Vs�etci. Eraniel na�m dala u� lohu a my ju splní�me tak, aby
bola ona s�ťastna� . Je to pre jej potes�enie. Myslime si o nej c�o chceme, ale
toto  je  jej  pla�n.  Viem,  ako  rozmy�s�ľa.  Je  tu  na�pad  s  dvomi  kapita�nmi.
Su� hlasí�m.  Eraniel  by  nechcela  nejaku�  nespravodlivosť.  Za� roven�  by  ani
nechcela,  aby  tí�  silní�  rozhodovali  o  slaby�ch.  Nad  ty�mto  som  teraz
uvaz�ovala.  Ako  urobiť,  aby  silní�  nerozhodovali?  Dajme  rozhodovanie
slaby�m. Eli, Liada, ste kapita�nky.“

„Ja som uz�  rozhodol inak. A ak si dobre pama. ta� s� ,  ma�m teraz velenie,
Kara.“

„A si  dobry�  vodca,  ma� s�  moju  do�veru,  ale  toto  je  u� loha od Eraniel  a
ideme  podľa  jej  pravidiel.  V  iny�ch  veciach  rozhodujme  my,  ale  teraz
nechajme rozhodovanie na Eli a na Liade. Su�  v boji najslabs�ie, aj keď maju�
nadanie a moz�no pra�ve teraz potrebuju�  trochu posmeliť. Eli je stars� ia a
slabs�ia,  zac�í�na. A Eli, neber to teraz tak, z�e ťa chcem uraziť alebo niec�o
podobne� . Čhcem tu pred vs�etky�mi i pred Eraniel, ktora�  na� s urc�ite poc�u� va,
zahla� siť, z�e si do� lez� ita�  a to je pre mn� a i pre vs�etky�ch ostatny�ch skutoc�ne
do� lez� ite� . Eli, vybera� s� .“

Napriek tomu, z�e Eli veľa rozpra�vala o delení�, teraz nema�  slov. Čelen jej
do toho chce hovoriť, ale Kara ho okamz� ite donu� tila drz�ať jazyk za zubami.
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„Mo� z�em vybrať kohokoľvek?“

„Okrem Liady. Zvla�dnes�  to.“

„Vyberiem si teba, Kara. Poď so mnou.“

„Prec�o si vybera� s�  pra�ve mn� a?“

„Si silna� , si u� z�asna�  a verí�s�  mi a ja verí�m tebe.“

Liada nepotrebuje dlhy�  c�as na premy�s�ľanie. Je milo prekvapena� , ako ju
nikto neodsudzuje. Kaz�dy�  oc�aka�va, z�e si vyberie niekoho z rodiny. Svoju
matku, ktoru�  dlho nevidela a ktora�  sa tes� í� z kaz�de�ho okamihu, alebo otca,
ktory�  nie je jej skutoc�ny�m otcom, ale aj tak mu na nej za� lez� í�.

„Vybera�m si Karu.“

„Mn� a si uz�  vybrala Eli.“

„Vybera�m  si  teba,  lebo  si  mo� z�em  zobrať  kohokoľvek.  Okrem  Eli.  A
vybera�m si teba. Poď do mo� jho tí�mu.“

„Myslela som si, z�e si vyberies�  Eludiu.“

„Ak to bude moz�ne� , vyberiem si ju. Ale najsko� r si vybera�m teba. Viem,
c�o robí�m. A viem aj to, z�e Eli nad ty�m bude premy�s�ľať, ale zoberie si teraz
Brena.“

„Vidí�s�  niec�o, c�o my nie?“

„AB no, vidí�m. A vybera�m si ťa.“

Prekvapena�  Kara sa presu� va. Znovu vybera�  Eli.

„Vybera�m Brena.“
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„D3 akujem, va�z� im si to.“

„Nie si zvedavy�, prec�o si vybera�m teba?“

„Potrebujes�  vodcu. Mn� a alebo Karu. Karu nema� s� . Som logicka�  moz�nosť
a hlavne budem ra�d s tebou v tí�me a ochra�nim teba i ostatny�ch.“

Dvaja ľudia v kaz�dom tí�me. Zatiaľ. Vybera�  Liada. Nehovorí� z� iadne meno,
ale namiesto toho poda�va svoju ruku elfke Eludii  a  ta�  jej  ruku prijí�ma.
Spoloc�ne sa presu� vaju�  ku Kare. Nepotrebuju�  z� iadne slova� , ale tes� ia sa.

„Čelen.“

„Prec�o chces�  mn� a a oddeľujes�  ma od rodiny?“

„Mo� z�em koho chcem.“

„Ale ja nechcem í�sť s tebou. Čhcem í�sť s Liadou a Eludiou.“

„Vybera�m si ťa a poď teraz sem.“

Čelen neochotne kra� c�a k Eli a k Brenovi. Necha�pe toto rozhodnutie a
berie to ako krivdu.

„Čelen za Karu.“

Len niekoľko slov a uz�  su�  vs�etci s�ťastní�. Predovs�etky�m Čelen. Liada si
ho berie k sebe. Josac� sa na� sledne prida�va k Eli.
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„Tak sme rozdelení�. Vyrazme. Stretneme sa tu, na tomto mieste, len c�o
bude splnena�  nas�a  u� loha.  Su� hlasí�te? Neda�  sa to minu� ť,  je  to kriz�ovatka
ciest.“ Py� ta sa Eli.

Vs�etci su� hlasia. Delenie dopadlo podľa Eli dobre. Nie vs�ak podľa Josac�a.

„Som navys�e.  Tiez�  rozumiem Eraniel,  aspon�  trochu, a mal by som sa
pridať nie k silnejs� í�m, ale k slabs�í�m. Eludia ma�  len dva s� í�py a no� z� , Čelen je
slabs�í� od Brena a Liada sa v ku� zlení� nemo� z�e rovnať s Karou.

„Su� hlasí�m,“ hovorí� Eli a je rada, z�e cele�  delenie je na konci.

Zlodejka, ma�gyn� a a bojovní�k s veľky�m s�tí�tom idu�  smerom k za�padnej
vez� i. Markovia stoja na mieste, nic�  nerobia a nehovoria. Po chví�li miznu� ,
ako keby tu nikdy ani neboli. Nech ich uz�  vytvoril ktokoľvek, teraz uz�  nie
su�  potrební�.
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25. kapitola: Cesta k západnej veži

Traja  c�lenovia  zo siedmich sa  presu� vaju�  na  za�pad.  Česta  vyzera�  byť
priama, bez aky�chkoľvek proble�mov. Male�  lesí�ky sa nacha�dzaju�  priamo v
ceste a daju�  sa ľahko obí�sť. Kara premy�s�ľa nad miestom, kde by sa dalo
prenocovať. Lu� ky s ní�zkou tra�vou a lesí�ky, tam sa ľahko vybera� . Navys�e by
nemal byť proble�m s drevom na ohen� .

„Du� fam, z�e na� jdes�  presne to, c�o hľada� s� .“

„O c�om hovorí�s� , Eli?“

„Ten, kto zabil Airanu, urobil tak veľa zla. Ty ho dostanes� . Teraz ti nejde
o pomstu, ale o vys�s� ie ciele. Na� jdes�  presne to, c�o hľada� s� . Verí�m ti.“

„To je od teba pekne� ,  ale chcela som na� jsť niekoho, kto ho vystopuje.
Teraz to uz�  nejde.“

„Ale po� jde. Len k tomu niec�o potrebujes� . Neviem c�o.“

„Uka� zala sa ti Eraniel? Čhces�  mi niec�o naznac�iť?“

„Nie, to nie. Len premy�s�ľam.“

„Na to, c�í�m si sa z� ivila, veľa premy�s�ľas� .“

„Keby som nepremy�s�ľala, tak by som uz�  da�vno nez� ila.“

Bren v blí�zkom lesí�ku zbiera vhodne�  suche�  drevo na ohen� , zatiaľ c�o Eli
zbiera kamene na ohnisko.

„Čhy�ba ti to?“

„Č3o?“
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„Tvoje ohnive�  ku� zla a schopnosti. Ma�me drevo, ale nema�me ohen� .“

„Teraz by sa mi to hodilo. Jedna mys�lienka a mali by sme pekny�  ohní�k.
Vies�  urobiť ohen� ?“

„Ja viem,“ hovorí� Bren.

Po  kra� tkom  bu� chaní�  kremen� a  o  kremen�  sa  niekoľko  iskier  dosta�va
priamo na drobne�  halu� zky a ine�  ku� sky suche�ho dreva. Slaby�  plamienok
postupne nabera�  na sile.

„Myslí�m, z�e Airana by bola na teba pys�na� ,“ hovorí� Kare Bren.

„Prec�o?“

„Bola si malic�ka�  ma�gyn� a v c�ervenej le�gii. Dievc�atko, ktore�  sa nauc�ilo pa� r
zaklí�nadiel. Teraz ides�  zachra�niť svet, urobiť z neho leps�ie miesto a to aj
napriek tomu, z�e su�  ti nanic� ku� zla, ktore�  si sa dlho uc�ila.“

„Kaz�de�  ku� zlenie potrebuje su� stredenie a vytrvalosť.“

„Poz� ic�aj mi mincu.“

Bren si berie od Kary jednoduchu� , medenu�  mincu. Ukazuje ju Kare i Eli
na svojej dlani a prepleta�  si ju medzi prstami. Po chví�li minca zmizla.

„Ako si to urobil?“

„Viem veľa vecí�. Nie som totiz�  Bren, len ma�m jeho podobu. Pris� iel som
sa pomstiť.“

„Mn� a nenachyta� s� ,“ smeje sa Kara.

„Teba nie. Ale pozri sa na Eli, ako zbledla.“
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„Fakt  je  bleda� .  Eli,  zjedz  niec�o,  nevidela  som  ťa  jesť.  A  hlavne  sa
poriadne vyspi.“

Ra�no sa trojica zobu� dza na nec�akany�  zvuk. Nie su�  tu sami. Bren berie
do ru� k mec�  a s�tí�t. Zreteľne vidí� zbojní�kov. Dvaja prehraba�vaju�  veci a piati
da�vaju�  pozor, c�i niekto nevstane. V momente vsta�va a prida�va sa k nemu
Eli. Ma�  v ruke no� z� , es�te zo za� sob v dedine.

„Na nich! Pobijeme ich!“ Vykrikuje jeden z lu� pez�ní�kov a su� stredí� sa na
Eli.  Es�te  sta� le  je  na  svete  oveľa  viac  muz�ov  ako  z� ien  a  mo� z�e  ju  ľahko
predať. Bez� í� k nej.

Nec�akal vs�ak, z�e Kara je tiez�  hore a len c�aka� , ky�m sa zbojní�ci priblí�z� ia
blí�zko k nej. Pre Karu je c�as na vysku� s�anie ľadove�ho ku� zla, ktore�  ju pra�ve
napadlo. Je nena�padne� ,  ale mimoriadne u� c�inne� . Aspon�  v jej mysli. Uvidí�,
aka�  je realita.

Su� stredí�  sa na nohy. Vs�etky�m lu� pez�ní�kom zamr�zaju� .  Padaju�  do ní�zkej
tra�vy a vo� bec s nimi nemo� z�u pohnu� ť.

„Vas�e nohy tak trochu zmrzli. Teraz ma�m moz�nosť zmraziť vas�u krv v
z� ila� ch a postarať sa, aby ste mali z� ily ako ementa� l. Vykrva� cate ry�chlo, ale
bezbolestne�  to nebude. Alebo zariadim, aby sa va�m krv zmrazila niekde
inde. Mo� z�em si vybrať, ake�  postihnutie va�m spo� sobí�m. Ako to znie, pa�ni?“

„Pusti na� s.“

„Najsko� r informa� cie. Hľada�me siedmich muz�ov, ktorí� chcu�  zau� toc�iť na
blí�zku vez�u. Nie ste to vy?“
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„Nie.“

„Vy�borne. Tak na� s k nim dovediete.“

„Ale my nevieme, o c�o ide. Len precha�dzame a ma�me hlad.“

„Tak to si pomo� z�eme navza� jom. Vy na� s necha� te na pokoji a nikomu sa
nic�  nestane.  Trochu  jedla  ma�me,  to  nie  je  proble�m.  A  ktory�m  presne
smerom je vez�a?“

„Tadiaľ.“

„Asi nie je veľmi vysoka� , keď ju sta� le nevidno. No dobre, splní�me nas�u
c�asť dohody.“

Kara pomaly, jemne, rozmrazuje nohy zbojní�kov. Snaz� í� sa to urobiť tak,
aby nikomu neublí�z� ila.

„Ty im verí�s� , Kara?“

„Zrazila som ich na kolena� . Alebo sko� r na brucho. Ak niec�o vysku� s�aju� ,
zopakujem to.“

Zbojní�ci si sadaju�  k ohn� u a ohrievaju�  sa. Nevyzeraju�  byť zlí�, len zu� falí�.

„Povedz  mi,  ty  c�o  im  velí�s� ,  vies�  niec�o  o  nejaky�ch  vraz�da� ch  ma�gov?
Povra�va sa niec�o?“

„Nejaky�  podozrivy�… oslovil tu Josac�a, c�i by doka� zal zabiť nejaky�ch ľudí�
s  magicky�m nadaní�m. On ich vycí�ti.  Ale odmietol to.  Nepovedal mu ani
slovo.“

„Potom je hrdina.“
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„Hrdina bez jazyka, ale dobra�k od kosti. Taky�  bledy�  chlap, vyzeral ako
elf,  ale aj  tak inak.  Stras�ne prí�sne sa tva� ril.  Taky�,  s aky�m je neradno sa
zahra�vať.“

„Povedz mi c�o najviac.“

„Viem len toto. A z�e v tej vez� i je niekto, koho nema�  ra�d.“

„Potom je  to  vyjedna�vac�,  taktik.  Z3 iadny bojovní�k,  ale  niekto,  kto  ma�
rads�ej intrigy ako mec�.“

„To nie je nic�  vy�nimoc�ne� . Nema�m ra�d taky�ch chlapov a Josac�  tiez�  nie.
Nikto z na� s.“

„Pozna�s�  viacery�ch ľudí� s menom Josac�?“

„D3 aleko na juhu je to c�aste�  meno. Ale ine�ho nepozna�m.“

„D3 akujem ti.“

Eli  neverí�  zbojní�kom  a  drz� í�  sa  blí�zko  pri  Brenovi.  Čí�ti  sa  pri  n� om
bezpec�nejs� ie a vs� í�ma si Karu,  ktora�  nema�  strach.  Alebo ho mimoriadne
dobre skry�va. Trojica pokrac�uje smerom k vez� i.
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26. kapitola: Skutočná potreba

Trojica kra� c�a k vez� i, ktoru�  je vidno c�oraz leps�ie. Z3 iadna obrovska�  stavba
z pevne�ho kamen� a,  niekto by ju  mohol  nazvať va. c�s�ou  pozorovateľn� ou.
Stavba je na pozorovateľn� u ní�zka, na obrannu�  vez�u ma� lo pevna�  a aj keď
ma�  bra�nu, s pomocou rebrí�kov sa da�  ľahko obliehať aj z iny�ch stra�n, pra�ve
pre svoju ní�zku vy�s�ku.

„Toto je ta�  vez�a? Ako sa tam ma�  dostať cela�  stovka ľudí�? Alebo je to len
nejaka�  radnica pre sto sedliakov z okolia? Za mn� a je to hromada s�karedo
poukladany�ch stromov. Alebo palisa�da, ktoru�  sa im nepodarilo urobiť na
prvy�  raz poriadne.“

„Vojensky  si  to  vystihol  presne,  Bren.  Kaz�dopa�dne  potrebuju�  nas�u
pomoc.“

„Keby som sa mal vyjadriť presne,  tak by som povedal,  z�e  to miesto
nema�  pre obrancu prakticky z� iadnu vy�hodu.“

Eli  sa  usmieva,  zatiaľ  c�o  Bren  si  vs� í�ma  vs�etky  nedostatky  a
nedokonalosti kons�trukcie. Za svoj z� ivot uz�  videl najro� znejs� ie opevnenia,
ale  toto  je  pre  neho  za�hadou.  Niektore�  c�asti  vyzeraju� ,  ako  keby  boli
postavene�  uz�  da�vno,  zatiaľ c�o  ine�  su�  novs�ie.  Niekto stavbu rozs� iroval a
vyleps�oval,  ale ten niekto nebol z� iadny ge�nius.  Alebo to stavali samotní�
obyvatelia bez znalostí� a sku� seností�.

„Sme tu. Aky�  je teraz pla�n?“ Py� ta sa Bren.

„Pama. ta� s�  sa  na  to,  c�o  som  hovorila  o  ma�gii?  Čí�tim  tu  niekoho  s
magicky�m nadaní�m. Ju. Tam vzadu.“
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„Tak je tu zase nejaka�  c�arodejnica?“

„Ma�  to zmysel. Zistí�me o nej niec�o viac.“

„Eraniel ťa doviedla k niekomu s magicky�m nadaní�m. K ďals�ej z�ene. To
nie je na�hoda.“

Zatiaľ c�o sa Kara blí�z� i,  vez�a sa ry�chlo zaplBn� a.  Č3oraz viac ľudí�  sa tlac�í�
priamo na vez�u.  Naha�n� a,  alebo sko� r  zaha�n� a  ich tu niekoľko jazdcov.  Po
nikomu nestrieľaju� ,  do nikoho nesekaju� .  Tlac�ia ich pred sebou ako ovce.
Eli, Bren a ani Kara sa po chví�li nemo� z�u vo� bec hy�bať.

„Toto nie je vez�a, je to sko� r niec�o ako ohrada,“ chce povedať Bren Kare,
ale uvedomuje si, z�e ho nemo� z�e poc�uť. Priveľa ľudí� pohromade znamena�  aj
veľa hluku a beda�kania.

Kara je vtesnana�  medzi vys�s� í�ch ľudí�. Nevidí� dobre, c�o sa deje. Sta� le je v
tele  dievc�atka,  ktore�  si  s  n� ou  vymenilo  telo  i  niektore�  schopnosti.
Uvedomuje si, z�e ma�  niekoho zachra�niť, ale je v pasci. Sklamala Eraniel.

Drevena�  kons�trukcia je dostatoc�ne pevna�  pre take�  mnoz�stvo ľudí�,  ale
po chví�li zac�í�na byť jasne� , prec�o je cele�  toto miesto v prvom rade pascou.
Niekoľko chlapov na kon� och pricha�dza az�  k ohnisku a zapaľuju�  svoje s� í�py.
V takej tlac�enici nie je moz�ne�  zahasiť ohen�  a dostať vs�etky�ch do bezpec�ia.

„Poc�u� vajte  ma!  Musí�te  odtiaľto  odí�sť!  Nemo� z�ete  tu  zostať!“  Kric�í�  na
vs�etky�ch Bren, ale poc�uju�  ho len tí�  najbliz�s� í�.  Nemo� z�u sa pohnu� ť, nemaju�
kam. Niekoľko ďals� í�ch sta� le pricha�dza na vez�u,  aj  keď to vyzera�  byť to
najhlu� pejs� ie moz�ne�  ries�enie.
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Eli sa stra� ca v na�pore a Kara tak isto. Kaz�dopa�dne Eli nie je tak hlboko a
pretoz�e je mala�  a nena�padna� , darí� sa jej postupne dostať na okraj. Česta
na pa� r krokov sa jej zda�  byť nekonec�na�  a je nu� tena�  podra�z�ať ostatny�ch a
vys�krabať sa u� plne hore, cez ľudí�. Ska�c�e. Nie je to veľka�  hlBbka, ale ska� c�e
jedina� .  Nikto  si  z  nej  neberie  prí�klad.  Berie  palicu  a  snaz� í�  sa  zastaviť
ďals� í�ch ľudí�, aby neliezli na vez�u. Je vs�ak prí�lis�  slaba�  a hrozí�, z�e ju pru� d
ľudí� stiahne spolu s ostatny�mi.

