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O knihe

Spoznajte  svet  potulnej  modrej  mágyne,  ktorá  potrebuje  i
nepotrebuje pomoc ostatných. Zistite viac o tajomnej mesačnej dýke,
ktorá  mení  svet  už  po  niekoľko  ľudských  generácii.  Taktiež  môžete
spoznať spôsoby, ako naložiť so svojim talentom v svete plnom krutosti
a skúšok.

Kniha  je  pokračovaním  dvoch  odlišných  kníh  z  rovnakého  sveta.
Požehnania, kde sa dvojica mladých ľudí dostala do zložitej situácie v
epickom fantasy svete,  a Mesačnej  dýky.  Čo všetko majú tieto knihy
spoločné? A ako veľmi je požehnanie skutočne požehnaním?
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1. kapitola: Neskutočne dlhý život

Airana sa tes
 í� z nove�ho tela. Teraz je rý�chla, ohýbna�  a hlavne ina� . Ví�tana�
zmena.  Pritom  pra�ve  zmena  je  to,  c
o  ju  najviac  výstihuje.  Zmena  za
zmenou.  Niektore�  z
ený  si  zmenia  odev  aj  trikra� t  poc
as  vec
era,  ine�  si
prefarbia vlasý, výmenia partnera v posteli c
i na sene a es
te u� plne ine�  daju�
do polievký viac vodý ako obýc
ajne, abý bolo v hrnci aspon
  niec
o. Airana
je ina� . Pris
 la na svet ako u� plne obýc
ajne�  dievc
a, ale s talentom. To bol iný�
svet, menej komplikovaný�  ako ten, ktorý�  akura� t z
 ije.

Boli to c
asý, keď hrozba zurganov bola uz
  da�vno rozpra� s
ena�  a uz
  si to
skoro  nikto  ani  nepama& tal.  Po  celej  rí�s
 i  existovalo  mnoz
stvo  ľudí�  bez
domova z rozlic
ný�ch prí�c
in. Vrahovia, zlodejký a najro) znejs
 í� vývrheli boli
asi vs
ade a navza� jom si kradli to, c
o ukradli niekomu ine�mu. Kto pris
 iel o
vs
etko, stal sa jedný�m z nich. Alebo sa stal obeťou jedne�ho z najva& c
s
 í�ch
nepriateľov  ľudstva.  Hladu.  Bol  to  c
as  epide�mií�  a  es
te  pred  Bitkou  pri
Sivom vrchu aj veľký�ch arma�d, ktore�  nikto nemohol poriadne zaplatiť.

V  mestec
ku  neďaleko  Marelovej  vez
e  sa  jedna  mlada�  ma�gýn
 a  uc
ila
ku� zliť. Tu sa uka�zal jej prvý�  talent. Význa�  sa do predmetov. Medene� , zlate� ,
ake�koľvek.  Idea� lne  ak  maju�  niec
o,  c
o  ma�govia  a  hlavne  c
ernokn
 az
ní�ci
nazý�vaju�  magický�  potencia� l. La� tký, ktore�  sa daju�  ovla�dať ku� zlami ľahs
ie,
ako tie ostatne� . Č2asto vo) bec nejde o detailý zdobenia, ale o to, c
o obsahuju� ,
z c
oho boli výrobene� .

Teraz Airana len tak odpoc
í�va v ku� peľnej miestnosti hradu a mýslí�  na
svoje prve�  ku� zlo. Nas
la u� plne obýc
ajnu�  lýz
 icu, ktora�  ju okamz
 ite uchva� tila.
Bola draha� , strieborna� . A ona výcí�tila, z
e je to iný�  kov, ako vs
ade naokolo.
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Zobrala ju do pravej ruký a zavrela oc
i. Postupne sa cela�  lýz
 ica dostala az