Obcha�dza vez�u. Čhce na� jsť spo� sob, ako vs�etky�ch zachra�niť. Nema�  nic�,
c�o by sa dalo pouz� iť. Es�te aj o mec� pris�la kdesi v tlac�enici. Nevidí� Brena a
uz�  vo� bec nevidí� Karu. Vidí� vs�ak z�enu, ktora�  niec�o robí�. Je to nejake�  ku� zlo?
Kaz�dopa�dne sa vs�etci blí�z� ia k tej nezna�mej z�ene, u� plne bez rozmy�s�ľania.
Ona je za toto zodpovedna� ?

Eli berie kamen�  a ha�dz�e ho po z�ene. Ta�  na chví�ľu presta�va c�arovať a
vs�etci su�  prekvapení�, c�o tu robia. Kladu�  si ota� zky a uvedomuju�  si, z�e sa tu
neda�  dy�chať.  Eli  sa  zohy�ba  po  ďals� í�  kamen�  a  znovu  ha�dz�e.  Niekoľko
zbojní�kov k nej pricha�dza, ale len c�o sa jej doty�kaju� , menia sa na kusy ľadu.
Zlodejka berie jedne�mu z nich no� z�  a ha�dz�e ho po c�arodejnici. Dobry�  za� sah,
ku� sok od srdca. Ry�chlo za n� ou naťahuje ruku a aj c�arodejnica sa mení� na
ľad. Ku� zlo je zlomene� .

Tak, ako sa ľudia hrnuli na vez�u, sa zac�í�naju�  hrnu� ť z vez�e prec�. Zbojní�ci,
ktorí�  to  vidia,  zapaľuju�  vez�u  s� í�pmi.  Kaz�dy�  jeden po� sobí�  spu� s�ť  a  suche�
drevo  im  vo� bec  nevzdoruje.  Bren  je  jeden  z  prvy�ch,  ktorí�  zoskakuju�  a
da�vaju�  sa do boja so zbojní�kmi.  Zrazu su�  zbojní�ci  v ohromnej poc�etnej
nevy�hode a ten, ktore�mu to dos�lo, sa da�va na u� tek. Nepohybuje sa vs�ak
dostatoc�ne ry�chlo na to, aby unikol pred Karinou vrhacou hviezdicou.
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Obkľu� c�ení�  zbojní�ci sa pu� s�ťaju�  do ma� rneho boja proti va. c�s� ine, pric�om
minima� lne jeden umiera po u� dere od Brena.

„Č3o to malo znamenať?“

„Niekto tu�  c�arodejnicu oc�aroval.“ Poznamena�va Kara a blí�z� i sa k nej.

Po  chví�li  sa  c�arodejnica  prebu� dza,  zbavena�  ľadu.  Je  bleda� ,  smutna�  a
hlavne zma. tena� .

„Kto ti to urobil?“

„Dce�renka moja. Dce�rka moja.“

„Tvoja dce�ra ti to spravila?“

„Ty si moja dce�renka. Uz�  som nedu� fala, z�e ťa niekedy uvidí�m. Skoro mi
puklo srdce, keď som poc�ula, z�e ťa odva� z�aju�  az�  do Emalie.“

„Nie som tvoja dce�ra. Ale stretla som ju. To sa ťaz�ko vysvetľuje.“

„Si moja dce�renka.“

„Ako sa vola�m?“

„Č3o to sku� s�as�? Si to ty. Tva� r, hlas, odvaha. Vs�etko.“

„Vymenila som sa s dievc�aťom, ktore�  ovla�dalo len c�ardamu.“

„Myslela som si,  z�e  si  sa ry�chlo nauc�ila aj  bez�nu�  rec�.  Ak nie si moja
dce�ra, kto si?“

„To ti porozpra�vam. Ale teraz povedz ty mne niec�o do� lez� ite� . Ty si teraz
pouz� í�vala nejake�  ku� zlo?“
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„Povedal mi,  z�e  ak urobí�m presne to,  c�o chce,  tak znovu uvidí�m tva� r
svojej dce�ry a budem ju mo� cť drz�ať za ruku a rozpra�vať sa s n� ou.“

„Popí�s�  mi ho.“

„Temny�  elf. Ma�  veľku�  psychicku�  silu. Presvedc�il ma. A chcel…“

„Č3o chcel?“

„Aby  som  zabila  vs�etky  deti,  ktore�  maju�  magicke�  nadanie.  Sa�m  mi
povedal, ktore�  to su� . Donu� til ma. Ovla�dal moje ruky a nemohla som robiť
vo� bec nic�.“

„Teraz si v bezpec�í�. To je hlavne� . Poc�ujes�?“

„Nie som. Nas�iel ma.“

Č3arodejnica sa ha�dz�e  Kare okolo krku a objí�ma ju tak silno,  ako vie.
Sama  vs�ak  ry�chlo  mizne.  Jej  telo  sa  rozpada� .  Kara  pozna�  tieto  ku� zla.
Nesplneny�  sľub, naviazany�  na z� ivot a smrť slabs�ieho.
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27. kapitola: Splnená úloha?

Drevena�  vez�a sa postupne vypra� zdn� uje. Vs�etci ľudia z okolia, ktorí�  tu
boli ku� zlom pritiahnutí�, ako i Kara s Brenom a Eli, opu� s�ťaju�  stavbu. Kara
premy�s�ľa nad svojim telom. Sta� le je v tele dievc�aťa. Veľka�  ma�gyn� a v tele
mladuc�kej  z�eny,  ktora�  by  es�te  nemohla  mať  rodinu  a  za  norma� lnych
okolností� by es�te ani nezac�ala z� iadnu ha�dku s rodic�mi.

„Spoznala si osobu, ktora�  ťa priviedla na svet.“ Oslovuje Karu Bren.

„Mn� a nie. Toto dievc�a.“

„Aspon�  c�iastoc�ne  teba.  Z3 ijes�  druhy�kra� t,  vďaka  nej.  Nic�  to  s  tebou
nerobí�?“

„Hlavne  som  zma. tena� .  Dajme  si  dohromady  fakty.  Niekto  to  dievc�a
niesol na trh. Tam bola predana�  a popri tom sme ju chceli zachra�niť, ale
ona sa obetovala za mn� a, aby som prez� ila.“

„To si poriadne zhrnula. Navys�e bola poslana�  na trh ako nejaky�  tribu� t c�i
poplatok. To je dosť zvla� s� tne.“

„Poc�ula som o niec�om podobnom, keď som bola v Lanisporte,“ prida�va
sa Eli. „Od c�arodejní�ka chceli nejake�  ku� zlo a on odmietol. Tak mu odvliekli
z�enu a deti a on ich znovu odmietol a tak ho zabili. Keď pris�li za ďals� í�m,
tak ten ďals� í� spolupracoval. Viem len z�e to riadil niekto z mora, z ďaleky�ch
krajov. Viac neviem.“

„Eli  ma�  pravdu.“  Hovorí�  nezna�my hlas  a  vs�etci  sa  pozeraju�  na  smer,
odkiaľ tento hlas pricha�dza.
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Na poc�udovanie vs�etky�ch sa znovu objavuje Airana. Ma�gyn� a, ktora�  sa
starala  o  Karu  a  o  ktoru�  sa  nesko� r  starala  pra�ve  Kara.  Jej  telo  je
vzpriamene�  a prekra� sne.

„Eraniel, si to ty?“

„Som. Ale teraz som sa rozhodla pre tu� to podobu.“

„Prec�o? Mo� z�es�  mať aku� koľvek podobu, aku�  len chces� .“

„Je do�vod, prec�o som si vybrala tu� to podobu. Veľmi dobry�  do�vod. Sme v
svete  tva� rí�,  skutkov  a  hrdinov.  Ten,  c�o  nic�  nerobí�,  stra� ca  tva� r  a  za  nic�
nestojí�.“

„To je mu� dra veta, ale prec�o mi ju hovorí�s�?“

„Hľada�s�  c�loveka, ktory�  zabil Airanu. Utiekol. Aj teraz. Jeden z lupic�ov.
Ale nezabil ju preto, z�e by ju poznal a mal s n� ou spor. Len sa jeho myseľ
dala ľahko podmaniť. Hľadala si vyrazene�  zuby a nas�la si temnu� , zloz� itu�  a
bezcitnu�  odnoz�  ma�gie. Teraz ma� s�  voľbu. Hľadať pes� iaka, ktore�ho vina je
len c�iastoc�na� , alebo stať sa prvou.“

„Prvou c�o?“

„To mi musí�s�  povedať ty. A nevies�  mi to povedať slovami. Som tu ako
Airana,  pretoz�e  so sebou c�asto niesla na�hradne�  s�aty.  Tieto su�  pre teba.
Teraz mi uka� z�  dlan� .“

Kara  ukazuje  svoju  dlan�  a  Eraniel  sa  jej  doty�ka  svojou  dlan� ou.  Zo
zac�iatku sa nic�  nedeje, ale postupne sa postava Airany rozply�va, az�  ju nie
je vo� bec vidno. Tak za�hadne, ako pris�la, je i prec�. Jedine� , c�o osta�va, su�  nove� ,
fialove�  s�aty. Jednoduchy�, ale veľmi teply�  pla� s�ť s kapucn� ou.
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Kara sa chce poďakovať, ale nemo� z�e. Z u� st jej nevycha�dza z� iadna hla� ska.
Vola�  na Brena,  ale sama nepoc�uje z� iadne svoje slovo.  Otva� ra u� sta,  c�o  si
samozrejme Eli s  Brenom vs�í�maju� ,  ale nevedia,  c�o im chce povedať.  Na
druhej strane je to u� plne jasne� . Nemo� z�e rozpra�vať.

Bren nevie, c�o ma�  robiť. Necha�pe, prec�o sa to stalo. Jeho prva�  mys�lienka
sa  mení�  na  objatie.  Objí�ma  Karu  a  vs� í�ma  si,  ako  rastie.  Zí�skava  svoju
po�vodnu�  podobu. Presne taku� , v akej ho zachra�nila a aku�  stratila pri snahe
o za� chranu dievc�aťa.

„Eraniel  by ti  neublí�z� ila.  Takto nie.“  Hovorí�  s  plac�om Bren.  Nikdy ho
nenapadlo, z�e Kara prí�de o svoj hlas.

„Fialovy�  pla� s�ť. Kara, oblec� si ho.“

Kara si  oblieka pla� s�ť,  ale s jej  hlasom to nerobí�  nic�.  Eli  si  vs� í�ma pa� r
malic�ky�ch pí�smen na chrbte a ukazuje ich Brenovi.

„Č3ardama.“

„Viem, z�e je to c�ardama. Ale c�o sa tam pí�s�e?“

„Č3ejm. To znamena�  ohen� .“

Kara vsta�va a doty�ka sa drevenej kons�trukcie vypra�zdnenej vez�e. Drevo
okamz� ite  hltaju�  ohromne�  plamene,  oveľa  silnejs� ie  ako  c�akala.  Pu� s�ťa
kons�trukciu a znovu ju chyta� .  Drevena�  stavba, ktora�  za ten kratuc�ky�  c�as
vy�razne sc�ernala, je u� plne uhasena�  a vytva� ra sa na nej jemna�  na�mraza.
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„Si modra�  a c�ervena�  ma�gyn� a naraz? To je skvele� ! Kara, ty si to doka�zala!
Doka�zal to aj niekto pred tebou?“

Jej slova�  Bren ani Eli nepoc�uju� . Reaguje pokrc�ení�m pliec a uka�zaní�m na
smer, ktory�m pris�li.
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28. kapitola: Potok

Eludia  vedie.  Moz�no materinsky�  cit,  alebo jednoduche�  rea� lne  bojove�
sku� senosti jej hovoria, z�e by mala byť vpredu. Česta priamo na vy�chod, k
vy�chodnej vez� i, prebieha pokojne. Jej pohyby su�  vs�ak pre c�loveka zvla� s�tne.
Niekedy kra� c�a, niekedy bez� í� pomedzi stromy. Čhví�ľu je na hlavnej ceste a
na� sledne je jedina� , ktora�  sa jej nedrz� í�.

„Prec�o chodí�s�  tak zvla� s� tne?“ Py� ta sa jej Liada.

„Hľada�m pasce, skratky, najro� znejs� ie nebezpec�enstva� . Sme s�tyria, mo� z�e
na� s niekto prepadnu� ť. Preto je dobre zistiť informa� cie o nebezpec�enstve
c�o najsko� r.“

„Blí�z� i sa nebezpec�enstvo?“

„To sa blí�z� i neusta� le. Je vs�ak na na� s, c�i sa budeme ba� ť a c�i nan�  budeme
pripravení�. Zatiaľ z� iadne nebezpec�enstvo nevidí�m a necí�tim, ale nemo� z�em
si byť u� plne ista� .“

„Snaz� í�s�  sa, aby mi nikto neublí�z� il?“

„Aj to, Liada. Nechcem, aby ti ktokoľvek c�oby len skrivil vlas na hlave.“

S3 tvorica sa blí�z� i k male�mu potoku. Potok nema�  z� iadne spevnene�  brehy.
Nepo� sobí�  nebezpec�ne,  ale  za� roven�  je  tento  potok  plny�  kamen� ov,  ktore�
pokry�vaju�  zelene�  riasy.  Eludia  nevkroc�í�  do  vody a  zohy�ba  sa,  aby si  ju
dobre prezrela. Blí�z� i sa k nej rukou, ale nedoty�ka sa jej.

„Č3o sa deje?“ Py� ta sa jej Josac�.
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„Ten potok by tu nemal byť.  Čela�  ta� to oblasť je sucha� .  Pozri sa aj na
tra�vu v tesnej blí�zkosti. Niec�o tu nesedí�.“

„Eraniel pripravuje nejaku�  hru?“

„Myslí�m si, z�e Eraniel nie. Mo� z�em sa vs�ak my�liť. Prec�o by vs�ak cez suche�
u� dolie  tiekla  riec�ka,  ktora�  tu  predty�m  nebola?  A  pozri  sa,  voda  ide
va. c�s� inou smerom dolu. Ty by si povedal z�e z kopca. Tu to vs�ak neplatí�.
Navys�e tec�ie smerom od ní�z� iny do kopcov.“

„Niec�o sku� sim.“

Josac� udiera svojou palicou do zeme, ale nic� sa nedeje. Z3 iadny vplyv.

„Ma�m na�pad.  Pouz� i  tu�  tvoju palicu na to,  aby si  preskoc�il  cez  rieku.
Poriadne sa rozbehni, zapichni ju do stredu a preskoc�.“

„Bojí�m sa, z�e to ta� to palica nezvla�dne. Mo� z�e sa zlomiť.“

„Sku� sim to teda sama.“

Eludia sa pripravuje a rozbieha. Pri skoku zapicha�va palicu pribliz�ne do
stredu potoka.  Na svoje i  na prekvapenie vs�etky�ch ostatny�ch nara� z�a  do
neviditeľnej  steny a pada�  do vody.  Ry�chlo z  nej  vycha�dza cela�  mokra�  a
berie si palicu so sebou.

„Č3o sa stalo?“

„Ja neviem.“

„Ale ja viem,“ prida�va sa Liada. „Toto nie je potok.“

„A c�o je to?“
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„Teda je to potok. Ale je to aj hranica, mu� r, skala, c�okoľvek. Niec�o, cez c�o
nemo� z�eme prejsť.“

„Ak sa tam nedostaneme, nesplní�me u� lohu.“ Smutne hovorí� Eludia.

„Dievc�ata� ,  robí�te  z  toho divadlo.  Je  to len potok.  Stac�í�  ho  prebrodiť.“
Čelen vyjadruje svoju mys�lienku.

Stary�  muz�  uvaz�uje, c�i si ma�  alebo nema�  dať dole topa�nky. Pred potokom
ma�  aj on trochu res�pekt po tom, c�o si vypoc�ul zaují�mavosti o n� om od elfky.
Videl,  ako  obratna�  bojovní�c�ka  spadla.  Nakoniec  to  ries� i  jednoducho.  V
topa�nkach jednoducho ide na najva. c�s� í� kamen�  a na� sledne z neho ska� c�e na
ďals� í�.  Ry�chlo sa dosta�va na druhu�  stranu. Josac�  ho nasleduje a postupne
preskakuje tak, aby si topa�nky namoc�il c�o najmenej. 

Liada sa poku� s�a í�sť v jeho stopa� ch, ale na mazľavom kameni sa s�my�ka a
pada�  do vody. Josac�  ju ry�chlo chyta�  za ruku a vyťahuje na druhom brehu.
Posledna�  ska� c�e cez potok Eludia, ale znovu nara� z�a do neviditeľnej steny.

„Ten potok ťa nema�  ra�d,“ smeje sa Čelen od ucha k uchu.

Josac� sa vracia a snaz� í� sa preska�kať az�  k Eludii a na� jsť cestu, ako prejdu�
na druhu�  stranu obidvaja. Aj v treťom pokuse Eludiu zastavuje neviditeľna�
stena, zatiaľ c�o Josac� precha�dza ako cez aky�koľvek iny�  potok.

„Zamyslime  sa.  Toto  je  sku� s�ka.  Tu  zbrane  nepomo� z�u,  na  toto  treba
hlavu. Niekto nechce, aby Eludia pres�la.“

„Ten potok ju nema�  ra�d. Je to jasne� .“
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„Čelen,  ty  si  hlupa�k.  Ten potok nie  je  len pohybuju� ca  sa  voda.  Je  to
nejake�  ku� zlo, ale moje kamienky na to nestac�ia.“

„Ani na Eranieline sku� s�ky nezaberali.“

„Preto  si  myslí�m,  z�e  je  to  od  Eraniel.  Takz�e  nas�ou  u� lohou  je  dostať
Eludiu na druhu�  stranu. Postupne na to prí�deme. Liada, c�o ty? Vidí�s�  niec�o
nezvyc�ajne�? Niec�o, c�o si Eludia nevs�imla?“

„Nie, nevidí�m.“

„Poďme na to logicky.  Eludia  neprejde.  Čela�  Eludia?  Alebo je  niekde
proble�m, ktory�  spo� sobuje, z�e sa sem nemo� z�e dostať?“

„A c�o ju chces� , nakra� jať? Si ty ale hlava, Josac�.“

„Jasne� , z�e nie nakra� jať. Ale s noz�om zac�nime. Hoď mi, c�o ma� s�  pri sebe.
Sku� s to hodiť.“

Eludia  berie  do ruky svoj  no� z�  a  ha�dz�e  ho  na  druhu�  stranu tak,  aby
rozhodne  nikomu  neublí�z� ila.  Taktiez�  jej  luk  a  tulec  s  dvomi  s�í�pmi
prekona�va vodu bez na�mahy.

„Zbran� ami to nie je. V c�o si ina�  ako my?“

„Som z�ena. Elfka.“

„Liada je z polovice elfka a rozhodne je z�ena. Pres� la bez proble�mov, bez
spomalení�.“

„Som bojovní�c�ka.“

„Taky�ch je viac. Niec�o ine� .“

„Nedo�verovala  som  tomuto  potoku  od  zac�iatku,  bola  som
podozrievava� .“
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„Tak sku� s prejsť s ty�m, z�e mu budes�  veriť. Mysli si, z�e je to len obyc�ajna� ,
rovna�  cesta.“

„To sa ľahko povie.“

„Sku� s to.“

Eludia  sa  poku� s�a  prejsť,  ale  pada�  do vody.  Sama sa  snaz� í�  dostať na
druhu�  stranu, ale nejde to. Ani keď ju ťaha�  Čelen s Josac�om. Nie a nie s n� ou
pohnu� ť.

„Asi ma�m na�pad,“ ozy�va sa Liada.

„Aky�?“ Odpoveda�  jej Čelen, zatiaľ c�o sa Eludia snaz� í� vyz�my�kať si vlasy.