do  ľavej  ruký  bez  toho,  abý  ktoroukoľvek  rukou  pohla.  Len  silou
mýs
lienok. Čele�  ku� zlo bolo pomale� ,  ľahko narus
iteľne� ,  ale doka� zala viac,
ako kedý doka�z
e ktokoľvek bez magicke�ho nadania. Vedela, z
e chce viac.
Nechcela oddých, chcela neusta� le zleps
enia. Čhcela zmenu. Es
te v ten istý�
c
as,  zatiaľ c
o jej mama sťahovala kra� lika, sa nauc
ila presu� vať z ruký do
ruký lýz
 icu takou rý�chlosťou, z
e bý to prekvapilo aj veľký�ch ku� zelní�kov. Jej
mama  na� sledne  schovala  tu�  lýz
 icu  a  Airana  okamz
 ite  vedela,  kam  ju
schovala. Ako kebý s tou lýz
 icou bola spojena�  neviditeľný�m putom. Nauc
ila
sa ju presunu� ť aj na va& c
s
 iu vzdialenosť priamo do ruký a znovu ju dať
ku� zlom  na  rovnake�  miesto  s  obdivuhodnou  presnosťou  a  to  so
zatvorený�mi oc
ami. Z lýz
 ice urobila svoju prvu�  strelu. Fascinovali ju kový.
Zlato,  striebro,  meď.  Č2okoľvek  s  potencia� lom.  So  zlatom  sa  tak  c
asto
nestreta�vala,  ale  v  chra�moch Eraniel,  nech uz
  boli  kdekoľvek,  nemohla
obsedieť.  Toľko medi!  Uvaz
ovala,  c
o  vs
etko bý mohla urobiť.  Meď vs
ak
nema�  rovnake�  vlastnosti, neda�  sa tak dobre ovla�dať ako striebro, ale je jej
na svete viac.

Bola moz
no vo veku plnom odvra�vania, medzi detstvom a dospelosťou,
keď  ukradla  svoj  prvý�  vza� cný  predmet.  Starý�  a  veľmi  cenný�  medený�
amulet, zasva& tený�  Eraniel. Čí�tila ochranne�  ku� zlo, ktore�  nevedela prekonať.
Nedoka�zala  sa  dostať  do predmetu.  To ju vs
ak  rozhodne  nezastavilo  a
pustila sa do spozna�vania ochranný�ch ku� ziel i do toho, ako cez ochranu
prejsť. Výz
aduje to u� plne ine�  su� stredenie a aj niec
o, c
o bý sa dalo nazvať
presvedc
ení�m. Do) kladný�m s
tu� diom bolo pre n
 u vs
etko c
oraz ľahs
ie.

Jej  detstvo  vs
ak  nikdý  nebolo  idea� lne.  Pre  nezhodý  s  loka� lnými
c
ernokn
 az
ní�kmi musela odí�sť. Z2 iadný veľkolepý�  u� tek, sko) r presvedc
enie,
z
e  nepotrebuje  nikoho.  Vs
etko,  c
o  potrebuje,  uz
  vie.  Alebo sa to  rý�chlo
nauc
í�. Kebý tak vedela, ako veľmi sa mý� li. Vtedý vs
ak bol iný�  svet.
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Es
te niec
o bolo ine� . Kus
e. Vtedajs
 ie modelý boli pomals
 ie a slabs
ie ako
tie, ktore�  sa pouz
 í�vaju�  v su� c
asnosti. Ani sa tak dobre nenaťahovali. Sta� le
vs
ak bolo dosť ľudí�  s kus
ami a s lukmi, ktorí�  chra�nili c
okoľvek s veľkou
hodnotou.  Vra� tane  chra�mu  Eraniel,  ktorý�  ukrý�val  veľa  vza� cnej  medi.
Airana bola nu� tena�  opustiť chra�m s rukami nad hlavou. Len c
o sa zac
ali
zatva� rať  dvere,  výuz
 ila  vs
etku  svoju  koncentrovanu�  moc  a  presunula
vza� cný amulet z olta� ru az
  do svojej ruký. Na prekvapenie vs
etký�ch, aj pre
n
 u. Doka�zala to. Musela vs
ak utekať pred tý�mi, ktorí� dostali jasný�  pokýn.
Strieľať. Znes
kodniť magicku�  zlodejku.