„Ak to urobila Eraniel, tak by mohla brať toto ako sku� s�ku.“

„To uz�  vieme. Dala sem potok kvo� li sku� s�ke.“

„Myslí�m,  z�e  je  to nejaky�  mu� r.  Eraniel  bola dlho uva. znena�  v  nejakom
va. zení�. Bola opakovane ty�rana� . Nemo� z�e mať rada mu� ry.“

„Jeden tu urobila, tak ich ma�  rada.“

„Prec�o ma�me mu� ry? Prec�o ma�  mesto c�i dom mu� ry?“

„To je jasne� . Aby sa tam nedostal niekto, kto tam nema�  c�o hľadať. Eludia
nema�  c�o hľadať pri tej vez� i. Je tam zbytoc�na� . Ideme bez nej.“

Čelen a Josac� pokrac�uju� . Beru�  si svoje zbrane a mieria na vy�chod. Jedine
Liada osta�va pri potoku. Poda�va svojej matke jej zbrane, ale vie, z�e to je
jedine� , c�o mo� z�e urobiť. Na�sledne sa pona�hľa za dvojicou, aby ich dohnala.
Viac ako na u� lohu myslí� na Eludiu. Nechce ju opustiť, ale myslí� si, z�e toto je
sku� s�ka od Eraniel. Opustiť niekoho a do�verovať, z�e sa ona, zna�ma bohyn� a,
postara� . Liada jej tak u� plne nerozumie, tak ako vs�etci ostatní�. Vie vs�ak, z�e
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c�í�m sko� r sa skonc�í� u� loha, ty�m sko� r bude s n� ou. Teraz si vs�ak musí� pohnu� ť,
pretoz�e Čelen sa z�enie ry�chlejs� ie ako Eludia a nevs�í�ma si vs�etky detaily
cesty.

Eludia si vs� í�ma svoje odcha�dzaju� ce dievc�atko. Premy�s�ľa, ako sa za n� ou
dostať. Sku� s�a tichu�  modlitbu k Eraniel, ale ta�  sa neobjavuje. Tak rada by
is�la s n� ou, aby ju ochra�nila. Snaz� í� sa na� jsť ostatny�ch elfov, c�i nie su�  niekde
na  blí�zku,  ale  nevidí�  ich.  Jedine� ,  c�o  vidí�,  je  trojica  posta�v,  ktore�  mo� z�u
potrebovať jej pomoc a ona tam nebude.
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29. kapitola: Prepadnutie

Vy�chodna�  vez�a je sta� le kdesi na vy�chode, zatiaľ ju nikto nevidí�.  Liada
vs�ak veľmi dobre vidí�, c�o tra�pi Josac�a a Čelena. A tiez�  svoju matku, ktora�
ostala  pri  potoku.  Na vy�chod sa nepresu� va z� iadna ohromna�  sila.  S3 tyria
proti siedmim, to nie je dobre�  c�í�slo. Teraz su�  vs�ak len traja. Mlada�  z�ena s
pa� skou  cez  oc�i,  stary�  bojovní�k,  ktory�  nevycha�dza  dobre  s  ostatny�mi  a
chlapí�k,  ktory�  vie  niec�o  vymyslieť,  ale  len ma� lokto  by ho  povaz�oval  za
vy�znamnu�  hrozbu.

Krajina za potokom vyzera�  u� plne rovnako ako pred ní�m. Z3 iadna zmena.
Vs�ade  len  veľmi  ní�zka  tra�va,  ktora�  rastie  skoro  vs�ade.  Sem  a  tam  su�
rozsypane�  c�i rozha�dzane�  sive�  kamene ro� znych veľkostí�. 

„Myslí�m si, z�e sme sa nemali rozdeliť.“

„Myslí�s�  teraz rozdelenie s Eludiou, alebo s Karou a Brenom?“

„Obidvoje.“

„Ak je to len sku� s�ka, tak ju zvla�dneme,“ ubezpec�uje ju Josac�.

„Bojí�m sa kamen� ov.“

Vs�etci traja okamz� ite zastali. Muz� i sa pozeraju�  na Liadu, ako keby pris� la
s mimoriadne prevratnou mys�lienkou.

„Ako to myslí�s� , z�e sa bojí�s�  kamen� ov?“

„Aj kamene su�  zbrane.“

 S. Hoferek – Partia  165/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„Vs�etko sa da�  pouz� iť ako zbran� . Tieto kamene uz�  da�vno nikto nepouz� il
vo� bec k nic�omu. Nemusí�s�  sa ich ba�ť.“

„Pche, bojí�  sa kamen� ov.“ Hovorí�  Čelen, len tak sa�m pre seba, ale dosť
nahlas na to, aby to poc�uli vs�etci traja.

Čelen vedie, Josac� a Liada idu�  za ní�m. Česta je vs�ak pomala� . Čelen obc�as
povie  niec�o  hlu� pe  c�i  ura�z� live� ,  alebo  na  chví�ľu  zastaví�,  aby  si  sadol  na
niektory�  z  kamen� ov.  Pre  mlads�iu  dvojicu  je  typicke�  trochu  ine� ,
nervo� znejs� ie  ticho.  K  tomu  neusta� ly  strach  a  nejasnosť  ohľadne  u� lohy.
Kaz�dopa�dne je Liada prva� ,  ktora�  vidí�  vez�u.  Č3 ierna, zlovestne vyzeraju� ca
vez�a,  je postavena�  z  ohromny�ch kamen� ov.  Moz�no rovnaky�ch,  ake�  su�  na
ty�chto  rozsiahlych  lu� kach,  len  su�  tmavs�ie.  Leps�ie  ako  vez�u  vidno  dym,
ktory�  z nej vycha�dza do veľkej vy�s�ky.

„Č3o sa tam deje?“ Py� ta sa Čelen Liady.

„Neviem presne, ale je tam veľa bolesti a utrpenia.“

„Neviem c�o tam ta�  Eraniel od na� s chce, ale poďme tam, nech to ma�me z
krku.“

„Mali by sme si na� jsť miesto, kde budeme spať.“

„Po� jdeme cez noc.“

„Musí�me si odpoc�inu� ť.“

„Prec�o?  Ideme  a  hotovo.  Keď  sa  ti  chce  spať  tak  spi.  Nikto  ťa
nepotrebuje.“

„Nejdeme, prespí�me na bezpec�nom mieste a potrebujeme sa navza� jom.“

„Potrebujeme sa? Je na� s ma� lo. Ty nevies�  bojovať a juna�k tiez�  nie. Sme ta�
oveľa slabs�ia polovica. Jediny�, kto tu vie bojovať, som ja. A ak Eraniel tak
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veľmi verí� v na� s�  u� spech, tak mi musí� dať poriadnu vy�hodu. Nejaku�  u� plne
perfektnu�  zbran� .“

„Mali by sme sa vra� tiť po Eludiu. Bez nej to nezvla�dneme.“

„Ale zvla�dneme.“

„Nevieme,  c�o  na� s  c�aka� ,  ale  s�tyria  ma�me urc�ite  vys�s� iu  s�ancu.“  Hovorí�
Josac�.

Pricha�dza noc a s n� ou aj hlasovanie. Čelen chce í�sť ďalej, zatiaľ c�o Liada
sa chce vra� tiť. Josac� chce ostať tu na mieste a prec�kať noc. Z dvoch ďals� í�ch
moz�ností�  sa vs�ak prikla�n� a  sko� r  k na�vratu nez�  k pokrac�ovaniu k tmavej
vez� i na vy�chode, ktoru�  je vidno c�oraz menej.

„Čelkom ra�d by som vedel, ako to ide tej druhej skupine. Ak narazia na
nejake�ho nepriateľa, tak to zvla�dnu leps�ie ako my. Kara pouz� ije svoje ku� zla
a  Bren  ostatny�ch  porazí�  v  boji.  Znie  to  veľmi  jednoducho.  U  na� s  to
nepo� jde.“ Hovorí� Josac�.

„Ty vies�  byť neviditeľny�, to sa na�m hodí�.“ Odpoveda�  mu Liada.

„Skutoc�ne silne�  ku� zla by sa na�m hodili viac.“

„Moz�no je toto ku� zlo ty�m najsilnejs� í�m, ake�  si vies�  predstaviť.“

Po  najro� znejs� í�ch  diskusia� ch  sa  trojica  rozhodla  pre  oddych  a
pokrac�ovanie hneď skoro ra�no. Zvla� s�ť pre Liadu je to ťaz�ke�  rozhodnutie,
lebo uz�  je pevne presvedc�ena� , z�e s Čelenom, ktory�  nie je jej pravy�  otec, ma�
naozaj ma� lo spoloc�ne� . Spa�nok pre nikoho nie je z� iadnym oslobodení�m a
kaz�dy�  myslí� na niekoho ine�ho.
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Ranne�  lu� c�e  svietia  na  vs�etky�ch  troch,  ale  nejde  o  z� iadne  prí�jemne�
vsta�vanie. Liada je zviazana� . Nemo� z�e sa pohnu� ť. Čelen a Josac�  su�  na tom
rovnako.  Pre  bandu  vrahov  a  zlodejov  bola  spiaca  trojica  vy�borny�m
cieľom. Liada si uvedomuje, z�e ich vedu�  priamo k tej tmavej vez� i. Česta po
vlastny�ch by vs�ak bola oveľa prí�jemnejs� ia, keby nemala zviazane�  ruky za
chrbtom. Oc�i ju pa� lia a to ich ma�  zatvorene�  tak silno, ako to len doka� z�e.
Josac�ovi zobrali palicu a tak sa nemo� z�e zneviditeľniť. V z� iadnom prí�pade
nema�  silu na to, aby sa dostal z povrazov. Rovnako je na tom Čelen, az�  na
jednu malic�kosť. Jeho zviazanie nie je tak silne�  a ani sa nepoku� s�a ujsť.

„Nechajte na� s í�sť. Prosí�m.“

„Pros koľko chces� , malic�ka� . Mo� j pa�n ti uka� z�e, kto je tu pa�n. Čhlapi, to sa
mi podarilo!“

Banda sa smeje a ten, ktory�  ma�  na starosti Liadu, ju nu� ti, aby kra� c�ala
pred ní�m. Len c�o si myslí�, z�e mlada�  z�ena ide pomaly, s�ľahne ju bic�om. Nie
silno, aby nezní�z� il jej cenu, ak by ju chcel predať. Za� roven�  vs�ak dosť silno
na to, aby nemala silu odvra�vať.

„Vidí�m do teba. Viem, kto si. Viem, c�í�m si pres� iel.“

„Keď tak dobre vidí�s�  do mn� a, tak ja sa pozriem na teba!“ Čhlap berie
svoj no� z�  a prereza�va jej s�aty. Po chví�li jej s�aty z poslednej vo� le zakry�vaju�
va. c�s� inu postavy, zatiaľ c�o chrba� t ma�  holy�.

„Viem ťa oc�arovať.“

„Uz�  by si to spravila, keby si to skutoc�ne vedela.“

 S. Hoferek – Partia  168/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


Liada sa poku� s�a o niektore�  ku� zlo, o ktory�ch vie sta� le veľmi ma� lo. Nic� sa
jej vs�ak nedarí�, ani jednoduche�  ku� zlo na zahrievanie ru� k. Josac�  s tou jeho
palicou  je  prí�lis�  blí�zko  a  navys�e  ju  jeden  z  ty�ch  podliakov  pouz� í�va  na
opieranie.

„Ak chces�  mať na sebe niec�o oblec�ene� , tak uz�  drz�  hubu a krok.“

Dlha�  cesta sa zda�  byť nekonec�na�  a na jej konci ju nec�aka�  z� iadne kra� sne
priví�tanie. Vs�etci musia postupne prejsť po padacom moste cez priekopu
do tmavej vez�e. Su�  oc�aka�vaní�.
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30. kapitola: Stôl

Hovorí� sa, z�e neexistuje idea� lny hostiteľ ani idea� lne zaobcha�dzanie. To,
s c�í�m sa streta�va Čelen a ostatní�,  je vs�ak skutoc�ne prí�s�erne�  a desive� .  Po
vstupe do vez�e sa ukazuje, z�e cela�  vez�a nie je veľmi veľka� , ale ani nemusí�
byť.  Je  tu  vs�ak  niec�o  do� lez� itejs� ie  ako  mu� ry.  Niec�o,  c�o  sa  neda�  nazvať
klasickou ma�giou. Vez�a je porta� l s ďals� í�mi dvomi adresami.

Ich umiestnenie je nakreslene�  na mape. Prve�  umiestnenie ide priamo
do Marelovej zeme. Do krajiny c�ernokn� az�ní�kov, nemilosrdny�ch zabijakov a
hlavne ľudí�, ktorí� im slu� z� ia ako sluhovia, otroci c�i obete pre nove�  i stare�
magicke�  ritua� ly. Druhy�  vedie na ostrov.

Vo  vnu� tri  vez�e  nie  su�  len  ro� zni  hrdlorezi,  ale  aj  spomí�naní�
c�ernokn� az�ní�ci  a  zabijaci.  Nie  je  ich  veľa,  ale  rozhodne  nepatria  k  ty�m,
ktory�ch by chcel niekto za svojho nepriateľa. V blí�zkosti porta� lu su�  vs�ak aj
ine�  bytosti.  Biele vlasy,  veľmi svetla�  pleť a vy�raz tva� re,  ktory�  ma�  s  ty�m
ľudsky�m len veľmi ma� lo spoloc�ne� .

„Prec�o sme tu?“ Py� ta sa Čelen.

„Sto� l. Prineste obetny�  sto� l!“

„Ale ja nebudem z� iadna obeť. Spolupracujem, vs�etko va�m poviem.“

„Urc�ite?“

„Ma�me dohodu!“

„Menej magicky nadany�ch ľudí�,  ako si sľu� bil.  Menej detí�  elfiek a ľudí�.
Menej vs�etke�ho, c�o si nasľuboval.“
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„Ona je vy�nimoc�na� , skutoc�ne vy�nimoc�na� . Jej potencia� l je ohromny�.“

„Ty k nej niec�o cí�tis� . Dobre, beriem na vedomie. Ale aj tak ides�  na sto� l,
Čelen!“

Josac�ovi i Liade sa tieto slova�  zle poc�u� vaju� . Čelen ich zradil. Čely�  c�as mal
u� plne inu�  u� lohu. Napriek tomu ho Eraniel chce v partii. Ani jedne�mu to
neda�va logiku.

Do jedinej va. c�s�ej miestnosti nesu�  sluz�obní�ci maly�,  ale vysoky�  a ťaz�ky�
sto� l. Ukladaju�  ho priamo do stredu.

„Sadnite si.“

„Prec�o?“

„Pretoz�e ak si nesadnes� , okamz� ite zomries�  ako pras� iva�  mys� .“

Vs�etci, vra� tane Liady, si sadaju�  na sto� l. Ten je idea� lne veľky�  pre jedne�ho
c�loveka,  ale  pre  troch  sa  zda�  byť  primaly�.  Dokonalo  okru� hly  sto� l  s
uchytení�m jedine v strede nie je u� plne stabilny�  a vidno, z�e  ho nikto uz�
nejaky�  c�as neopravoval.

„Č3o od na� s chcete?“

„Na� s�  pa�n je na ceste. Kto nebude na stole, az�  sem prí�de, ten pocí�ti hnev
a silne�  prekliatie celej dus�e.“

„Č3oz�e?“

„Spadnes�  zo stola, neudrz� í�s�  sa na n� om alebo ťa niekto zhodí� a umries�
pomalou a bolestivou smrťou.“
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Liada sa mu snaz� í� pozrieť do oc�í�. Ten, ktory�  jej hovorí� tieto slova� , nie je
c�lovek. Je to jeden z temny�ch elfov. Moz�no z Azoye.

„Čhcem vedieť tvoje meno.“

„Čhcieť mo� z�es� .“

„Odpovedz mi.“

„Pche.  Rada  provokujes� .  Stra� z�e,  zabite  kohokoľvek,  kto  zlezie  alebo
spadne zo stola.“

Stra� z�e,  zloz�ene�  z  ľudí�  i  temny�ch  elfov,  sa  da�vaju�  do  pozoru.  Sleduju�
trojicu tak dobre,  ako len mo� z�u.  Sto� l  sa nemení�,  ale pre Josac�a,  Liadu a
hlavne  Čelena  sa  zda�  byť  oveľa  mens�í�  ako  predty�m.  Na� jsť  si  na  n� om
dostatoc�ne veľke�  miesto je na� roc�ne� .

„Sadni si mi na kolena� ,“ hovorí� Josac�.

„Z3 iadne take� , je to moja dce�ra.“

„Nie je. Takto ale us�etrí�me miesto. Ty si sadni presne oproti mne, nech
sa doty�kame chrbtami. Tak us�etrí�me najviac miesta.“

„Mal by si sko� r myslieť na to, ako na� s odtiaľto dostať ty ku� zelní�k.“

„Nema�m tu palicu. Bez nej sa neviem stratiť.“

„Keby si sa stratil, tak sa hneď pustia do ostatny�ch. Na to si nepomyslel
ty bukova�  hlava?“
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Čez porta� l pricha�dza ďals� ia postava. Niekto veľmi do� lez� ity�, na za�klade
toho,  z�e  sa  mu  vs�etci  klan� aju� .  D3 als� í�  z  ty�ch,  ktorí�  nemaju�  veľa  vy�razov.
Bledy�,  rozhodne  nie  sympaticky�  a  nevidno  mu  na  tva� ri  z� iadnu  jazvu.
Po� sobí� mlads�í�m dojmom ako va. c�s� ina ostatny�ch.

„Koho  to  tu  ma�me?  Dvoch  nezaují�mavy�ch  otrokov  a  jednu  veľmi
s�pecia� lnu slec�nu.“

„Kto ti je otrok? Keby si tu nemal toľko chlapov, tak je po tebe!“

„Čhces�  ma  vyzvať  k  boji  jedne�ho  proti  jedne�mu?  Si  odva� z�ny  otrok.
Zomries�  sko� r, ako ostatní�, ale tvoju smrť si neuz� ijem. Nech ťa zabije, kto
chce. Ona je vs�ak skutoc�ny�  ku� sok.“

„Ak ma chces�  sku� mať, sadni si tu na moje miesto,“ oslovuje ho Liada.

„Prijí�mam.“

Temny�  elf,  arin,  jednoduchy�m  ku� zlom  zhadzuje  Čelena  zo  stola  a
uprene sa dí�va na Josac�a, ako keby mu chcel naznac�iť, aby mu is� iel z cesty.
Josac� vs�ak nikam nejde a drz� í� Liadu, aby mu nespadla z kolien.

„Takz�e ty si jej  ochranca? Ako ju chces�  ochra�niť pred silami,  ktory�m
nerozumies�?“

„Stac�í� zabiť toho, kto im rozumie.“

„Myslí�s�  si, z�e si vtipny�. Dievc�a si beriem a vy dvaja, vedľa seba na sto� l.
Vojaci, postarajte sa o nich.“
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Liada nezna�memu, ale mocne�mu c�arodejní�kovi poda�va svoju ruku. Na
jej prekvapenie jej ruku odmieta a namiesto toho ju ku� zlom dosta�va do
spa�nku.

„Tieto  mlade�  ma�gyne  sa  nikdy  nepouc�ia,“  hovorí�  polohlasne  vodca
vs�etky�ch zu� c�astneny�ch ľudí� a temny�ch elfov a kra� c�a s n� ou cez porta� l, ktory�
vedie az�  na vzdialeny�  ostrov Azoya.

Jeho za� stupca, ďals� í� temny�  elf, sa osobne stara�  o to, aby sa Čelen i Josac�
doty�kali stola.  Raz do neho silno udiera,  aby sa es�te viac vykrivil  a mal
menej stability, ako doteraz. Obaja sa drz� ia.