Výbrala  si  nezaují�mave�  mesto,  Buginiu.  Tu  chcela  výmeniť  drahý�
amulet za niec
o strieborne�  a za jedlo a miesto na odpoc
inok. Uta�borila sa
pri studni a len tak, z akejsi opatrnosti, amulet zahrabala. Urobila dobre.

Jeden z  c
arodejní�kov  v  Marelovej  vez
 i  výtvoril  veľmi  zvla� s
 tne  ku� zlo,
ktore�  zhmotnilo Herdana. Aspon
  c
asť jeho osobnosti. Do formý stras
ne�ho
ducha s ľudský�m hlasom. Duch si z nejake�ho do)vodu výbral mlade�  dievc
a,
ktore�  donu� til,  abý  mu  slu� z
 ilo.  Potom ďals
 ie  a  znovu  ďals
 ie,  az
  ký�m  sa
na�hodou nedozvedel o dievc
ati pri studni s amuletom. Nechcel ju na svoju
stranu,  chcel  ju  zabiť.  Čí�til  v  nej  nie  poslus
ne�ho  otroka,  ale  silne�ho
protivní�ka. Pravdepodobne si pomýslel,  z
e to dievc
a ma�  obrovský�  dar a
talent a jednoducho nemo) z
e z
 iť.

Airana  výtus
ila  jeho  prí�chod  a  rý�chlo  na  seba  dala  ochranne�  ku� zlo,
ktore�  u� c
inkovalo  az
  priveľmi  dobre.  Ký�m  sa  nan
  su� stredí�,  duch  k  nej
nemo) z
e.  Jedine  keď  zaspí�.  Ani  vtedý  sa  jej  vs
ak  nemo) z
e  dotknu� ť  a
akokoľvek jej ublí�z
 iť. Sku� s
al proti nej pouz
 iť jedno zo svojich dievc
at, ale
neu� spes
ne.  Potom znovu  a  znovu,  sta� le  s  rovnaký�m  vý�sledkom.  Mlada�
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ma�gýn
 a  sa  nauc
ila  ovla�dať  predmetý,  zamien
 ať  sa  s  iný�mi  ľuďmi  a
dokonca sa dopoc
ula o legenda� rnom Herdanovom chakrame. Rozhodla sa,
z
e výtvorí� jeho presnu�  ko� piu. Remeselne�  zruc
nosti jej vs
ak vz
dý chý�bali a
po mnohý�ch pokusoch to sama vzdala.
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2. kapitola: Stará podoba

Airana naďalej osta�va v ku� peľoch, ale uz
  nechce mať to telo, ktore�  ma� .
Uz
  bola c
í�mkoľvek, aj mladý�m sýnom pisa� ra aj stra� z
nikom. Teraz chce býť
znovu sama sebou. Z2 ena, aký�ch je veľa. Z2 iadna neuveriteľna�  kra� sa alebo
charizma. Moz
no je to jej dar a moz
no nie, kaz
dopa�dne vie napodobniť
skoro hocikoho, ale keď je v svojej koz
 i tak si ju nikto nevs
í�ma. To platí�
celkom dobre aj po poz
ehnaní�,  ktore�  spo) sobilo, z
e z
ený su�  výhľada�vaný�
tovar. Ma�gýn
 a sa vs
ak vie zamaskovať za niekoho ine�ho a tí�, c
o naha�n
 aju�
z
enu,  po chví�li  naha�n
 aju�  starca alebo chlapc
eka.  Dobrý�  trik,  uz
 itoc
ný�  a
niekedý aj za�bavný�.

Na  tomto  z
 ivote  je  vs
ak  najzaují�mavejs
 ia  smrť.  Pravidelna� ,  niekedý
neprí�jemna�  a vz
dý nevýhnutna� , ak nechce starnu� ť tak ako vs
etci ostatní�.
Vz
dý si  pri  tom povie  fra� zu,  ktoru�  pozna�  naspama&ť.  Len tak,  pre  seba.
Niekedý nehluc
ne a v duchu a inokedý, keď sa dobre osviez
 i ví�nom, tak aj
nahlas.