„Drz� í�te sa, vy�borne. Len drz�te. Kaz�dopa�dne neverí�m, z�e va� s sem pris�lo
tak ma� lo. Moz�no je c�as vyslať mantikory, nech sa trochu porozhliadnu.“
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31. kapitola: Mantikory z Azoye

Hovorí�  sa,  z�e  na  Azoyu  patrí�  len  pa. ť  bytostí�.  Ľudia,  elfovia  (temní�
elfovia, zna�mi tiez�  ako arini), s�korpio� ny, pu� s�tne levy a drave�  vta�ky. V teo� rii
sa nic�  nezmenilo. Uz�  niekoľko genera� cii vs�ak temní�  elfovia na povrchu i
pod povrchom sku� s�aju�  donu� tiť prí�rodu k poslus�nosti. S pomocou na� roc�nej
a  c�asto  mimoriadne  krvavej  ma�gie  sa  im  v  minulosti  podarilo  sklBbiť
jedovate�  s�korpio� ny, drave�  vta�ky a hrde� , no malic�ke�  pu� s�tne levy do jedinej
bytosti. Prve�  pokusy dopadli samozrejme zle, ale ak je v niec�om ľud Azoye
skutoc�ne najleps�í�, tak je to pra�ve vytrvalosť.

Tak  vznikli  prve�  mantikory.  Nebezpec�ne� ,  lietaju� ce  a  drave�  zvierata� ,
ktory�ch myseľ je dosť silna�  na to, aby vzdorovala ma�gii temny�ch elfov. Tí�
sa  tak rozhodli,  z�e  ich nebudu�  ovla�dať,  ale  budu�  s  nimi spolupracovať.
Poslus�nosť a vs�etko, c�o vedia poskytnu� ť, vy�menou za ma.so. Ľudske� . Nie je
z� iadne tajomstvo, z�e nechcení�, nepredateľní� otroci, idu�  za smies�ny peniaz
pra�ve na Azoyu.

Mantikory su�  organizovane� .  Maju�  svojich  lí�drov a  pes� iakov a  hlavne
maju�  svoju  hrdosť.  Ich  poc�et  sa  kra� tkodobo  vy�razne  zvy�s� il,  keď  si
uvedomili, z�e mens�ie levy su�  pre ne tiez�  zaují�mavy�  druh ma.sa. Da�  sa tak
povedať,  z�e  levy  nahradili  mantikory  a  tie  najsilnejs� ie  z  nich  doka� z�u
preletieť more z Azoye az�  na hlavnu�  pevninu, do Karienu.

Mantikory  da�vaju�  prednosť  tien� u  pred  silny�m  slnkom  a  svojimi
mocny�mi  labami su�  schopne�  zvaliť  slabs�í�  strom tak,  aby im poskytoval
viac tien� a ako obvykle. Podobne ako levy c�i temní� elfovia, potrebuju�  vodu,
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ale potrebuju�  jej  tak ma� lo,  z�e  doka� z�u  lietať bez napitia  sa mimoriadne
dlho.

Priemerna�  mantikora je sivoz� lta� , vysoka�  aj s krí�dlami ako niz�s� í� c�lovek a
aj keď je to dravec, nie vz�dy je to na nej vidno. Telo leva, chvost s�korpio� na
s bodcom a dve veľke�  krí�dla, to vs�etko vyz�aduje mnoz�stvo energie. Tak
ako pri c�omkoľvek inom, aj tu sa do stvorenia zamies�ala Eraniel. Darovala
im hlas  a  moz�nosť dorozumievať sa nielen navza� jom,  ale  aj  s  ľuďmi a
ľuďom  podobny�mi  bytosťami.  Mantikory  tak  vedia  vyda�vať  hla� sky  a
skladať z nich jednoduche�  slova� . Dnes uz�  ma� lokto vie, z�e c�ardama, c�o je
tak jazyk ako i  abeceda,  je  mantikorami  nielen  pochopiteľna� ,  ale  v  nej
doka�z�u aj rozpra�vať. Samozrejme to nie je jediny�  spo� sob komunika� cie a
navza� jom sa dorozumievaju�  pomocou vlastny�ch zvukov. Slovo mantikora
sa da�  v c�ardame c�iastoc�ne napí�sať a vysloviť ako man� ťoa, ale oveľa viac sa
na ich pomenovanie pouz� í�va ich vlastne�  slovo, c�ac�aa. Mantikory vystihuje
okrem ine�ho aj  to,  z�e  nemaju�  rady,  keď ich niekto prirovna�va k levom,
s�korpio� nom, drakom alebo komukoľvek ine�mu a su�  hrde�  na to,  c�í�m su� .
Hrdosť je dar od Eraniel, jeden z ty�ch menej typicky�ch darov. Mantikory si
vedia urobiť ry�chly prehľad, kto je pre nich n� osej, priateľ, alebo mo-n� osej,
nepriateľ. A nepriateľom mantikor c�asto neosta�va priveľa moz�ností�.

Jedna z vyslany�ch mantikor letí� plnou ry�chlosťou k novej rieke, kde vidí�
elfku. Z oblohy sa dosta�va az�  blí�zko k nej, elegantne prista�va a s�krabe sa
labou pod krí�dlom. Ovoniava elfku Eludiu a su� stredene sa jej pozera�  do
oc�í�.  Mantikory nerobia rozdiel medzi temny�mi a lesny�mi elfami.  Von� aju�
inak, vyzeraju�  inak, no s po�vodny�mi elfami maju�  minimum sku� seností�.

„Eraniel,  si  to  ty?“  Py� ta  sa  Eludia  a  na  chví�ľu  presta�va  stavať  most
ponad riec�ku.
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„E c�ac�aa. E c�ac�aa.“ Odpoveda�  jej mantikora.

„Ahoj, Č3ac�aa. Ma� s�  pekne�  meno. Si tu, aby si mi pomohla? Pomo� z�es�  mi
dostať sa na druhu�  stranu?“

„Soc� dejmos c�ac�aa?“

„Nerozumiem  ti.  Prepa� c�,  nepozna�m  ťa  a  neviem  ani  ako  ťa  mo� z�em
osloviť. Som Eludia, z lesne�ho ľudu. Z vy�chodu. Pozna�m Lanisport, Zeleny�
ostrov a okolie. Tu som bola s niektory�mi ďals� í�mi elfmi a nesko� r ľuďmi.
Potrebujem sa dostať na druhu�  stranu, ale nedarí�  sa mi to. Čhcem byť s
mojou dce�rou. Rozumies�  mi?“

„Dc�ea?“

„AB no. Tam na vy�chode. Vo vez� i.“

Mantikora kra� c�a bliz�s� ie a skla�n� a krí�dla, aby mohla Eludia nasadnu� ť. Ta�
si aj sada�  a mantikora, nenavyknuta�  na jazdca, pomaly vzlieta. V strede
potoka  pokrac�uje  ďalej,  zatiaľ  c�o  Eludiu  nezna�ma  sila  zhadzuje  z  jej
chrbta. Lietaju� ca bytosť prista�va a s rozbehom preskakuje potok, ako keby
to vo� bec nic� nebolo.

„Niec�o mi znemoz�n� uje prejsť. Nejaka�  ma�gia. Niekto ma drz� í�  od svojej
dce�ry.“

„Dc�ea.“

Mantikora sa znovu skla�n� a a umoz�n� uje Eludii na n� u nastu� piť. Ta�  tak aj
robí�,  ale  na  jej  prekvapenie  sa  mantikora  nepresu� va  cez  riec�ku,  ale
smeruje u� plne iny�m smerom, priamo na juh. Len c�o naberie vy�s�ku, zac�ne
sa meniť vietor na ry�chly, ale teply�  vietor fu� kaju� ci zo severu priamo na juh.
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Vzdialenosť  od  Čelena  a  Josac�a,  ako  i  od  Kary,  sa  ry�chlo  zva. c�s�uje  a
mantikora pri tak dobrom vetre vyuz� í�va na let len minimum energie.
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32. kapitola: Na život a na smrť

Bren nesie Karu na ruka� ch. Nie preto, z�e by nemohla chodiť. Čhce vs�ak
vyuz� iť svoju silu na to, aby mohla Kara bez rus�enia c�arovať na� roc�ne�  ku� zlo,
ktore�  ma�  fungovať na veľku�  vzdialenosť.  Nefunguje to a Kara mu da�va
rukou pokyn, aby ju poloz� il. Sku� s�a to znovu. Ku� zlo, zna�me ako ohnive�  oko,
vyuz� ila neda�vno. Nie vs�ak na taku�  ohromnu�  vzdialenosť. Kara sa tes� í�,  z�e
doka�z�e vyuz� í�vať najro� znejs� ie ku� zla a mo� z�e znovu byť v svojej po�vodnej
podobe,  ale  cez  jej  najva. c�s� iu  snahu  vidí�  cez  oko  len  c�asť  vzdialenosti.
Nevidí� ani dvojicu Markov, nie to es�te niec�o za nimi.

„Budu�  v poriadku, veď su�  s�tyria,“ hovorí� Eli, ale v to� ne jej hlasu sa da�
ľahko rozoznať, z�e tomu sama neverí�.

„Nech sa deje c�okoľvek, odtiaľto im nepomo� z�eme,“ odpoveda�  jej Bren.

Česta  je  bezproble�mova� ,  ale  dlha� .  Vs�etky�ch  navys�e  tra�pi,  z�e  Kara
nemo� z�e rozpra�vať. Predovs�etky�m Eli si to uvedomuje aj z toho do�vodu, z�e
ak  sa  stav  nezmení�,  bude  veľka�  ma�gyn� a  odka�zana�  na  pomoc  niekoho
ďals� ieho. Moz�no niekoho tak obyc�ajne�ho, ako je pra�ve ona. Trojica kra� c�a a
aj  keď sa o tom nerozpra�vaju�  navza� jom, vs�etci  oc�aka�vaju� ,  z�e  sa niekde
objaví�  Eraniel  a  znovu  povie  niec�o  mu� dre,  zloz� ite�  c�i  minima� lne  mimo
te�mu. Ta�  vs�ak nikde nie je a jedine� , c�o mo� z�u pouz� í�vať, su�  ich vlastne�  nohy.

Pricha�dza tma a c�as na oddych. Bren zaspa�va ako prvy�,  c�o  je  trochu
nezvyc�ajne� .  Nikto sa ho vs�ak na nic�  nepy� ta.  Kara sa snaz� í�  zistiť  nejake�
nove�  informa� cie  a  darí�  sa  jej  to  len  c�iastoc�ne.  Nas� la  miesto,  kde  sta� l
Vy�chodny�  a Za�padny�  Mark. To miesto je opustene� .  Ani oni,  ani niekto z
druhej skupiny. Taktiez�  nic�, c�o by mohlo znamenať nebezpec�enstvo.
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Kara si lí�ha a Eli si lí�ha k nej.  Po chví�li  sa ma�gyn� a budí�  na to, z�e jej
niekto lez� í�  na nohe. Zobu� dza Eli a rukou jej da�va pokyn, aby is� la trochu
ďalej.

„Nevedela  som,  z�e  ti  lez� í�m  na  nohe.  Prec�o  si  nic�  nepovedala?  Jaj…
prepa� c�.“

Tentokra� t z� iadna noc�na�  c�i ranna�  na�vs�teva, len mnoz�stvo neistoty, ktora�
zatien� uje ake�koľvek u� spechy. Kara sa ry�chlo a ľahko postarala o prí�jemny�
ohen�  a hra�  sa s maly�mi plamienkami, ktore�  jej poskakuju�  medzi prstami za
zvuku melo� die, ktoru�  poc�uje len ona.

Myslí�  na  prí�behy,  ktore�  kedysi  c�í�tala.  Prí�behy  o  drakoch  a  veľky�ch
bojovní�koch,  ktorí�  nepoznali strach.  Taktiez�  najro� znejs� ie ku� zla,  ktore�  sa
zachovali len c�iastoc�ne a niektore�  z nich moz�no nikdy nefungovali. UB trz�ky
mu� drosti  da�vnych  vekov,  pred  vojnami  medzi  ľuďmi  a  elfmi,  pred
zurganmi i pred ty�m, c�o niekoľko dobrodruhov zaloz� ilo Aringold. Ta�bor, z
ktore�ho  sa  stalo  najva. c�s� ie  mesto  a  nesko� r  najva. c�s� ia  ruina.  Rozsiahle
kniz�nice boli vybudovane�  a spa� lene�  a kra� li a iní� monarchovia, ktorí� vla�dli
obrovsky�m u� zemiam, sa dostali do malic�ky�ch hrobov.

Existuje kniha, ktoru�  nikdy neprec�í�tala a to zo strachu. Vlastne to nie je
ani kniha. Je to niekoľko poznatkov a mys�lienok, ktore�  sa pripisuju�  da�vnej
c�arodejnici z c�ias,  keď temní�  elfovia utekali  pred Herdanovy�m hnevom.
UB vahy o nic�ení�, o do� myselny�ch spo� soboch ako sa da�  spo� sobovať bolesť a
ako vyuz� iť silu v svoj prospech a dokonca vysa�vať energiu z ty�ch, ktorí� su�
muc�ení�. Viac bolesti a utrpenia, viac energie.
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V  spa�nku  sa  Kara  streta�va  s  Varenou.  Ma�gyn� a  v  najleps�í�ch  rokoch
streta�va  blede�  arinske�  dievc�a  narodene�  v  podzemí�.  Hľadia  na  seba.
Nevedia, c�o vs�etko doka� z�e ta�  druha� .  Kara vyc�arova�va okolo seba mocny�
ľadovy�  s�tí�t a okolo neho es�te jeden, ohnivy�. Vyuz� í�va vs�etko, c�o doka�z�e, na
svoju  ochranu.  Neu� toc�í�,  ale  chce  si  byť  ista� ,  z�e  nech  Varena  vyuz� ije
c�okoľvek, tak to cez jej obranu neprejde. Varena po nej ha�dz�e jednoduchy�
blesk, ktory�  nara�z�a do prve�ho s�tí�tu. Namiesto toho, aby sku� sila hodiť ďals� í�
blesk,  alebo ine�  ku� zlo,  postupne zva. c�s�uje  silu  blesku.  Ten nemizne,  ale
nabera�  intenzitu a rozvetvuje sa. Jednotlive�  vetvy nara� z�aju�  do ohnive�ho
s�tí�tu z ro� znych stra�n a oslabuju�  ho, az�  sa ohnivy�  s�tí�t ru� ca. Blesk precha�dza
na  ľadovy�  s�tí�t,  ale  Varena  sa  aj  tak  rozhoduje  na  zmenu.  Vs�etky  vetvy
blesku sa znovu sta� c�aju�  a ukazuju�  na ten isty�  bod. Rozpada�  sa tak ľadovy�
s�tí�t, ako i cele�  Karino telo, za smiechu Vareny.

Kara  sa  prebu� dza  a  lapa�  po  dychu.  Zobu� dza  to  Eli,  ktora�  ju  objí�ma.
Ma�gyn� a poc�uje, z�e jej Eli niec�o hovorí�,  ale je tak roztrasena� ,  z�e nemo� z�e
robiť vo� bec nic�.

„Poď bliz�s� ie k ohn� u. Fu� ka silny�  vietor, mala by si byť v teple.“

Kara sa poku� s�a zaspať, ale pricha�dza ďals� í� sen. V kaz�dom sne je Varena,
ako robí� niec�o prí�s�erne� . Veci, ktore�  sa nestali a logicky ani nemohli stať sa
jej  ukazuju�  pred  oc�ami.  Kaz�de�  jej  ku� zlo  je  presne� ,  zosilnene�  vecami,
ktory�m Kara nerozumie a popri  utrpení�  ostatny�ch pricha�dza u� smev na
tva� ri Vareny. Vidí�  su� boj Vareny a Airany a ten prebieha veľmi podobne.
Airana  sku� s�a  najro� znejs� ie  ku� zla,  neusta� le  ich  mení�  a  snaz� í�  sa  zí�skať  v
magickom dueli vy�hodu, dokonca sa snaz� í� odskakovať a ha�dzať po Varene
predmety ktore�  ma�  poruke. Ta�  sa vs�ak sta� le su� stredí� na jediny�  blesk, ktory�
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mo� z�e  tvarovať a ktory�m mo� z�e  zabiť kohokoľvek.  Čvik robí�  majstra,  ale
Varena je viac ako majster a Airana sa pred n� ou da�va na u� tek. Snaz� í�  sa
ku� zlami pred sebou nahromadiť veľke�  kamene a urobiť z nich masí�vnu
ľadovu�  stenu,  ktora�  sa  vs�ak  mení�  na  mnoz�stvo  malic�ky�ch  a  poriadne
vychladeny�ch kamienkov. UB plne vyc�erpana�  Airana si berie podobu Vareny
a ta�  skutoc�na�  ju svojim bleskom rozseka�va na es�te mens�ie ku� sky ako tu�
ľadovu�  stenu. Znovu s u� smevom na tva� ri.
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33. kapitola: Do východnej veže

Po dlhej ceste sa Kara dosta�va k miestu, kde bola es�te pred pa� r dn� ami
dvojica muz�ov. Ani jeden z nich nie je na mieste.  Trojica sa zhoduje,  z�e
nema�  zmysel oc�aka�vať na�vrat druhej skupiny a bude leps�ie í�sť im oproti.
Precha�dzaju�  sta� le rovnakou krajinou, ktora�  nema�  c�í�m upu� tať.

Bren si vs� í�ma zvla� s� tne stopy. Upozorn� uje na ne Karu, ale ta�  nestra� ca nic�
z odhodlania. Sta� le je pred nimi dlhe�  putovanie, ktore�  sa prerus�uje len na
chví�ľu, nech si kaz�dy�  na chví�ľu odpoc�inie.

„Ideme uz�  vec�nosť a ani nevieme presne, kde ta�  druha�  vez�a je. Moz�no
sa dostali do pasce a my sa dostaneme do tej istej pasce.“ Hovorí� Eli.

„To by nebolo tak zle� . Kara by na� s z nej dostala.“

„Druha�  skupina sa z pasce nedostala a to je v nej Josac�, Čelen a Eludia.“

„Nemusí� to byť pasca. Navys�e moz�no odpoc�í�vaju�  a prí�du nesko� r.“

„To nie je veľmi uspokojive� .“

„Kara, c�o tvoje ohnive�  ku� zlo?“

Ma�gyn� a  si  znovu  pripravuje  ku� zlo  a  zosiela  ho.  Ohnive�  oko  prezera�
krajinu pred nimi, ale sta� le nevidí� vs�etko. Je prí�lis�  ďaleko. Niec�o vs�ak vidí�.
Ukonc�uje  ku� zlo  a  chce  to  vysvetliť,  ale  nikto  jej  nerozumie.  Kara  berie
kra� tky mec� od Eli a kreslí� do suchej po� dy. Pre ní�zku tra�vu to vidno vs�ak len
veľmi slabo.

„Č3o je to?“
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„Ani ja neviem. Čhcelo by to niec�o leps� ie na kreslenie.“

„Pozri! Pozri tam!“ Vola�  na Brena Eli a ry�chlo sa stavia za neho.

K trojici mieri za�hadny�  tvor, ake�ho doteraz nikdy nikto z nich nevidel.
Neletí�  priveľmi  vysoko.  Nie  je  to  z� iadny  vta�k,  ale  niec�o  va. c�s� ie  a
pravdepodobne aj oveľa silnejs� ie.

„Drak?“ Py� ta sa Eli.

„Moz�no. Najvys�s� í� c�as sa schovať. Ale kam?“

„Vs�ade je len ní�zka tra�va.“

„Ma�me Karu, ta�  niec�o vymyslí�.“

Kara ma�  skutoc�ne niec�o za lubom. Ma�  k dispozí�cii ohromne�  mnoz�stvo
ku� ziel. Tak veľke� ,  z�e sa nevie rozhodnu� ť. Mrazive�  ku� zla, o ktory�ch nikdy
nepoc�ula, hneď vedľa najro� znejs� í�ch ohnivy�ch striel. Premy�s�ľa, c�o urobí�  s
tou blí�z� iacou sa bytosťou. Mo� z�e ju zostreliť silny�m ohnivy�m ku� zlom, ale
mo� z�e ju tiez�  zmraziť c�i urobiť obidvoje naraz. Mo� z�e vloz� iť don�  aku� koľvek
silu  a  na�vs�tevní�ka  s  krí�dlami  mo� z�e  v  letku  nakra� jať  c�i  prederaviť
malic�ky�mi ohnivy�mi strelami, ktore�  by naraz opustili jej ruky.

Tvor sa priblí�z� il  a ma�gyn� a sa rozhoduje pre u� plne odlis�ny�  prí�stup.  V
svojej  mysli  opu� s�ťa  kniz�nicu  plnu�  ku� ziel  a  pa� r  krokmi  sa  pribliz�uje  k
letiacemu tvorovi.

„Kara, c�o robí�s�?“
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Kara naznac�uje Brenovi a Eli, aby pris�li bliz�s� ie. Zvla� s�ť Brenovi sa tento
na�pad  nepa�c�i,  ale  sklada�  s�tí�t  a  da�va  si  mec�  znovu  za  opasok.  Kara  sa
tvorovi klania, c�omu ostatní� nerozumeju� .

„Teraz by bolo dobre, aby si hovorila. Nech vieme, aky�  ma� s�  pla�n.“ Hovorí�
Eli,  ale  od  Kary  nedostala  z� iadnu  odpoveď.  Namiesto  toho  pricha�dza
zrozumiteľna�  rec�  od  tvora,  alebo  prinajmens�om  zrozumiteľnejs� ia,  ako
c�akali.

„Č3ac�aa. E Č3oec�aa. Ej?“

Kara da�va rukou pokyn Brenovi, aby s tvorom komunikoval.

„A ako ma�m asi tak hovoriť? Ani neviem c�o to je.“

„Ej de c�ardama?“ Py� ta sa tvor.

„Ty vies�  hovoriť c�ardamou? Ja… E Bren.“

„En� ?“

„No dajme tomu. So n� osej… neviem c�o si zac�. E Bren. Ona Kara. Ona Eli.
Ako sa povie ona? Ale asi mi nerozumies� .“

„Aa. I.“

„Teraz by sa hodil dobry�  prekladateľ. Ja viem z c�ardamy len niec�o. Č3os
Bren, Č3osa Kara, Č3osa Eli.“

„Č3o si to povedal vlastne?“ Py� ta sa Eli.

„Povedal som, z�e sme vs�etci slobodní�.  Nie otroci. Neviem, c�o jej ma�m
povedať. To by bola asi parketa sko� r pre Karu. Ale ta�  nehovorí�  z� iadnym
jazykom, nie to es�te c�ardamou. Alebo a�no?“
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Na vs�etky�ch prekvapenie Kara objí�ma toho tvora a vyzera�  to tak, z�e sa
rozpra�vaju�  bez otvorenia u� st i  bez otvorenia oc�í�.  Bren k nim pristupuje
bliz�s� ie, ale Eli ho zastavuje.

„Len poc�kaj.“

„Nevies� , c�o sa stane.“

„Ani ty nie. Poc�kajme.“

Po chví�li  Kara opu� s�ťa  toto  zvla� s� tne  spojenie a  poda�va tvorovi  ku� sok
sus�ene�ho ma. sa z batohu.

„No tak, c�o si sa dozvedela?“

Kara  sa  znovu  pobera�  k  tvorovi  a  niec�o  mu  naznac�uje.  Zanedlho  je
veľka�  plocha okolo nich vyc�istena�  od tra�vy vďaka mocny�m pazu� rom, ktore�
su�  na tu� to c�innosť az�  neskutoc�ne efektí�vne. Kara si berie mec�, aby zac�ala
pí�sať  do  po� dy,  keď  v  tom  jej  napada� ,  z�e  na  to  mo� z�e  pouz� iť  u� plne
jednoduche�  ku� zlo. Vo� bec nebolo potrebne�  rozryť zem. Mo� z�e pí�sať ohnive�
pí�smena�  len  tak,  do  vzduchu.  Tie  sa  stra� caju�  az�  po  tom,  c�o  ich  vs�etci
prec�í�tali.  Bren aj  Kara nas�ťastie  vedia  c�í�tať,  c�o  je  hlavne v odľahlejs� í�ch
c�astiach hlavne�ho kontinentu veľky�  proble�m.

„TOTO JE MANTIKORA. VOLAB  SA Č3OEČ3AA. HĽADAB  TU SVOJU DČEB RU. JE
PRIATEĽSKAB  A DOLETELA ZD3 ALEKA. VIE, Z3 E TU BOLA VODA, ALE UZ3  TU
NIE JE. NEROZUMIE TOMU. VIE, KDE SUB  OSTATNIB  Z NAS3EJ SKUPINY. VO
VYBČHODNEJ VEZ3 I  JE PORTAB L NA AZOYU. JE TAM AJ SILNYB  NEPRIATEĽ,
KTOREB HO NEPORAZIBM.“
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„Mali by sme sa vyhnu� ť tej vez� i.  Ale Eraniel na� s tam posiela. Musí�me
tam í�sť.“ Hovorí� Eli.

„Moz�no je aj sama Eraniel zaskoc�ena� . Alebo sme mali putovať v inom
poradí�,  zastaviť toho nepriateľa sko� r, ako bude neskoro. Mali by sme sa
dostať na Azoyu.“

„Ale c�o Josac� a ostatní�? Azda ich tam ma�me nechať?“ Py� ta sa Eli.

„Moz�no uz�  nie su�  naz� ive. Nikto z nich. Čela�  ta�  vy�chodna�  vetva pohorela.
Ostali sme my traja. A tento okrí�dleny�  lev, ak na�m chce pomo� cť.“

Mantikora moz�no neovla�da vs�etky slova�  v c�ardame ani v obecnej rec�i,
ale  len  c�o  poc�ula,  ako  ju  Bren  nazval  okrí�dleny�m  levom,  tak  po  n� om
doslova  vyletela  a  zrazila  ho  na  zem.  Zamierila  na  neho  svojim  dlhy�m
boda�kom,  ale  sko� r,  ako  sa  nazdala,  jej  Bren  cely�  chvost  aj  s  boda�kom
odsekol mec�om. Okamz� ite ho vzala do pazu� rov a zac�ala odna� s�ať prec�. Ten
sa bra�nil,  tak ho znovu pustila.  Z  dosť veľkej  vy�s�ky na to,  aby mu pa�d
zlomil pa� r kostí�.

Kara k nemu okamz� ite uteka�  a popri tom sleduje mantikoru, ako odlieta
prec�, na vy�chod.

Bren zaví�ja od bolesti. Jeho stav je va�z�ny. Okamz� ite sku� s�a svoju liec�ivu�
silu, ktoru�  mala ako dievc�atko, ale nefunguje to. Ma�  k dispozí�cii neu� rekom
ku� ziel na nic�enie, ale nic�,  c�o by doka�zalo uzdravovať. Mo� z�e len sledovať,
ako jeho z� ivotna�  sila  vyteka�  otvoreny�mi ranami.  Ry�chlo sa ich snaz� í�  c�o
najviac upchať rukami,  ale nestac�í�  to.  Nemusí�  vedieť vs�etko o ľudskom
tele, aby videla, z�e niektore�  kosti su�  vy�razne posunute� . Posledne�  Brenove
slova�  nehovoria o na�deji, ani o dobrodruz�stve. Popisuju�  bolesť a utrpenie.
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„Do Eludie!“ Hovorí� Eli a Kara jej jemne prikyvuje.
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34. kapitola: Návšteva

Stra� z�covia vez�e vidia, ako sa k vez� i pribliz�uje postava. Pricha�dza noc a
tu� to postavu nevedia dobre popí�sať. Nikto nezvoní�  na poplach, je to len
jeden neoc�aka�vany�  hosť.

„Stoj! Č3o tu chces�!“

„Čhcem predať odkaz dvom va.zn� om, ktorí� su�  na stole.“

„Odkiaľ vies�  o stole?“

„Viem  mnohe� ,  Tollan  z  Aringoldu.  Aj  o  tebe,  Mattas  z  Vy�chodny�ch
vrchov.“

„Aky�  odkaz nesies�?“

„Jeden z nich zomrie.“

„To uz�  vedia. Obra� ť sa a choď odkiaľ si pris� la.“

„Odí�dem a vy tiez� , ale narozdiel odo mn� a opustí�te tento svet na� silnou
smrťou.“

„Kto si! Čhyťte ju!“

Na  zahalenu� ,  podľa  hlasu  z�ensku�  postavu,  sa  hrnu�  stra�z� covia  s
ro� znorodou vy�zbrojou.  Na ich  prekvapenie  sa jej  a  ani  jej  s�iat  nemo� z�u
dotknu� ť.  Precha�dza  kam  len  chce  a  kto  sa  jej  stavia  do  cesty,  ten  je
odtlac�eny�  nabok. Je jedno, koľko zbraní� sa tí� chlapi snaz� ia pouz� iť, vs�etky
su�  u� plne neu� c�inne� .
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Zahalena�  postava pricha�dza az�  k Josac�ovi  a Čelenovi.  Sto� l  sa zmens�il
natoľko, z�e obidvaja musia sta� ť.  Čely�  sto� l  pripomí�na sko� r malu�  stolic�ku.
Ktokoľvek mo� z�e toho druhe�ho zhodiť, ale spadol by spolu s ní�m.

„Liada  nie  je  tvoja  dce�ra.  Josac�  nie  je  tvoj  priateľ.  Na  tomto  mieste
pricha�dza tvoja smrť.“

„Neviem kto si, ale nechces�  ma rads�ej zachra�niť?“

„Prina� s�am temnu�  stra�nku z� ivota a svetlu�  stra�nku smrti. Prina� s�am zrak
tam, kde nie je vidno a slepotu tam, kde doteraz vs�etci videli.“

„Rads�ej prines silu.“

„V poriadku. Tvoja sila, i c�asť mojej sily, ma�  novy�  u� c�el, nove�ho majiteľa a
nove�  prianie, hodne�  tak z� ivota, ako i smrti.“

Zahalena�  postava  berie  Josac�ovu  palicu.  Udiera  raz  do  kamenitej
podlahy  a  cela�  polovica  stola,  na  ktorej  bol  doteraz  Čelen,  presta�va
existovať.  Čelen  pada�  a  stra� z�e,  ktore�  vidia,  z�e  proti  zahalenej  postave
nemaju�  s�ancu, mu us�tedruju�  niekoľko ra�n. Zahalena�  postava udiera znovu
a na podlahe sa objavuju�  dy�ky vs�etky�ch tvarov a veľkostí�. Je ich toľko, z�e
kra� c�anie po nich bez skutoc�ne odolnej obuvi sa javí� ako veľmi zly�  na�pad.
Vs�etci su�  prekvapení�  a vo� bec si nevs�í�maju� ,  z�e Josac�  zmizol.  Niekto vs�ak
dví�ha dy�ky a zapichuje ich do jedne�ho stra� z� cu za druhy�m. Niekto ry�chly a
neviditeľny�, vďaka ma�gii c�i poz�ehnaniu zahalenej postavy.

Po chví�li nema�  kto vyhla� siť poplach. Na zem pada�  posledny�  zo stra�z� cov.

„Viem, kto si. D3 akujem ti za pomoc.“

„Vies� , kto som. Ale nemusia to vedieť ostatní�.“
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„Musel Čelen zomrieť?“

„Nemusel.  Mohol si zomrieť ty a on by bol sla�vny,  alebo v kritickom
momente pomaly�  a va�havy�. Vybrala som si teba.“

„D3 akujem ti, Eraniel.“

„Prec�o si myslí�s� , z�e som Eraniel?“

„Hovorí�s�  v ha�danka� ch a ma�s�  silu, aku�  nema�  nikto iny�.“

Zahalena�  postava  si  da�va  dolu  pla� s�ť.  Tva� r  Kary,  postava  Kary a  tiez�
pohyby, ktore�  su�  typicke�  pre Karu v jej klasickej podobe dospelej a mocnej
ma�gyne.

„Si dobra� .“

„Ja viem.“

„Keby som nevedel kto si, tak by som si ťa naozaj pomy�lil s Karou. Ale
viem, z�e si Eraniel.“

„Airana ťa uc�ila dobre. A to je niec�o, c�o mne prina� s�a radosť.“

„Som ra�d, z�e si pris� la. Povedz mi, prosí�m, c�o sa teraz bude diať? Aky�  je
tvoj pla�n?“

„Pris�la som po teba. Urc�ite vies� , z�e Kara chcela vytvoriť skupinu, ktora�
bude  silnejs� ia  ako  jednotlivec.  Partiu  zaloz�enu�  na  priateľstve  a  sile,  na
vykry�vaní� slabostí� a na to, aby sa uka� zalo, z�e takmer hocikto mo� z�e meniť
niec�o  k  leps�iemu.  Pochopila  to.  A  ty  to  tiez�  zac�í�nas�  cha�pať.  Si  jeden z
najleps�í�ch z� iakov Airany a si do� kaz, z�e sila nie je viac ako s�ľachetnosť.“

„Nic� s�ľachetne�  som neurobil.“
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„Dostal  si  na vy�ber.  Zomries�  ty,  alebo Čelen.  A ty sa py� tas� ,  c�i  naozaj
musel zomrieť. Netes� í�s�  sa. Prez� il si, a uz�  chces�  vedieť, c�o bude ďalej. Kde
bude tvoje miesto, komu tvoj talent pomo� z�e.“

„Zabí�jal som. Hneď mi napadlo, z�e su�  tu tie dy�ky na to, aby som zabí�jal
ostatny�ch. Nerozmy�s�ľal som, c�i je to spra�vne alebo nie.“

„Nemusí�s�  nad ty�m rozmy�s�ľať. Niekedy bohovia rozmy�s�ľaju�  veľmi dlho a
ľudia konaju�  veľmi ry�chlo. Niekedy je leps�ie byť bohom a niekedy je leps�ie
byť c�lovekom.“

„Prec�o mi to cele�  hovorí�s�?“

„Pretoz�e musí�s�  pochopiť a porozumieť, z�e nie vs�etko ma�  svoju logiku.
Niec�o ju nemusí� mať. Ale hlavne som na teba pys�na� .“

„Zabí�jal som ty�ch, ktorí� sa nemohli bra�niť.“

„Znovu ukazujes� , z�e som vybrala dobre. Tvoj protiklad by sa chvastal, z�e
zabil dvana�stich. Bol by ra�d, z�e to vs�etko doka� zal a tak ry�chlo. Neuvaz�oval
by nad ty�m, z�e mu niekto dal ohromnu�  vy�hodu.“

„Kto je mo� j protiklad?“

„Niekto, koho neporazí�s� . Sa�m nie.“

 S. Hoferek – Partia  192/225 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


35. kapitola: Malý ostrov pred Azoyou

Eludia a Č3ac�aa sa po dlhom vzna�s�aní� nad morom dosta�vaju�  na malic�ky�
ostrov, neďaleko od Azoye. Vyc�erpana�  mantikora po chví�li zaspa�va. Eludia
je sama a vidí� more. Vz�dy mala rada more, poznala ho, ale toto more je ine� .
Voda je ina� , aj pla� z�e su�  ine�  ako na Zelenom ostrove.

Myslí�  na Liadu a predstavuje si, z�e je pri nej. Zatva� ra oc�i. Na moment
cí�ti, z�e tu nie je sama. Berie do ru� k svoj no� z� , ale zisťuje, z�e ho nepotrebuje.
Nie je sama, ale nie v nebezpec�í�.  Naťahuje ruku a doty�ka sa la� tky, ktora�
zahaľuje nezna�mu postavu.

„Si v bezpec�í�, nemusí�s�  sa ba� ť.“

„Kto si?“

„Ry�chlo na to prí�des� . Ale teraz je c�as na rozhovor. Dlhy�  rozhovor.“

„Py� taj sa a odpoviem ti.“

„Ja nie som ta� , c�o sa bude veľa py� tať. Prinesiem odpovede a ty�ch, ktorí�
chcu�  poc�u� vať.“

Postava odcha�dza rovnako za�hadne, ako pris�la. Eludia uz�  vie, kto je tou
za�hadnou  postavou.  Presu�va  sa  o  niekoľko  krokov  na  miesto,  kde  sa
najleps�ie  zmestí�  skupina,  ktora�  sa  chce  rozpra�vať  a  vidieť  na  seba
navza� jom.

Po  chví�li  sa  objavuje  zahalena�  postava  spolu  s  Josac�om  a  znovu
odcha�dza. Postupne takto dona�s�a es�te Eli a Karu.
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„Es�te jeden hosť.“

Eludia uvaz�uje,  kto by mohol  byť ten posledny�  hosť.  Nevidí�  Brena a
nevidí�  Čelena.  Č3o  je  pre  n� u  najdo� lez� itejs� ie,  nevidí�  ani  Liadu.  To kra� tke
c�akanie je pre n� u vec�ne� .

Josac� je veľmi ra�d, z�e vidí� tak Karu, ako i Eli. Oslovuje ich, ale odpoveda�
mu len Eli.  Eludia sedí�  stranou. Nikoho neví�ta,  c�aka�  na Liadu. Alebo na
nejake�  spra�vy.

Pricha�dza  posledny�  hosť.  Niekto,  koho  tu  nikto  nec�akal.  Mantikora
Č3oec�aa  sa  dosta�va  na  rovnake�  miesto  a  okamz� ite  sa  pozera�  na  Karu s
nedo�verou. Druha�  mantikora sa prebu� dza a prida�va sa k ostatny�m.

„Teraz sme tu vs�etci,“ hovorí� tichy�m hlasom Eraniel.

Vs�etci si uvedomuju� , z�e niekoho stratili. Kara pris� la o loja� lneho priateľa
Brena.  Eludia  pris� la  o dce�ru i  o  toho,  kto  sa o n� u  aspon�  u� dajne staral.
Č3oec�aa pris� la o svoj chvost.

„Aky�  ma�  toto vs�etko vy�znam?“ Py� ta sa Eli bohyne.

„Č3o ty�m presne myslí�s�?“

„Kaz�dy�  o  niekoho  pris� iel.  Nic�  sme  nedosiahli.  Zaz� ili  sme  bla� znive�
dobrodruz�stva� , ktory�m chy�ba koniec. Ani nevieme, c�o ma�me urobiť. Vieme
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len to, z�e zomreli ľudia, c�i uz�  sme za to mohli alebo nie. Ani nevieme, kto je
ten, c�o vs�etko riadi.“

„Josac� to vie.“

„Viem len to, z�e ma�m nejaky�  silny�  protiklad.“

„To stac�í�. Na zvys�ok prí�dete sami. Prí�dem ra�no.“

Eraniel odcha�dza. Po jednoduchom tlesknutí�  je niekde mimo ostrova.
Osta�va Kara, Eli, Josac�, Eludia a dve mantikory.

„Č3o  ma�  zase toto znamenať?“ Py� ta  sa Eli.  Automaticky sa pozera�  na
Karu, ktora�  mlc�í�. A mlc�ala by, aj keby mohla hovoriť.

„Čhce, aby sme na vs�etko pris�li sami. Urobila pre na� s veľa.“ Odpoveda�
Josac�.

„Je niec�o, o c�om neviem?“

„Pozabí�jala vs�etky�ch stra�z� cov v tej vez� i. Is� li sme tam s Čelenom, Eludiou
a Liadou. Prekvapili na� s a premohli. Muc�ili na� s.“

„Kde je Liada?“ Py� ta sa Eludia.