„Neexistuje dobro a zlo. Su�  len ľudia, ktorí� stoja v ceste a si len tý, kto po
tej ceste kra� c
a. Tý, mesac
na�  dý�ka a tvoj cieľ.“

Uvaz
uje  nad  svojim  cieľom.  Čhce  býť  bohata� ,  sla�vna,  vec
ne  mlada�  a
vlastne vs
etko, c
o uz
  je, alebo niekedý bola. Do ku� peľnej miestnosti znovu
niekto  vstupuje  a  na  jej  prekvapenie  to  nie  je  nikto  iný�  ako  kra� ľovna�
Marlena,  len  v  u� plne  inom  tele.  V  tele  mlads
om,  ako  je  po)vodne�  telo
Airaný. Kra� ľovna�  ju okamz
 ite oslovuje.
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„Povedz mi, c
o ma� s
  teraz za lubom? Na c
om sa pra�ve teraz zaba�vas
?“

„Videla  si  va&zenie?  Si  tam  tý  a  stra� z
nik.  Bozka�vate  sa.  Zvla� s
 tne,  c
o
povies
?“

„Prec
o stra� z
nik? Prec
o nie ten nový�,  c
o  sa stara�  o kone a smrdí�,  ako
kebý sa nikdý neku� pal ani jeho starý�  otec?“

„Si para�dne zlomýseľna� , moja kra� ľovna� !“

„To mi lichotí�. A teraz bý som si priala veľmi zvla� s
 tne ku� zlo. Čhcem, abý
si  tý�ch  dvoch  niekde  predala  za  poriadne  výsoku�  cenu.  Tu�  si  potom
rozdelí�me.“

„Ma� s
  z niekoho z nich strach?“

„Ten  mladý�  je  prí�lis
  mu� drý,  ta�  mlada�  je  zase  nejaka�  divna� .  Neviem.
Nezda�  sa mi. A na Lanu ma�  zlý�  vplýv. Norma� lne ma�m pocit, z
e c
ochví�ľa mi
zac
ne Lana odvra�vať. Č2o ma�m potom s n
 ou urobiť?“

„Hlavne nerob take�  hlu� posti, ako to s ví�nom. Skoro to nevýs
 lo.“

„To sa netra�p. Hlavne mi povedz, ako dlho budem es
te mlada� . Toto telo
sa mi pa� c
i. Kozý su�  mens
ie, ale tie boký a stehna�  su�  u� z
asne� . Vz
dý som take�
chcela mať.“

„Čhces
  mať niec
o, c
o ti nepatrí�, na vec
ne�  veký?“

„Čhcem viac ako len to. Vz
dý chcem viac.“

„Potom tie deti budu�  patriť mne. Z2 iadne delenie.“

„To nie je fe� r. Navýs
e, es
te nie kaz
dý�  verí�, z
e som ta�… ako sa volala? Ale
to je fuk. Aj tak ma tie mena�  nezaují�maju� .“

„Tvoje skutoc
ne�  telo je vo va& zení�. To ti nevadí�?“

„A malo bý mi to vadiť?“
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Kra� ľovna�  sa smeje a aj Airana pripu� s
ťa, z
e je u� plne s
vihnuta� . Niez
ebý na
to nebola zvýknuta� .

„Necha�pem,  prec
o  si  vlastne  sta� le  mení�s
  podobu.  Ako  stra�z
nik  si
výzerala u� plne nena�padne. Ja som ti to u� plne uverila.“

„Mení�m, lebo mo) z
em a chcem. Nemo) z
em býť sta� le taka�  ista� , to bý bola
nuda. Sta� le výzerať rovnako.“

„Odkedý ťa pozna�m, vo) bec si sa nezmenila. Výzera� s
  sta� le rovnako. Ako
to robí�s
?“

„Jem veľa zeleniný.“

Teraz sa smeje okrem kra� ľovnej aj ma�gýn
 a.  Ich pla�n výs
 iel,  aj keď to
celu�  dobu nebol ich pla�n. Teraz je kra� ľovna�  mlada� , ma�  hostí� vo va&zení�, kde
s nimi mo) z
e robiť c
o chce a mo) z
e ich pokojne predať za najvýs
s
 iu cenu. Uz

len dať pozor na kra� ľa a na Lanu s Ingou, abý neurobili niec
o nec
akane� .