„Poc�kaj, dopoviem to. Hneď som pri nej.“

„Čhcem to vedieť teraz.“

„Niekde na ostrove Azoya.“

„Musí�me ju zachra�niť.“

„Eraniel prí�de ra�no. Po� jdeme tam spolu.“

„Nie. Nepo� jdeme spolu. Nechcem, aby c�akala. Nechcem sa prizerať, ako
jej niekto ubliz�uje. Doniesla ma sem mantikora. Je unavena�  a odpoc�í�va. Ale
je tu druha� . Presvedc�í�m ju, aby mi pomohla.“
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„Nemo� z�es�  í�sť  sama  do  toho  miesta.  Poc�kaj,  pomo� z�eme  ti.  Aspon�  si
vypoc�uj, c�o chcem povedať.“

„Ty nie si rodic�om, ktory�  stratil dieťa. Preto ťa o nic�  nez� iadam. Nema�m
z� iadne prosby na teba. Ale idem. S tebou alebo bez teba. Ak sa tam vies�
dostať, tak poď. Ty aj ostatní�. Nemala som pri tom potoku opustiť svoju
dce�ru. Uz�  som raz letela na Azoyu, u� plne sama. A aj by som na nej bola,
keby ta�  vznes�ena�  bytosť, ktora�  mi poma�hala, nepotrebovala odpoc�inok.“

Eludiu  nedoka� z�u  zastaviť  slova� .  Sku� s�a  to  Josac�  aj  Eli,  ale  neda�  si
povedať.  Moz�no  tiez�  verí�  v  to,  z�e  spolu  su�  silnejs� í�,  ale  chce  konať.  Zo
vs�etky�ch  utr�z� ila  najva. c�s� iu  stratu  a  teraz  nechce  byť  genera� lom,  ktory�
zvaz�uje vs�etky moz�nosti. Čhce byť vojakom v prvej lí�nii, ktory�  ide dopredu
silou svojich ru� k a zbraní�  a nevidí�  vs�etko, c�o sa deje naľavo c�i  napravo.
Napriek tomu, z�e elfovia su�  c�asto oznac�ovaní� za priateľsku�  rasu, teraz z nej
srs� í� c�iste�  nepriateľstvo.

Eludia  pricha�dza  k  mantikora�m,  ktore�  su�  pri  sebe  a  rozpra�vaju�  sa
jazykom, ktore�mu nikto okrem nich nerozumie. Nie je to c�ardama, ale rec�
mantikor, ktora�  pozosta�va z ro� znych syc�aní� a iny�ch z� ivoc�í�s�nych zvukov.

Mlads�ia mantikora je unavena� , zatiaľ c�o stars� ia je viditeľne nervo� zna a
nechce, aby sa k nej ktokoľvek priblí�z� il.  Eludia sa vs�ak pribliz�uje aj tak.
Naliehavo, s priamou tu� z�bou odletieť okamz� ite, sa streta�va s nedo�verou.
Mantikora bez chvostu by ho proti Eludii na vy�strahu pouz� ila, ale nemo� z�e.
Namiesto toho ukazuje svoje pazu� ry na mocny�ch laba�ch.

„Stoj! Neurob niec�o hlu� pe!“

„Kto si ty, aby si mi rozpra�val o hlu� pych veciach?“ Py� ta sa Eludia Josac�a.
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„Pridal  som sa  k  vy�prave  na  vy�chod,  lebo  som myslel,  z�e  pomo� z�em
ochra�niť tvoju dce�ru.  To bol mo� j  cieľ,  moja jedina�  motiva� cia.  A sta� le  to
chcem urobiť. Len na�m daj vs�etky�m s�ancu.“

„Ak ju niekto preniesol cez porta� l  na Azoyu, tak kvo� li ritua� lnej obete.
Zabiju�  ju.“

„Alebo ju uz�  zabili. Ak by z� ila,  Eraniel by ju doniesla sem. Bola by tu
teraz s nami.“

„To nemo� z�es�  vedieť.“

„Mo� z�em.  Vs�etci,  c�o  prez� ili,  su�  tu.  A  ak  Liada  z� ije,  tak  je  v  male�ri,  z
ktore�ho ju sama nedostanes� . Dostala by si sa do rovnake�ho male�ru a my
by sme mali mens�iu s�ancu to vs�etko vyries� iť bez teba. Toto ti hovorí�m ako
priateľ, aj keď sa az�  tak dobre nepozna�me.“

Vyzera�  to tak, z�e Eludia pricha�dza k rozumu, ale sta� le sa pozera�  jedny�m
smerom. Na Azoyu. Uvaz�uje, c�i by sa tam dalo dopla�vať. Odtiaľto vyzera�
veľky�  ostrov ako jednoducha�  c�iara nad morskou hladinou.

„Mal  by  som  dokonc�iť,  c�o  ma�m  povedať.  Tak  poc�u� vajte.  Eraniel  mi
povedala, z�e existuje mo� j protiklad. Niekto veľmi silny�. Rozmy�s�ľal som nad
ty�m a tiez�  nad prí�kladmi, ktore�  mi da�vala. Eraniel mi dala moz�nosť vyuz� iť
neviditeľnosť  na  hromadne�  zabí�janie.  Pozabí�jal  som  stra�z� cov,  ktorí�  sa
nemohli bra�niť, ale nie som na to hrdy�. Nepovaz�ujem sa za hrdinu. Niekto
by  sa  vs�ak  za  hrdinu  povaz�oval.  Niekto,  proti  komu  ideme,  i  keď  ani
nevieme jeho meno.“

„Č3o navrhujes� , Josac�?“ Py� ta sa Eludia.

„Dostaneme sa tam a skoncujeme s nieky�m, kto tam je. Zbaví�me svet
tyrana.“
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„Keby  ho  chcela  Eraniel  zabiť,  tak  by  to  urobila.  Čhce  nejake�  ine�
ries�enie.“

„Moz�no je  u� lohou niekoho nie zabiť,  ale  zmeniť.  Zmeniť  k  leps�iemu,
dostať z neho niec�o zle� , aby ostalo len to leps�ie.“

Kara  poc�u� va,  ale  nic�  nehovorí�.  Dví�ha  sa  a  precha�dza  k  mantikora�m.
Prezera�  si  ich.  Na  svojej  ruke  vytva� ra  sneh,  ktory�  na� sledne  poklada�
mantikore  na  miesto,  z  ktore�ho  po  odseknutí�  chvosta  tec�ie  krv.
Jednoduche�  ku� zlo,  ktory�m chce dosiahnuť,  aby mantikora nevykrva� cala.
Čhce s n� ou komunikovať, ale nejde to. Mantikora by najrads�ej odletela, ale
c�aka� , ky�m si ta�  druha� , mlads�ia mantikora, poriadne oddy�chne. Let naspa. ť
je dlhy�, oveľa dlhs� í� ako let na ostrov Azoya.

Momenta� lne tu nie je nikto, kto by doka� zal komunikovať s mantikorami
c�ardamou.  Ani  nikto,  s  ky�m by sa chceli  tieto za�hadne�  tvory rozpra�vať
iny�m spo� sobom. Kara by rada vedela uzdravovať, ale tu� to moz�nosť nema� .
Pris�la  o  moz�nosť  liec�iť  a  zí�skala  va. c�s� ie  moz�nosti  v  nic�ení�.  V  podobe
dospelej ma�gyne ma�  prí�stup k na� roc�ny�m ohnivy�m a ľadovy�m ku� zlam, ale
liec�enia uz�  nie je schopna� . Minima� lne nie je moz�ne�  to u� c�inne�  liec�enie, ako
mala  vo  forme  male�ho  dievc�atka.  Bez  ohľadu  na  snahu  nerobia  liec�ive�
ku� zla vo� bec nic�.

K mantikora�m pricha�dza Eli a ponu� ka maly�  ku� sok ma. sa zo za� sob. Nie je
to veľa a za� soby su�  takmer vyc�erpane� . Na jej prekvapenie vs�ak tento dar
neprijí�maju� .

„Nevie niekto, prec�o nechcu�  ma.so?“
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„Moz�no su�  jednoducho hrde� . Neprijmu�  z� iadnu pomoc a vedia sa o seba
postarať bez toho, aby im ktokoľvek poma�hal.“ Odpoveda�  jej Josac�.

„A c�o s nimi urobí�me? Necha�me ich tak, nech si odletia?“

„Nemo� z�es�  im rozkazovať a bolo im ublí�z�ene� .  Neviem c�i  rozumeju� ,  z�e
sme pris� li o hodnotne�ho c�lena. A aj keď to nera�d hovorí�m, sta� le na� s mo� z�u
napadnu� ť  c�i  zoz�rať.  Sko� r  rozmy�s�ľam,  ako  bude  vyzerať  mantikora  bez
chvosta medzi ostatny�mi. Ako ju budu�  brať. Ako mrza�ka? Ako bojove�ho
hrdinu? Alebo ako vlastne?“

„Doka�z�e  toto stvorenie prez� iť  bez chvosta? Kara zastavuje krva� canie,
ale bude to dlhodobo stac�iť? Neviem, c�o pre nich ten chvost znamena� , ale
ak by c�loveku niekto odsekol polovicu ruky, tak na to zaruc�ene zomrie.“

„Nemyslí�m  si,  z�e  zomrie.  Ale  nema�m  tus�enie,  c�o  vs�etko  to  pre  n� u
znamena� .“ Odpoveda�  Josac�.

Č3akanie  na  Eraniel  je  dlhe�  a  po  nejakom  c�ase  je  Kara  mimoriadne
znepokojena� . Josac�  sa jej py� ta, c�o ju tra�pi, na to Kara odpoveda�  ohnivy�mi
pí�smenami vo vzduchu. Josac� ich c�í�ta nahlas, aby im rozumela aj Eli, ktora�
sa c�í�tanie nikdy nikde neuc�ila.

„TIETO  MANTIKORY  NAB S  MOHLI  ZABIT3  ALEBO  DAT3  SIGNAB L
OSTATNYB M, ABY SA NA NAB S PUSTILI. NEUROBILI TO. MYSLIBM SI, Z3 E ČHČUB
ZMENU,  NAVZ3 DY  OPUSTIT3  PUSTUB  AZOYU  A  DOSTAT3  SA  PREČ3 .
POTREBUJUB  NAS3U  POMOČ,  ALE LEN  Č3O  JU  DOSTANUB ,  TAK SA PUSTIA
PROTI NAB M.“

„Tomu nemo� z�es�  u� plne veriť. Vs�ak sa nic� nedeje, len lietaju� ci lev pris� iel o
chvost. Aj tak ho nepotrebuju� .“
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Len c�o to Eli dopovedala, obidve mantikory ry�chlo vstali a uprene sa
dí�vali na n� u. Okamz� ite zbledla tak by�vala�  spoloc�ní�c�ka, ako aj vs�etci, ktorí�
ju  cestou  spoznali.  Kara  ju  okamz� ite  zastavuje,  aby  viac  nehovorila  a
necha�va hovoriť Josac�a.

„Ospravedln� ujeme sa.  V nas� ich konc�ina� ch nikto ako vy nie je.  Sme z
krají�n, kde by sa va�m mohlo pa�c�iť. Lesy, lu� ky, poto� c�iky a kra� sna zelen�  a
vo� n� a  jarny�ch  kvetov.  Moz�no  mi  niec�o  rozumiete,  ale  my  nerozumieme
dobre va�m a chceme va� s leps� ie poznať.“

Mantikory sa sťahuju� ,  ale sta� le zazeraju� .  Bez slova c�akaju� ,  c�o sa bude
diať. Josac�ovi sa tieto tvory zdaju�  byť u� z�asne� .

„Som Josac�. A viem, z�e by som to mal vedieť, ale ako ďaleko je Azoya?“

„Josac�. Josac� n� osej?“

„Vlastne  vy  mi  rozumiete.  Aspon�  meno.  Josac�  sa  da�  napí�sať  aj  v
c�ardame. Len s�koda, z�e ja c�ardamu neovla�dam. A es�te s�koda, z�e neviem
pomo� cť s ty�m chvostom. Nikto nevie. Moz�no len Eraniel. Ale viete c�o? Len
c�o sa objaví�  Eraniel,  poz� iadam ju o to.  Moz�no ma odmietne, moz�no ma
neodmietne. Ale toto je moje prianie.“

„Mec� Josac�.“ Odpoveda�  Josac�ovi mantikora bez chvosta.

Stars� ia z mantikor, ktora�  pris� la o chvost, zac�í�na dobre rozumieť cele�mu
zoskupeniu.  Nie  je  to  c�lovek,  ani  elf,  ale  aj  mantikory  maju�  svoju
hierarchiu,  ro� zne  potreby  a  hlavne  niec�o,  c�o  by  ľudia  nazvali  c�esť.
Naznac�uje Josac�ovi, aby pris� iel bliz�s� ie a doty�ka sa ho. Josac�  ma�  pocit, z�e
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mu  priamo  do  hlavy  pricha�dzaju�  mys�lienky  mantikory,  ktore�  su�  teraz
veľmi ľahko pochopiteľne� .

„Č3o si sa dozvedel?“ Py� ta sa ho Eli.

„Hovorí�, z�e ju mrzí� to s Brenom. Vidí�m presne c�o sa stalo, aj keď som
tam  nebol.  Je  to  veľmi  zvla� s�tne.  Myslí�  si,  z�e  mala  zastať  a  az�  prisilno
zareagovala  na  to  oznac�enie,  ktore�  jej  povedal.  Skra� tka  si  myslí�,  z�e
reagovala zbytoc�ne agresí�vne na to, c�o brala ako ura� z�ku.“

„Nie sme s nimi nepriatelia, ale ublí�z� ili sme si.“

„To je pravda. Tak ra�d by som im to povedal.“

Josac�  sa pozera�  na mantikoru a uvaz�uje, ako jej to povedať. Ona vs�ak
naznac�uje,  z�e  mu  rozumie.  Skupina  ľudí�,  Eludia  a  dve  mantikory  sa
rozpra�vaju�  az�  do neskore�ho vec�era a nesko� r idu�  spať.
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36. kapitola: Ráno

Eraniel plní� svoje slovo a vc�asne ra�no pricha�dza na maly�  ostrov. Kra� c�a
pomedzi pu� tnikmi celkom potichu a v zamyslení�. Josac�, ktory�  sa prebudil
ako prvy�, oc�aka�val, z�e Eraniel niec�o donesie v ruka� ch. Niec�o, po c�o mohla
prí�sť az�  ra�no. Nenesie vs�ak vo� bec nic�.

„Eraniel, si to ty?“ Py� ta sa jej Josac�.

„Som. A ty, Josac�, si to ty?“ Odpoveda�  Eraniel bez jedinej emo� cie.

„AB no, som to ja. Len neviem, prec�o sa ma na to py� tas� .“

„Ty sa py� tas�  mn� a. Pozna�s�  inu�  Eraniel? Nie je to meno, ktore�  by niekto
iny�  pouz� í�val. Ľudia ma volaju�  aj iny�mi menami.“

„Rodic�ia vyberaju�  meno pre svoje dieťa. Mo� z�u ju pomenovať po tebe.“

„To mo� z�u, ale nerobia to. Tak ako nikto nema�  male�ho Herdana. Mo� z�eme
sa rozpra�vať o mena�ch, ale myslí�m si, z�e to nie je tvoja u� loha. Ani moja.
Vlastne jedno meno ti musí�m povedať.“

„Ake�?“

„M.“

„Em?“

„Iba M. Nie Em, len M.“

„Č3o je to za meno?“

„Tvoj protiklad.“

„To je naozaj kra� tke meno. Na to musí� byť veľmi dobry�  do�vod, alebo je
to len niekto, kto si svoje meno skra� til.“

„Teraz sa vola�  M. Tak ako sa ty vola� s�  Josac�. Ale meno nie je tak do� lez� ite� .“
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Postupne vsta�vaju�  vs�etci. Kara uz�  bola hore, zatiaľ c�o Eli s Eludiou sa
zobudili na rozhovor medzi Josac�om a Eraniel.

„Musí�m sa ťa niec�o spy� tať,“ pokrac�uje Josac�.

„Č3o  take�?  Čhces�  napraviť  chvost?  Aby  Č3oec�aa  vyzerala  tak,  ako
predty�m?“

„AB no, to by som si prial.“

„Nesplní�m tvoju tu� z�bu.“

Josac�,  Eli  a  hlavne  mantikory  sa  na  bohyn� u  pozeraju�  prekvapene.
Eraniel sí�ce kompletne zaceľuje ranu, ale jasne da�va najavo, z�e nic� nebude
napra�vať a meniť len tak.

„Kara  dostala  poz�ehnanie  a  prekliatie.  Kaz�dy�  z  va� s.  Ste  poz�ehnaní�  a
prekliati. Aj M. Ma�  poz�ehnanie a prekliatie. Je na va� s, c�o s ní�m spraví�te. A
c�o spraví� on s vami.“

„Ako to myslí�s�? A kto je M?“ Py� ta sa Eludia, ktora�  zac�iatok rozhovoru
nepostrehla.

„M je jeden z Arinov. Vraz�dí�  deti,  vra� tane tvojej dce�ry Liady. Teraz je
bezbranny�  a  rozospaty�.  Ak chces� ,  mo� z�em ho sem doniesť.  Bez  stra� z� í�  a
ďaleko od jeho domova.“

„To je ten, kto ma�  na starosti vs�etko to zlo?“

„AB no. A ma�  toho v pla�ne viac, ako len vraz�dy magicky nadany�ch bytostí�.
Čhce povraz�diť alebo premeniť lesny�ch elfov a chce, aby sa trhy s ľuďmi
rozs�í�rili  vs�ade.  Čhce  nariadiť  hromadne�  zna� silnenia,  aby  bolo  viac
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chlapcov  na  obety  a  dievc�at  na  obchodovanie  na  trhu  a  na  pra� cu
sexua� lnych  otroky�n� .  Čhce  vziať  vs�etky�m  bytostiam  slobodnu�  vo� ľu  a  z
kaz�dej mantikory urobiť len nosic�a, ktory�  bude poslu� chať. Čhce spaľovať
lesy,  aby sa  viac  podobali  na  pu� s�ť  na  ostrove  Azoya a  navys�e  chce  z� iť
vec�ne, aby mohol vs�etky�m vla�dnuť, c�i sa im to bude pa� c�iť, alebo nie.“

„Dones ho sem.“

„Ku� zelne�  sloví�c�ko, Eludia.“

„Hneď!“

„Es�te nie. Teda, ty sa ako pona�hľas� . Ponu� kam ti ries�enie, jednoduche�  a
ry�chle. Ty sa pona�hľas� , nevychutna�vas�  si ten okamih. Es�te sem privediem
tvojich krajanov. Elfov, ktory�ch ma�s�  rada. Mnohy�m z nich M ublí�z� il alebo
ublí�z� i. Ak ho nikto nezastaví�.“

Eraniel vytva� ra ku� zlo a na maly�  ostrov sa dosta�va cela�  druz� ina elfov, s
ktory�mi doteraz cestovala po svete. Su�  mimoriadne radi, z�e ju vidia. Vs�etci
sa pozeraju�  na n� u.  S vy�nimkou veliteľky,  ktora�  sa pozera�  na Josac�a.  Po
chví�li su�  vs�ak zma. tení�. Necha�pu, prec�o a ako sa sem dostali. Uz�  videli diela
Eraniel, ale tentokra� t ich presunula vs�etky�ch, bez varovania a ake�hokoľvek
vysvetlenia.

„Uz�  ho priveď. Prosí�m.“ Hovorí� Eludia a berie si do ruky svoj no� z� . Pa� r
slovami vysvetľuje ostatny�m elfom situa� ciu a tí�  ju nasleduju�  a kto nema�
no� z� , berie do ruky luk a s� í�p.

„Musí�m  ťa  ale  varovať.  Je  silny�.  Preto  mu  pri  prenose  vs�etku  silu
zoberiem. Nebude mo� cť c�arovať, ani bojovať tva� rou v tva� r. Su� hlasí�s�?“

„Su� hlasí�m.“

„Vy�borne. Tu ho ma�s� . A zviaz�em mu ruky, len tak pre istotu.“
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37. kapitola: Konfrontácia

Na maly�  ostrov sa po chví�li dosta�va aj jeden z temny�ch elfov. Ten, ktory�
si  odniesol  Liadu  na  Azoyu.  Eraniel  ho  sem  presu� va  bez  ake�hokoľvek
su� hlasu a za� roven�  sa stara�  o to, aby nebol hrozbou pre ostatny�ch. Mocny�
bojovní�k a c�arodejní�k je v obkľu� c�ení�. Napriek tomu, z�e je jasne rozospaty�,
sa poku� s�a vyc�arovať niektore�  z jeho ku� ziel, ale nedarí� sa mu to. Niec�o ho
blokuje, alebo sko� r niekto. Jeho ruky su�  zviazane�  a nema�  so sebou z� iadnu
zbran� . Čhce zakric�ať, ale nemo� z�e.