„Vies
 , c
o sa mi na tebe pa�c
i? Vies
  c
arovať, ale nevies
  vla�dnuť. Ja viem
vla�dnuť a neviem c
arovať.“

„Moz
no chcem vla�dnuť, ale kra� ľ sa mi nepa� c
i.“

„Ani  mne,  nikdý  sa  mi  nepa� c
il,  ale  je  to  kra� ľ.  Kde  su�  kra� li,  tam  je
pohodlie.  A  ja  nechcem  makať  na  poli  a  ani  naha�n
 ať  chlapov,  abý  si
výpra�zdnili… vs
ak vies
  c
o.“

„A c
o ak ja budem vla�dnuť? Moz
no bý som to výsku� s
ala.“

„Jasne� ,  predstaví�s
  sa  ako  kra� sna  princeznic
ka  z  krajiný  kdesi  za
siedmimi horami a nikomu to nebude na�padne� .“
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„Zato tý tu chodí�s
  v inom tele a uvaz
ujes
 , kto ti pomo) z
e a kto nie. A kto
ťa spozna�  a kto nie. Marlena. Alebo ti ma�m povedať Monna?“

„Volaj ma ako chces
 , aj tak budes
  robiť to, c
o chcem ja. A ja sa postara�m,
abý si sa nenudila. Vz
dý sa da�  niec
o výmýslieť.“

„Si si veľmi ista� , z
e ti budem vec
ne verna� .“

„Kebý som prika�zala  prehľadať  tvoju  izbu,  boli  bý  sme tie  najva&c
s
 ie
nepriateľký.“

„Ale nie dlho, kra� ľovna� . Nie dlho.“

„Ma� s
  pravdu. Dala bý som ťa do va&zenia a hotovo.“

„Odtiaľ bý som sa dostala. Ale vies
 , c
o bý bolo u� z
asne�? Vs
etký�m bý som
výsvetlila, z
e ťa nikto nepotrebuje. Kra� ľovna�  tu uz
  jedna je, z Laný bude raz
druha� . Hostia tu ostanu�  a moz
no mi da�  niekto leps
ie ponuký ako tý. Takz
e
vs
etko bude fungovať bez teba leps
ie ako s tebou.“

„To len z
artujes
 .“

„Daj  mi  vs
etký  pokladý,  c
o  ma� s
 .  Vs
etko,  c
o  vlastní�s
 .  A  ja  to  budem
povaz
ovať za z
art. Ale viem aj viac, ako hovoriť z
artý.“

„To je výdieranie!“

„A? no, to je. A to, c
o je vo va& zení�, je la� ska. Tebe z nej veľa neostalo.“

„Mn
 a maju�  vs
etci radi.“

„A? no?  Povedz  mi  meno  c
o  i  len  jedne�ho  c
loveka,  ktorý�  bý  ťa  mal
skutoc
ne ra�d, aj kebý vedel o tebe vs
etko. Poc
u� vam.“

Kra� ľovna�  stí�chla. Dobre si uvedomila svoju situa� ciu. Len sa zda� , z
e ma�
vs
etko v ruka� ch, ale proti svojej ma�gýni, ktora�  vlastne ani nie je tak celkom
jej ma�gýn
 ou, je u� plne bezmocna� .
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Do ku� peľnej miestnosti postupne vbiehaju�  ďals
 í� ľudia, vra� tane Laný. Ta�
sa  c
uduje,  pretoz
e  tu�  z
enu  vedľa  kra� ľovnej  v  tejto  podobe  es
te  nikdý
nevidela.