„Teraz Eludia, pomsti sa!“

Elfka Eludia sa okamz� ite rozhoduje pre bodnutie, ale nezna�ma sila ju
zastavuje. Sku� s�a to znovu, ale vy�sledok je rovnaky�. Temny�  elf sa zda�  byť
es�te bleds�í� ako zvyc�ajne.

„Vravela si, z�e sa nemo� z�e bra�niť.“

„On sa nebra�ni,“ odpoveda�  jej Eraniel.

Eludia  je  zma. tena� .  Niekto,  o  kom  doteraz  nikdy  nepoc�ula,  urobil
ohromne�  mnoz�stvo  zla.  Verí�  tomu,  bez  rozmy�s�ľania,  i  keď  niekto  iny�,
menej zaujaty�, by si to na jej mieste poriadne rozmyslel. Ma�  moz�nosť ho
zabiť,  dostať  ho  zo  sveta  z� ivy�ch.  Znic�iť  ho  aky�mkoľvek  spo� sobom.
Rozhoduje sa ho us�krtiť. Sku� s�a, c�i sa ho mo� z�e dotknu� ť. Mo� z�e. Vs�etku silu,
c�o ma� , da�va do s�krtenia. Darmo sa jej poku� s�a vytoc�iť, bez ru� k to nejde. A
ani Josac�ovi sa to nedarí�.
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Jej vlastny�  no� z� , ktory�  kvo� li s�krteniu hodila na zem, sa zdví�ha a mieri na
jej hrdlo. Dobre vidí�, z�e je oc�arovany�, ale nezaují�ma ju to, ani keď jej no� z�
vytva� ra malu�  ranku na krku.

„Prestan� , daj dolu ten no� z� !“ Kric�í� Eludia na Eraniel.

„S  tvojim  noz�om  nic�  nerobí�m.  Ak  hľada� s�  niekoho,  kto  je  za  to
zodpovedny�, pozri sa za seba.“

Eludia sa ota� c�a  a  vidí�  Karu,  ako ovla�da no� z� .  Ma�gyn� a  by mohla elfku
kedykoľvek zabiť, keby chcela.

„Hovor! Povedz mi, prec�o ma chces�  zastaviť!“

„Kara ti nic� nepovie.“ Hovorí� Josac�.

„Tak povedz ty.“

„Ty to  nevidí�s�?  Eraniel  ti  dala  moz�nosti.  Mo� z�es�  si  vybrať,  ako veľmi
mo� z�es�  byť  kruta� .  Eraniel  nie  je  bohyn� a  krutosti,  alebo a�no?  A  napriek
tomu, z�e si myslí�s�  z�e vies� , c�o je spra�vne, sa proti tebe niekto postavil. Kara
nie je sama.“

Eli sa stavia medzi temne�ho elfa a Eludiu. Elfka ju chce odstrc�iť a ľahko
by sa jej to podarilo, keby ju nepris� iel podrz�ať Josac� a na� sledne i Kara.

„Ste  bla� zni.  On  urobil  vs�etko  to  zlo  a  vy  ho  chra�nite?  Čhcete
ospravedlniť jeho c�iny? A ty, Eraniel, kto skutoc�ne si?“

„Nositeľka pravdy.“

„Ak si nositeľka pravdy, tak mi povedz pravdu. Hneď teraz.“
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„Zabi a zaslu� z� is�  si pravdu. Necha�s�  z� iť a zaslu� z� is�  si len loz� .“

„Zabi koho?“

„Ty vies�  koho.“

„Bra�nia mi v ceste.“

„Tak im vysvetli, z�e ma�s�  pravdu ty a nie oni. No tak, sku� s to. Povedz im,
z�e je spra�vne, ak veľky�  bojovní�k zas� liapne mravca.“

„On nie je mravec.“

„Nie je to mravec. Je to len niekto, kto je teraz tak slaby�, z�e pre teba nie
je z� iadnou hrozbou a trasie sa, lebo sa bojí�. Čhce bojovať o holy�  z� ivot, ale
nie je mu to umoz�nene� . Povedz mu, z�e ťa jeho osud nezaují�ma. Povedz mu
to  a  pridaj,  z�e  chces�  í�sť  na  jeho  miesto.  Čhces�  byť  kra� ľovna�  alebo
ktokoľvek kdesi na vrchole. Čhces�  da�vať rozkazy a je ti jedno, kto zomrie
dnes a kto zajtra.“

„To nie je pravda.“

„V tom prí�pade si zoberiem Karu, Eli a Josac�a do hrsti. Teraz ti nebudu�
bra�niť.“

Trojica  je  prinu� tena�  odstu� piť  pa� r  krokov  neodolateľnou  silou
Eranielinej ma�gie.

„Teraz ti nebra�nia. Urob, c�o chces�  urobiť.“

K Eludii pristupuje veliteľka elfov, nesu� ca rovnake�  meno.

„Nerob to. Eraniel nechce, aby niekto zomieral, aj keď je ten niekto zly�.“
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„Toto je vy�nimka a ja viem, c�o robí�m.“

Eludia zasadzuje smrteľny�  u� der noz�om. Prida�va ďals� í� a ďals� í�. Na� sledne
berie do ru� k krk toho nepriateľske�ho bojovní�ka a s�krtí�  ho tak silno, ako
doka�z�e. Tentokra� t ju nikto nezastavuje. Kara nic� nerobí�, ani Josac�. Dokonca
ani  veliteľka elfov.  Silny�  stisk  ukonc�uje  z� ivot  bytosti,  ktora�  uz�  predty�m
dostala tri bodnutia do hrudní�ku.

M sa stra� ca. Jeho telo sa zmens�uje a mení�. Namiesto niekoho, komu boli
pripí�sane�  vs�etky zloc�iny,  skutoc�ne vidí�  mr�tvu Liadu. Pozera�  sa na svoju
dce�ru,  ktora�  nedy�cha a z  ra�n  jej  vyteka�  krv c�oraz pomals� ie,  pretoz�e  jej
veľka�  c�asť sa uz�  vpí�ja do po� dy.

„Č3o  si  to  spravila?“  Py� ta  sa  jej  veliteľka.  Eludia  plna�  z� iaľu  zakry�va
dlan� ami svoju vlastnu�  tva� r a okrem vzlyku z nej nevycha�dza nic� ine� .

Male�  mr�tve  telo  vyzera�  nes�kodne  a  v  tva� ri  je  moz�ne�  na� jsť  pohľad
niekoho, kto pra�ve zistil niec�o mimoriadne neprí�jemne�  a s�okuju� ce. Ku� zla
od  Eraniel  su�  pre  smrteľní�kov  c�asto  nepochopiteľne�  a  to,  z�e  vymenila
nena�videne�ho zloducha za milovanu�  dce�rku, nikto nec�aka� .  Bohyn� a z� ien,
pochopenia, ľudske�ho prí�stupu a mnohy�ch ďals� í�ch vlastností� a cností� robí�
niec�o, c�o ide priamo proti jej podstate. Česty vys�s� í�ch bytostí� su�  za� ludne�  a
ani tí� najva. c�s� í� znalci ich nemo� z�u kompletne odhaliť a pochopiť.

„Eraniel, c�o si to urobila? Prec�o? PREČ3O?!“

„Hľadala si smrť. Nas� la si smrť. Teraz prí�de trest.“

„Smrť mojej dce�ry nie je dostatoc�ny�  trest?“
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„Vybrala si si smrť a Kara sa proti tebe postavila. Aj Josac�  a Eli. Oni si
teraz budu�  vyberať z� ivot. Smrť tvojej dce�ry za z� ivot niekoho ine�ho.“

„To je hnusne�  a nespravodlive� .“

„Nespravodlivosť  ma�  v  sebe  kaz�dy�.  Ľudia  by�vaju� ci  kdekoľvek  od
opusteny�ch ruí�n az�  po honosne�  pala� ce, bohovia i  tí�,  ktorí�  prí�du po na� s.
Eludia,  ty nie si zla� .  Nie si mo� j  nepriateľ.  Ani nikoho, kto tu teraz je.  A
vo� bec nejde o prí�uc�ku. Po c�ase vs�ak zistí�s� , z�e niektorí� su�  leps� í� ako iní�.“

„Ty mi ides�  hovoriť o tom, kto ma�  aku�  cenu? Čhces�  neusta� le vytva� rať
nove�  rozdiely?“

„Nemusí�m  o  tom  hovoriť.  Stac�í�  sa  pozrieť  na  niekoho,  kto  ťa
prekona�va.“

Eludia je nepokojna�  a nahnevana� . Na toho zvla� s�tneho tvora s menom M.
Na Karu i na Eraniel. Moz�no aj na elfov, ktorí� sa nepostavili na jej stranu.
Ocita�  sa sama a uta�pa sa v svojom zu� falstve.

„Sta� le chces�  niekoho zabiť? Čhces�  zabiť toho niekoho s menom M?“

„Čhcem c�i nechcem, to je jedno. Uz�  je mi vs�etko jedno.“

„Zobrala  si  z� ivot,  zaslu� z� is�  si  u� plnu�  pravdu.  Nuz� ,  poc�u� vaj.  Poc�u� vajte
vs�etci.“

Eraniel presu� va ohromny�  balvan a vyskakuje nan� , ako keby to bol maly�
kamienok. Čhce, aby ju vs�etci dobre videli.

„M je nepriateľ. Nie je to vs�ak z� iadny vs�emocny�  tvor. Je podobny�,  ako
ktokoľvek z va� s. Len sa dal na cestu zla. Azoya je krute�  miesto a kaz�dy�  na
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nej  chce  mať  moc,  ak  chce  prez� iť.  On  sa  na�hodou  dostal  k  u� plne�mu
pokladu.  K  da�vno  stratenej  a  neda�vno  opravenej  knihe  zaklí�nadiel  od
Vareny.  AB no,  od  tej  Vareny,  ktora�  patrila  spolu  so  Sianom  a  po�vodnou
Eludiou k  na�deja�m oslabene�ho klanu temny�ch elfov.  Varena vytvorila  a
znovu  nas� la  stras�ne�  ku� zla,  ktore�  doka�z�u  rozdrviť  c�okoľvek,  dokonca  i
dus�u. Zistila, z�e niektore�  jej obete mo� z�e uskladniť do knihy. Oc�arovala ju
ako schra�nku na dus�e, ktore�  si na� silí�m privlastnila. M sa k tomu dostal a
ry�chlo zistil, z�e to, c�o chce urobiť, mo� z�e urobiť aj niekto ďals� í�. Uvedomil si,
z�e  kapacita  schra�nky je  obmedzena�  a  najleps�ie  sa  vyuz� ije  po  naplnení�
dus�ami magicky nadany�ch bytostí�.  Ochra�nila som Karu, zatiaľ c�o mnohí�
ďals� í� take�  s�ťastie nemali. Teraz je kniha plna� . On ma�  maxima� lnu moc. A je
na va� s, kto ho porazí�. V c�estnom su� boji. S ku� zlami, zbran� ami a s c�í�mkoľvek.
Z3 iadna poc�etna�  vy�hoda, len c�estny�  duel.“

„Veľmi dobre viem, koho chceme oz� iviť. My traja sme sa na tom zhodli.“
Hovorí� Josac�.

„A je ty�m nieky�m Liada?“ Py� ta sa Eludia.

„Nie.“
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38. kapitola: Airanin príchod

Josac�,  Kara  a  Eli  sa  jasne  zhoduju� ,  kto  bude  vďaka  Eraniel  oz� iveny�.
Eludia  si  praje  Liadu  a  to  i  za  cenu,  z�e  by  is� la  do  duelu  so  silnejs� í�m
protivní�kom pra�ve ona.

Oz� ivovanie vs�ak nepricha�dza tak,  ako si mnohí�  predstavovali.  Eraniel
vyuz� í�va  svoje  schopnosti  jednoducho  inak.  Z3 iadne  presunutie  tela  a
vdy�chnutie dus�e. Namiesto toho sklada�  jednoduchu�  sochu, ktora�  postupne
zí�skava tvar a vy�raz Airany. Pochopiteľne je Kara mimoriadne rada, z�e vidí�
svoju priateľku a uc�iteľku. Rovnako nads�eny�  je Josac�.

Eraniel  odhaľuje  skutoc�nu�  postavu temne�ho elfa,  ktory�  bol  od smrti
Liady ukryty�  vďaka jej ku� zlu. Videl tak vs�etko, ale bohyn� a mu neumoz�nila
podniknu� ť  aku� koľvek akciu.  M sleduje  aj  to,  c�o  sa deje s  Airanou,  jeho
by�valou uc�iteľkou.

Airana sa znovu nady�chla. Vyzera�  ako niekto, kto dlho spal a prebu� dza
sa so silny�m hlavybo� ľom. Snaz� í� sa spomenu� ť na vs�etky�ch, ale obklopuju�  ju
aj ľudia a elfovia, ktory�ch nikdy nevidela.

„Airana, si v poriadku?“

„Kto sa py� ta? Ani neviem kto sa py� ta a uz�  tu ma�m vysvetľovať ako mi je,
do Eludie?“
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Airana  sa  pozera�  ty�m  smerom,  odkiaľ  zac�ula  hlas.  Vidí�  pred  sebou
bohyn� u Eraniel.

„Neviem c�o tu robí�m, ako som sa sem dostala, aky�  je den�  a ani to, c�i je tu
oslava alebo pohreb. Ale viem, z�e ma�m hlad.“

„Si v poriadku.“

„Tak to pr�r�r�, to zistí�m az�  sa najem.“

„M je tu. Aj Josac�.“

„Es�te sa nepozabí�jali?“

„Obidvaja ťa chcu�  pozdraviť.“

Josac� priateľsky�m gestom zdraví� Airanu a poda�va jej ruku, zatiaľ c�o M je
ponechany�  na slnku so zviazany�mi rukami a netva� ri sa nads�ene.

„Niec�o  mi  hovorí�,  z�e  Josac�  bude  vo  vysvetľovaní�  trochu  leps�í�.  Tak
vysvetľuj, nech sa niec�o dozviem.“

Josac�  vysvetľuje  Airane  vs�etko  c�o  vie,  pekne  podrobne.  Airana  je
cha�paju� ca,  ale nic�  sa nepy� ta.  Necha�va Josac�a rozpra�vať a sklada�  si  veci,
ktore�  es�te zatiaľ nevie. Ta� to c�innosť chví�ľu trva�  a Kara zatiaľ pripravuje
jednoduchy�m  ku� zlom  ohen� .  Elfovia  sa  ukazuju�  ako  vy�borní�  ryba� ri  a
c�ochví�ľa je uz�  niekoľko ry�b na paliciach nad ohn� om.

„Teraz ty, M. Povedz mi svoj pohľad, nech zistí�me, c�o s tebou. Eraniel,
dovoľ mu hovoriť.“ Eraniel ho zbavuje povrazov a dokonca mu vyc�arova�va
pohodlnu�  stolic�ku, moz�no ako kompenza� ciu za doterajs� ie utrpenie.
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„Tebe nema�m c�o povedať, zradkyn� a!“

„Ako som ťa zradila? Kedy?“

„Uc�ila  si  ma  len  slabe�  ku� zla.  Nic�  skutoc�ne  silne� .  Nic�  pre  skutoc�ne
nadany�ch a odva� z�nych.“

„Uc�ila som ťa to, s c�í�m sa doka� z�es�  ubra�niť. S c�í�m doka�z�es�  utiecť. Čhcel si
sta� le viac, ale c�í�m viac chces� , ty�m viac si musí�m byť ista� , z�e plne rozumies�
vs�etky�m na� straha�m a nebezpec�enstva�m. Nechcela som ťa uc�iť ku� zla, ktore�
nikto neovla�da,  pretoz�e  ich mo� z�es�  pouz� iť  proti  mne,  proti  sebe a proti
komukoľvek. Aj proti ty�m, na ktory�ch ti najviac za� lez� í�.“

„Kas�lem na to. Si nanic� uc�iteľka.“

„Zvla� s� tne.  Varenina  kniha  zmizla  v  rovnaky�  vec�er,  ako  si  zmizol  ty.
Hovorí�s� , z�e som nanic� uc�iteľka. Aky�  si ty z� iak? Maly�  odva� z� livec, ktory�  chce
niec�o nic�iť? Aj by som ti zatlieskala, ale je to pateticke�  a es�te sta� le ma�m
hlad.  A keď ma�m hlad,  tak take�  u� bohe�  blekotanie mi ide aj tak jedny�m
uchom dnu a druhy�m von.“

„Čhcem budovať. Novu�  rí�s�u, pre vs�etky�ch.“

„Budovať nove�  nemusí�  znamenať znic�iť stare� . Niekedy je leps�ie zac�ať
odznova, ale to nie je na tebe, aby si to ty su� dil c�i vo� bec pochopil. Mo� z�e to
znamenať viac vecí�  a  nie vs�etko nove�  je leps� ie.  Zobral si,  c�o  mi patrí�  a
vyuz� il si to. Vy�sledkom je, z�e ťa vs�etci nena�vidia a bolo by po tebe, keby
Kara  nemala  tak  veľky�  cit  pre  spravodlivosť  a  taku�  veľku�  schopnosť
nara�bať s predmetmi v tvojich ruka� ch. Ani neviem, ako sa k tomu dostala.
Len viem, z�e je va. c�s� í� chlap ako ty. Aj keď… ale to nie je do� lez� ite� .“

„Kara je teraz aj c�ervena� , aj modra�  ma�gyn� a. Pris� la vs�ak o hlas. Takz�e je
nanic�.“ Hovorí� M.

„To je malic�kosť. Eli ju bude spreva�dzať. Bude jej hlasom a Kara bude jej
ohn� om i ľadom. Ale spa. ť k te�me. M, ty chces�  niec�o budovať. A vybudoval si
si  povesť  veľke�ho  bojovní�ka  a  c�arodejní�ka.  Napriek  tomu  by  ťa  mohla
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Eraniel  kedykoľvek  zabiť,  hodiť  do  ocea�nu  alebo  rozmetať  ku� zlami,  o
aky�ch si nikdy nepoc�ul. Teraz ma� s�  moz�nosť. Poraziť ma a uka�zať, z�e si sí�ce
miniatu� rny  hrdina  z  neskutoc�ne  s�karede�ho  ostrova,  alebo  jednoducho
prehra� s�  a vs�etko bude ako predty�m.“

„Nema�m z teba strach.“

„Va. c�s� ina ľudí�, ktory�m som zobrala z� ivot, nemali strach. Ani tus�enie, c�o
doka�z�em. Povedz mi, c�o vs�etko si urobil.“

„Tebe nebudem nic� hovoriť.“

„Prec�o nie? Uľaví�  sa ti, na� jdeme nove�  ries�enia, vs�etci budu�  s�ťastní�.  Č3o
povies�?“

„Daj sa vypchať.“

„Eraniel, M hovorí�, z�e je pripravení� na duel.“

„Nie som!“

„Airana  je  tvoj  uc�iteľ.  Keď  hovorí�,  z�e  si  pripraveny�  na  duel,  tak  si.“
Odpoveda�  s u� smevom Eraniel a znovu odc�arova�va pohodlnu�  stolic�ku.

Eraniel  obidvoch  protivní�kov  presu� va  na  iny�,  blí�zky  ostrov.  Karu
napada� ,  z�e  by  bolo  najleps�ie,  keby  Airana  vedela  o  jej  sne,  v  ktorom
prehrala  duel.  Ale  je  neskoro.  Osta�va  jej  len  pozorovať  duel  z  veľkej
vzdialenosti.

M sa pripravuje. Su� streďuje svoju silu a nechce nechať nic�  na na�hodu.
Uz� í�va si, z�e mo� z�e hovoriť, plne hy�bať rukami a vs�etko, c�o doteraz nemohol.
Zatiaľ  vs�ak  Eraniel  blokuje  ku� zla.  Jeho  i  Airany.  Airana  si  pripravuje
obranne�  ku� zla, na ktore�  stac�í� menej energie.
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Eraniel ohlasuje zac�iatok duelu na malic�kom ostrove. Airana si vyc�aruje
ľadovy�  s�tí�t a jednoduchy�mi strelami chce zastaviť, idea� lne zmraziť su� pera.
M stavia vs�etko na jedinu�  kartu: Varenino ku� zlo, koncentrovany�  reťazovy�
blesk.