„Zlatko, dones na�m niec
o pod zub, es
te niec
o prebera�me.“

„Kto si?“

„Vs
ak tvoja u� z
asna� , mila�  a vtipna�  mamic
ka. Niec
o na�m dones.“

„Nevýzera� s
  tak.“

„Aha… no… dnes si veľmi vs
 í�mava� . Tak stac
í�, keď zmiznes
 , nemusí�s
  nic

nosiť. Čhoď uz
 . Bez
 .“

Lana  odcha�dza.  Zamýslena� .  A  vs
etci,  c
o  pris
li  s  n
 ou,  si  poriadne
premeriavaju�  mlade�  dievc
a, ktore�  rozpra�va ako kra� ľovna� . A tiez
  ma�gýn
 u,
ktoru�  tu  ví�daju�  pravidelne.  Narozdiel od Laný, ktora�  je va& c
s
 inou niekde
zatvorena� .

 S. Hoferek – Požehnanie s mesačnou dýkou 13/81  greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


3. kapitola: Eli

Kra� ľovna�  si da�va vs
etko v hlave do poriadku. Zvaz
uje vs
etký moz
nosti.
Hrozbý,  prosbý,  najro) znejs
 ie  kombina� cie  aj  s  veľký�mi  oc
ami.  Konec
ne
pricha�dza  ten  moment,  na  ktore�  obidve  c
akaju� .  Marlena  výra� z
a  do
slovne�ho u� toku.

„Tý  si  ma  zradila!  Výuz
 ila  si  ma.  Zaslu� z
 is
  si  poriadne  na  tu�  tvoju
magicku�  prdel a nie je vo) bec nic
, c
o mi teraz mo) z
es
  urobiť. Toto su�  moji
ľudia a na mo) j jediný�  rozkaz ťa okamz
 ite…“

Airana  výuz
 í�va  svoj  do)vtip  a  mení�  kra� ľovnu�  z  tela  mladej  z
ený  na
novorodenca, ktorý�  es
te nevie rozpra�vať. Odcha�dza a smeje sa na vs
etký�ch
tý�ch  tva� rach,  ktore�  vo) bec  nerozumeju�  c
o  sa  stalo.  Ma�gýn
 a  postupuje  k
va& zeniu a pozera�  sa na telo kra� ľovnej a stra�z
nika. Az
  teraz si uvedomila, z
e
su�  sta� le v tejto podobe.

„Vý dvaja, výra� z
ame. Kra� ľovna�  va� s chce zabiť. Ta�  skutoc
na�  kra� ľovna� , nie
tý.“

„Kto si?“

„Čhces
  vs
etký mena�  a dlhe�  popisý, alebo výpadnu� ť odtiaľto?“

Airana da�va  pokýn,  abý pris
li  obidvaja  c
o  najbliz
s
 ie  k  mrez
 i.  Monna
poslu� cha,  zatiaľ c
o  Kadar nie.  Rý�chlo sa dotý�ka Airaný a aj  ju mení�  na
novorodenca. Rý�chlo ju dosta�va cez mrez
u a vracia jej po)vodnu�  polohu.
Monna je tak konec
ne znovu v tele Monný.
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„Aj zo mn
 a urobí�s
  take�ho drobca?“

„Poď bliz
s
 ie k mrez
 iam.“

„Toto je urc
ite zloz
 ite�  ku� zlo a mo) z
e sa pokaziť. Nemo) z
es
  mi norma� lne
otvoriť?“

„To je pomals
 ie. Ale dobre, nech je po tvojom.“

Airana naťahuje ruku a zavesene�  kľu� c
e na stene sa pomalý výda�vaju�  k
nej.  Na� sledne  sa  rozletia  veľkou  rý�chlosťou  a  jemne  minu�  jej  ruku  a
dopadnu�  do celý. Urobí� ten pohýb znovu a znovu dopadaju�  kľu� c
e na zem.
Zdví�ha ich norma� lne rukou a otva� ra celu.

„Č2o to malo býť?“ Pý� ta sa Kadar.

„Nejaka�  divna�  zliatina. Hlavne z
e si vonku, no nie?“

„Kam na� s chces
  presunu� ť?“

„Do bezpec
ia.“

„Tý si ten stra�z
nik.“

„Aj to. Teraz ma vidí�te v norma� lnej podobe a chcem í�sť odtiaľto prec
. Vý
po) jdete so mnou.“

„Ako ma�me vedieť, z
e na�m chces
  dobre?“

„Kra� ľovna�  va� s chce pozabí�jať, vs
etko sa jej v hlave domotalo. Mo) z
ete mi
veriť, nie som idea� lna spoloc
nosť, ale viem, c
o chcem.“

„A c
o chces
?“

„Toto.“
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Ma�gýn
 a dví�ha ruku a okamz
 ite poc
uť, ako sa nezna�mý predmet rý�chlo a
hladko dosta�va do jej ruký. Monna je veľmi zvedava� , ale uvedomuje si, z
e
c
as  na  ota� zký  bude  aj  nesko) r.  Napriek  tomu  sa  na  predmet  nevie
výnadí�vať.

„To je no) z
 ?“

„Skoro. Poď, tadiaľto.“

„Uka� z
es
  mi ho?“

„Nie.“

„Aspon
  na chví�ľu.“

„Nie.“

„Kadar, povedz jej, abý mi to uka�zala.“

„Uka� z
  jej to, lebo neprestane.“

„Tak neprestane a necha�m ju tu,“ odpoveda�  ma�gýn
 a a ukazuje cestou.
Predmetom svieti v temný�ch chodba� ch. Dosť silno na to, abý bol dostatok
svetla na rý�chlejs
 í� presun chodbami. Za� roven
  sa stara�  aj o to, abý nebola
priveľmi na�padna� .

Trojica  sa  dosta�va  prec
,  no  na  ich  prekvapenie  je  zdvihnutý�  padací�
most. Nemaju�  ako uniknu� ť.

„Tý, chlapc
e, objí�m ma. Najsilnejs
 ie, ako vies
 .“

„Č2oz
e?“ pý� ta sa Monna.

„Aj tý. No tak. Poriadne sa drz
te.“
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Airana ukazuje jedno zo svojich ku� ziel. Pevne drz
 í� predmet a výzera�  to
tak, ako kebý s ní�m vedela letieť. Je to vs
ak sko) r skok, ako lietanie. Kadar s
Airanou su�  v sebe zakliesnení� a tak preskakuju�  vodnu�  priekomu, ale nie je
to z
 iadne hladke�  prista� tie a len ledva sa dosta�vaju�  za okraj. Monna, ktora�
sa  nedrz
ala  tak  pevne,  pada�  do  vodnej  priekopý.  Kadar  jej  okamz
 ite
poda�va ruku a výťahuje ju z vodý.

„Mala bý sa rý�chlo prezliecť, v tý�ch s
ata� ch mo) z
e prechladnu� ť.“

„Na to bý som pris
la aj sama, ďakujem. Ale nema�m do c
oho. Iba ak bý si
mala na�hradne�  s
atý.“

„Nech sa pa� c
i, jedný na�hradne�  s
atý. Budu�  ti dobre� . Neboj sa.“

„Tý so sebou bez
ne nosí�s
  na�hradne�  s
atý?“

„Preskakovanie vodnej priehradý som dokazila uz
  toľkokra� t, z
e to ani
nepoc
í�tam.“

„Ale kde su�  tie s
atý? Hovorí�s
  o nich, ale nikde ich nevidí�m.“

Monna s Kadarom si az
  teraz vs
 imli, z
e ta�  zvla� s
 tna z
ena ma�  niec
o ako
opasok. Nie je to vs
ak opasok, ale veľmi temne�  a hlavne veľmi tenke�  s
atý.

„Oblec
 si ich, zahreju�  ťa.“

„Ako ma mo) z
u zahriať? Zafu� ka vietor a vo) bec ma neochra�ni.“

„Vitaj v svete ku� ziel.