Triafa Airanu do s�tí�tu a neusta� le zvys�uje jeho nic�ivu�  intenzitu. D3 als� ie a
ďals� ie zosilnenie rozla�me s�tí�t na malic�ke�  ku� sky a hneď za ní�m i Airanino
telo.  M  sa  nemo� z�e  tes� iť  z  ví�ťazstva,  pretoz�e  niekoľko  drobny�ch  striel
pres� lo skrz neho. Nemal z� iadne ku� zlo na obranu a proti ty�mto drobny�m,
ale poc�etny�m strela�m nemal s�ancu. Pada�  na zem, ku� sok od Airany, ktorej
telo sa da�  len ťaz�ko rozoznať. Vyzera� , ako keby do nej aspon�  dvakra� t trafil
mohutny�  blesk.

„Odvezte ma tam.“ Kric�í� Eludia na mantikory a jedna z nich ju berie na
chrba� t.

Eludia je tak po Eraniel prva� , ktora�  vidí� tota� lnu skazu vytvorenu�  silny�mi
ku� zlami. Z3 iadny ví�ťaz, len dvaja porazení�.

„Eraniel, urob niec�o.“ Hovorí� Eludia.

„Niec�o mo� z�em urobiť.“

„A c�o?“

„Odí�sť.“

„Odí�sť?“

„Ste mysliace bytosti, nemo� z�ete vs�etci chcieť, aby som myslela a konala
za Va� s.“
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„Teraz nemo� z�es�  odí�sť. Musí�s�  na�m povedať, c�o ma�me robiť. Du� fam, z�e si
toto nemyslela ani zo z�artu.“

„Poslu� chaj Karu. Vyzna�  sa.“

„Airanin z� iak zabil Airanu. Kara je slabs�ia od Airany.“

„To je tvoje presvedc�enie, nie moje. Kaz�dopa�dne teraz ma�s�  svoju smrť.
Tvoj nepriateľ je mr�tvy.“

Josac�, ktory�  sledoval duel, nevie, c�o povedať. Toto nec�akal. Nevedel, z�e
niekto doka� z�e skutoc�ne prejsť cez Airanu a z� iť. Nerozumie tomu. Eli mu to
vysvetľuje  ty�m  najjednoduchs�í�m  spo� sobom.  Z3 iak  prera� stol  uc�iteľa  a
spra�vny uc�iteľ nemusí� len viesť. Mo� z�e vs�ak vychovať vodcu.

Eraniel  definití�vne  odcha�dza  a  mantikory  prina� s�aju�  mr�tve  tela�  k
ostatny�m. Kra� sna Airana je us�kvarena� , zatiaľ c�o temny�  elf ma�  v tele diery.

„Č3o sa stane, keď na Azoyu dorazí� spra�va, z�e je ich veliteľ mr�tvy?“

„Na� jdu si ine�ho,“ odpoveda�  Josac�ovi veliteľka.

„Niekoho  es�te  hors� ieho?  Alebo  budu�  dlho  uvaz�ovať,  kto  bude  ten
najleps�í�?“

„To je ich vec. Sama neviem. Nikto nevie. A niekedy je najleps�í� spo� sob sa
do toho nemies�ať. Su�  iní� ako my. To, c�o je pre na� s rozumne� , mo� z�e byť pre
iny�ch hlu� pe a naopak. Moz�no to uz�  c�oskoro zistí�me.“

Eraniel  je  prec�.  Osta�vaju�  len  dva  spo� soby,  ako  sa  dostať  na  Azoyu.
Pla�vať,  alebo  sa  nechať  zviesť  s  pomocou  mantikory.  Kara  sku� s�a  tretí�
spo� sob.  Vyc�arí�  u� zku,  stredne dlhu�  loď z c�iste�ho  ohn� a.  Sada�  si  do nej  a
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naznac�uje  ostatny�m,  aby  sa  pridali.  Loď  nema�  plachtu,  ale  doka� z�e  byť
nesena�  dopredu silou dvoch lietaju� cich mantikor.

„Prec�o musela zomrieť?“ Py� ta sa Josac�  Kary a oc�aka�va, z�e mu odpovie
cez ohnive�  pí�smena� . Ta�  vs�ak mlc�í�  a plne sa su� stredí� na to, aby sa ohniva�
loď  na  mori  nerozpadla.  Pre  mnohy�ch  je  nesly�chane� ,  z�e  z  ohn� a  sa  da�
vytvoriť loď. Je to niec�o ako ilu� zia. Ten ohen�  nepa� li, ale sta� le sa predstava
ohnivej lode na mori zda�  ako vy� jav z veľmi zvla� s�tneho sna. Zvla� s�ť elfovia
sa  boja  ku� zla,  ktore�  mo� z�e  kedykoľvek  prestať  fungovať,  ak  Kara  stratí�
svoje  su� stredenie.  Postupne  vs�ak  nastupuju�  po  maly�ch,  ohnivy�ch
schodí�koch.
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39. kapitola: Marekil

More v okolí�  Azoye je zna�me svojou nesta� lou povahou. Bu� rky nie su�
c�aste�  a na Azoyu prs� í� skutoc�ne ma� lo. Minima� lne menej ako na ktory�koľvek
iny�  ostrov. Morske�  pru� dy su�  vs�ak c�asto zradne� . Voda sa v nich toc�í� a hlBbka
morske�ho  dna  je  za�hadou  pre  vs�etky�ch  moreplavcov.  Zo  za�padu  sa  da�
dopla�vať  na  ostrov  bez  proble�mov,  ale  vy�chodna�  strana  je  skutoc�ne
nebezpec�na� .

Kara  vedie  s  pomocou mantikor  loď az�  k  ostrovu tak dobre,  ako to
doka�z�e.  Nestac�í�  to  vs�ak  po  tom,  c�o  sa  ostrov skutoc�ne  priblí�z� i.  Karino
su� stredenie  zmy�va  silny�  vietor  a  predovs�etky�m  fakt,  z�e  loď  je  kvo� li
silne�mu vetru a pru� dom vychy� lena�  z po�vodnej trasy. Silneju� ce morske�  ví�ry
spo� sobuju�  paniku  posa�dky,  ktora�  na  taku� to  situa� ciu  nie  je  vo� bec
pripravena� .  Mantikory presta�vaju�  ťahať a prista�vaju�  na lodi.  Loď je tak
plne v ruka�ch pru� denia a je es�te ťaz�s� ie sa su� strediť na ohnive�  ku� zlo.

„Loď nebola dobry�  na�pad,“ hovorí� Eli Josac�ovi.

„Ale bola. Kara to zvla�dne. Je skvela� .“

„Nezvla�dne to.“

„Nebuď hlu� pa. Potrebuje od na� s oporu, nie poc�uť, z�e to nezvla�dne.“

„Eraniel na�m pomo� z�e.“

„Moz�no. Keby chcela pomo� cť, tak je tu. Teraz je niekde inde, nikto nevie
kde a c�o tam robí�. Uz�  mi tie jej spo� soby idu�  na nervy. Kara je c�lovek, tak
ako Airana. Ma�  svoju logiku. Zatiaľ c�o Eraniel je chaos. Nehovorí�m, z�e je
zla� , ale mohla by skutoc�ne uka� zať, z�e je dobra� .“
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Vedľa Josac�a sa na�hle ukazuje Eraniel a jemne sa doty�ka jeho ramena.

„Josac�, som na teba hrda� . Vs� í�mas�  si moje nedostatky. To, c�o ty povaz�ujes�
za  nedostatky.  Snaz� í�m  sa  zariadiť,  aby  svet  plynul.  Svet  nepotrebuje
bohyne a boz�ske�  za� zraky. Potrebuje u� primny�ch ľudí�  a potrebuje na�dej a
strach. Ty da�vas�  na�dej. To je pekne� . Ja da�vam len za�zraky. A ak sa nestane
za� zrak, tak Va�m z� iadny elf c�i c�lovek nepomo� z�e.“

„Ma�m strach.“

„Ja  ma�m mantikory.  Ostrov,  kde je  ich veľa.  Dosť na to,  aby odniesli
kaz�de�ho  z  tejto  u� z�asnej  ohnivej  lode  na  Azoyu.  Ale  zavola�m  ich?
Nezavola�m ich? Povedz mi, c�o by si robil na mojom mieste?“

„Zavolal by som ich.“

„A ty, Eli?“

„Tiez�  by som ich zavolala.“ Hovorí� Eli.

„Ale  ty  si  len  c�lovek,  bez  ake�hokoľvek  nadania.  Si  tu  zbytoc�na� ,  nic�
nevies� . Obc�as povies�  niec�o mu� dre, ale v skutoc�nosti nic� neznamena�s� .“

„Moz�no je na svete priveľa hrdinov a prí�lis�  ma� lo taky�ch, ktorí� beru�  slabo
platenu�  pra� cu, zostarnu�  a zomru�  v zabudnutí�.“

„To je hlu� pe.“

„AB no, je to z mojej hlavy.“

„Dobre Eli, ma�s�  moju vďaku. Ale nie moje mantikory.“

„Prec�o na� s jednoducho nepresunies�  na Azoyu?“

„Prec�o som stvorila ľudí�, keď vs�etko mo� z�em sama?“

„Ma�m iny�  na�pad. Taky�, aky�  ti nenapadol. Urob, aby sa ta� to loď plavila
ry�chlejs� ie.“
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„Ura� z�as�  ma ty�m, z�e tvrdí�s� , z�e mi to nenapadlo. Preto loď zastaví�. Kara
od u� navy odpadne a kto vie pla�vať, ten bude mať veľku�  vy�hodu.“

„Nemo� z�es�  tu nechať vs�etky�ch zomrieť.“

„A ak to urobí�m? Budes�  ma prosiť? Na kolena� ch?“

„Budem si priať, kiez�  by sa nejaky�m spo� sobom vra� tila Airana a ABY T3A
POSLALA DO ELUDIE!!!“ Hovorí� Eli.

„Platí�.“

Trojica si vs� í�ma, z�e sa niec�o deje, ale nevedia to dobre popí�sať. D3 als� ie z
ku� ziel od vs�emocnej a ťaz�ko pochopiteľnej Eraniel.

Eli,  Josac�,  Kara  a  na  prekvapenie  ostatny�ch  aj  Airana  sa  ocitaju�  v
Karinom dome. Vs�etko je presne take� ,  ake�  to Kara nechala.  S vy�nimkou
vody na c�aj, ktora�  u� plne vychladla.

„Mo� z�e mi niekto la� skavo povedať, c�o sa stalo?“ Py� ta sa Airana a Eli jej
odpoveda� .

„To… sa ťaz�ko vysvetľuje.  Povedala som Eraniel,  z�e  si  z�ela�m nech sa
vra� tis� , aby si ju mohla poslať do Eludie.“

„Takz�e mn� a Eraniel oz� ivila? Uz�  zase? A c�o je s M?“

„Znovu ťa oz� ivila. S M… zabili ste sa navza� jom. Tvoje telo bolo spa� lene�
na popol. Teraz si tu.“

„To  je  zvla� s�tne.  Poc�í�ta  niekto,  koľkokra� t  som  uz�  bola  mr�tva?  To  by
chcelo knihu. Airanine smrte – alebo – Koľkokra� t ma to uz�  vlastne zabili. A
mala by mať dobre urobeny�  obsah, aby v tom bol poriadok. A hlavne dosť
pra�zdnych stra�nok, ktore�  sa es�te budu�  vyplBn� ať.“
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Kara nemo� z�e nic�  povedať, tak ohnivy�mi pí�smenami kreslí�  do vzduchu
pí�smena�  o tom, z�e je veľmi rada, z�e vidí�  Airanu. Josac�  je tiez�  s� tastny�.  Po
chví�li sa vs�ak zdví�ha a ide hlbs� ie do domu, v ktorom nikdy nebol.

„Toto som doniesol. Ani neviem prec�o. Moz�no mi nahovorila samotna�
Eraniel, z�e to ma�m doniesť. Aka� si kniha, alebo sko� r za�pisky.“

Airana si prezera�  text. Su�  to jej c�ma� ranice, najro� znejs� ie poznatky. Medzi
iny�mi slovami nacha�dza slovo Marekil.

„Marekil. Ma�m to.“

„Č3o to je?“ Py� ta sa Josac�.

„Sko� r  kto to je.  Je  to meno.  Vlastne mena� .  Tak sa volal  jeden mu� dry
chlapí�k na ostrove Azoya. Dal rovnake�  meno aj svojmu synovi. Hovorí� sa,
z�e stars� í� Marekil sa zbla� znil a mlads�í� nechcel pouz� í�vať jeho meno. Tak si
ho chcel zmeniť. Na niec�o krats� ie. Na M.“

„Takz�e M je niec�o ako skratka z Marekil?“

„AB no.“

„A to je teraz do� lez� ite�?“

„Vs�etko  je  do� lez� ite� .  A  vs�etci  su�  do� lez� ití�.  A  najviac  zo  vs�etky�ch  Eli.
Ukecala bohyn� u vs�etky�ch ty�ch mu� drych nezmyslov, z�e ma�  zmysel, aby som
z� ila. A ak tu budem a budem robiť to, v c�om som dobra� , alebo aspon�  nie
u� plne otrasna� , tak svet bude zas o niec�o menej potrebovať bohov a viac
bude potrebovať dobry�ch ľudí�.“

„Ty chces�  nahradiť bohyn� u?“
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„Eraniel si niekde va� ľa s�unky. A to mo� z�em aj ja. Kto sa prida� ?“

Airana, silna�  a mimoriadne talentovana�  ma�gyn� a, je spa.ť. Vďaka u� plne
obyc�ajnej z�ene,  ktora�  v nic�om nikdy nevynikala. Taktiez�  aj  vďaka ďals�ej
ma�gyni,  ktora�  je  teraz  silnejs� ia  ako  samotna�  Airana.  A vďaka  vs�etky�m,
ktorí�  boli  c�lenom partie  vy�nimoc�ny�ch  hrdinov,  z  ktory�ch  nemuseli  byť
vs�etci hrdinovia.

„A c�o elfovia na tej ohnivej lodi? Č3o sa stane s loďou, keď tam uz�  nie je
Kara?“ Py� ta sa Josac�.

Kara mlc�í� a skla�pa zrak, zatiaľ c�o Airana sa usmieva. Nevie nic� o ohnivej
lodi,  ale  samotna�  ta�  predstava sa jej  zda�  komicka�  a poriadne sa na nej
zasmeje. Josac�  sa zac�í�na o tom rozpra�vať s Eli a tiez�  s Karou, ktora�  znovu
vypisuje  svoje  na� zory  do  ohnivy�ch  pí�smen,  zatiaľ  c�o  Airana  kra� c�a  pa� r
krokov pred Karin dom a dy�cha c�erstvy�  vzduch. Slnko sa hra�  s jej vlasmi a
pre n� u teraz z� iadne proble�my sveta neexistuju� .
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40. kapitola: Epilóg

Airana si uz� í�va, z�e je naz� ive. Naťahuje svoje svaly a tes� í� sa, z�e ma�  sta� le
svoje kra� sne a po�vabne�  telo. O to viac ju ťaz� ia spomienky, ktore�  sa jej pra�ve
vyna� raju�  v hlave. Es�te pred kra� tkym c�asom by�vala spolu s Karou, ktora�  sa
o  n� u  starala.  Airana  ma�  oveľa  viac  rokov  ako  ktokoľvek  iny�,  vďaka
zac�arovanej  Mesac�nej  dy�ke,  ale  po  jej  znic�ení�  zac�ala  jej  myseľ  ry�chlo
starnu� ť.  Kra� sna, ale neschopna�  postarať sa sama o seba.  Vie,  z�e toto sa
mo� z�e stať a pravdepodobne aj stane. A vie tiez�  to, z�e na Karu sa mohla
spoľahnu� ť  v minulosti a mo� z�e  sa aj  teraz.  Kedysi  bola Airana pre Karu
uc�iteľkou, dnes je Kara silnejs� ia, ovla�da viac najro� znejs� í�ch ku� ziel a aj keď
nevie u� plne vs�etko to, c�o ovla�da Airana, je pre kaz�de�ho va. c�s�ou hrozbou.

Eli sa dosta�va do zvla� s� tnej pozí�cie. Sta�va sa veľkou hrdinkou, tak ako
predty�m Airana a nesko� r Kara. A to nema�  z� iadne magicke�  nadanie. Eraniel
jej  nedala  moz�nosť  zosielať  ku� zla,  ale  fakt,  z�e  sa  by�vala�  zlodejka,
prostitu� tka a celkovo z�ena bez akejkoľvek budu� cnosti dostane na rovnake�
zoznamy ako tí� najva. c�s� í� hrdinovia, ktory�ch bude s odstupom c�asu poznať
kaz�dy�, je pre n� u u� z�asne� . Aj pre jej priateľov, o aky�ch kedysi ani nesní�vala.

Josac�  vs�ak  neosta�va  pri  Airane,  Kare  a  Eli.  Nikto  presne  nevie  jeho
uceleny�  za�mer,  ale  jedne�ho  dn� a  si  zobral  svoju  palicu  s  modry�mi
kamienkami a zmizol. Airana sa ho poku� s�ala vystopovať, ale doka�zala len
odhadnu� ť,  kam  budu�  putovať  jeho  kroky.  Vs� imla  si,  z�e  niektore�  jej
pozna�mky zmizli. Ry�chlo si domyslela, c�o by mohol byť jeho cieľ. Tak ako
M,  cely�m menom Marekil,  aj  Josac�  moz�no uveril  spisom o mimoriadne
silnej ma�gii, ktore�  za sebou zanechala Varena. Po mnohy�ch dn� och sa Kare
podarilo  cez  jedno  z  jej  obľu� beny�ch  ku� ziel  zistiť  jeho  presnu�  polohu.
Ostrov Azoya. Neviditeľny�  mlady�  ma�g si berie to, c�o si myslí�, z�e zvla�dne.
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Josac�  sa  na  prekvapenie  vs�etky�ch  znovu  objavil  a  stretol  s  Karou  a
ostatny�mi.  Nie  preto,  z�e  by  chcel  byť  su� c�asťou  nove�ho  dobrodruz�stva.
Čhcel  prerokovať  jeho  na�pad.  Otoc�enie  najsilnejs� ieho  ku� zla  od  Vareny.
Zloz�eny�  reťazovy�  blesk, ktory�  by mal odlis�ny�  u� c�inok. Namiesto toho, aby
sa prvy�  vy�boj dostal do cieľa a bol na� sledne zosiln� ovany�  slabs� í�mi vy�bojmi,
by sa zac�alo slaby�m vy�bojom. Na� sledne by sila jednoducho ra� stla. Airana
mu jasne naznac�ila,  z�e  toto nie je ani trochu dobry�  na�pad,  keďz�e ku� zlo
bude neusta� le silnejs� ie, zatiaľ c�o ten, c�o ho zosiela, bude postupne slabnu� ť
a mo� z�e stratiť aku� koľvek kontrolu a narobiť poriadny neporiadok. Airana
ho sku� s�ala presvedc�iť slovami a keď videla, z�e to vo� bec nefunguje, chcela
mu vs�etky za�pisky vziať. Josac�  vs�ak prvy�kra� t od Azoye znovu vyuz� il svoju
neviditeľnosť a us� iel  prec�.  Uz�  nechce rady sku� senejs� í�ch,  chce len c�as  a
miesto, kde ho nikto nebude rus� iť. Verí�, z�e on sa�m doka� z�e to, c�o nedoka� zali
tí�  najnadanejs� í�  c�ernokn� az�ní�ci c�i ma�govia, ktorí� sa v minulosti poku� s�ali o
niec�o podobne� .
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