Teraz je zvedavý�  Kadar. Nie ani tak na s
atý, ktore�  si bude obliekať jeho
mila� , ale na ten predmet. Ten, ktorý�  je pre Monnu tak do) lez
 itý�  a namiesto
toho, abý si menila s
atý, nan
  sta� le zí�za. Č2o je to? Kadar sa naťahuje a berie
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predmet do ruký. Jemne s ní�m zatrasie a vs
 í�ma si, ako Monna reaguje na
kaz
dý�  pohýb. Uka� z
e Monne chrba� t a ta�  sa konec
ne zac
í�na prezliekať.

„Je to presne to, c
o mýslí�m?“

„A c
o mýslí�s
?“ pý� ta sa Airana mladí�ka.

„Mesac
na�  dý�ka. Zbran
  mojej starej mamý.“

„Ako sa vola�  tvoja stara�  mama?“

„Eli. Z mesta Jas. Zem zatratený�ch.“

„Ajaj, potom ťa sklamem. Poznala som tvoju babic
ku, ale dý�ka jej nikdý
nepatrila. Je moja. A nie je do kaz
dej ruký.“

„A c
o bý mi mohla urobiť? Výkl?biť rameno?“

„Naprí�klad. Čhces
  to výsku� s
ať? Vie ti aj odtrhnu� ť ruku od tela, stac
í� viac
su� stredenia a trochu hnevu. Ma� s
  s
ťastie, z
e sa na teba nehneva�m.“
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4. kapitola: Hostinec u troch zlých sestier

Trojica precha�dza cez male�  mesto do jedne�ho z hostincov. Monnu veľmi
fascinuje jeho na�zov. Hostinec u troch zlý�ch sestier. Ten na�zov sa jej zda�
býť natoľko zvla� s
 tný, z
e sa zrazu nevie su� strediť na nic
 ine� . 

Pre Kadara sa zda�  býť nerozumne� , zastať tak blí�zko pri kra� ľovnej, ale
mlc
í�. Monna vs
ak mlc
ať nemo) z
e.

„Prec
o sa to vola�  Hostinec u troch zlý�ch sestier?“

„Na�sledok  poz
ehnania.  Veľa  chlapov,  ma� lo  z
 ien.  A  pre  chlapa,  ktorý�
potrebuje z
enu, je aj zla�  sestra zaují�mavejs
 ia ako nic
. A tu na� jde priamo
tri.“

„Naozaj?“

„Moz
no a�no. Ja som tu nikdý z
 iadnu z
enu nevidela pracovať. Nechodí�m
sem tak c
asto.“

„Klames
 .“

„Naozaj som tu nevidela pracovať z
 iadnu z
enu.“

„Ale chodí�s
  sem c
asto.“

„Moz
no  len  c
astejs
 ie,  ako  si  sama  viem  priznať.  Mla�denci,  to  c
o
obvýkle!“

Hostinec výzera�  obýc
ajne,  tuctovo.  Rovnake�  stolý a  rovnake�  stolic
ký.
Pravidelní�  na�vs
tevní�ci  maju�  rovnaký�  odtien
  c
ervenej  farbý.  Pri  veľkom
pulte prina� s
a malý�  chlapec poha� r s niec
í�m, c
o pre neznalca nevýzera�  veľmi
va�bne.
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„Č2o je to?“

„Toto je S2 ťastna�  oliva. Nikdý si to nemala?“

„Nie.“

„No pozri sa. Teraz o tebe neviem skoro nic
.  Keď to dopijem, tak budem
vedieť vs
etko.“

„Tomu predsa sama neverí�s
 .“

„Verí�m? Neverí�m? Teraz hlavne pijem, ostatne�  veci poc
kaju� .“

„A c
o je to?“

„Nepozna� s
  olivý  alebo  nepozna�s
  s
ťastie?  Aha,  si  z  ďaleka.  Prepa� c
.
Zoberies
  olivý,  zalejes
  ich  silný�m  alkoholom  a  prida� s
  klinc
eký.   Pre
netre�novaný�ch  je  to  nechutne� ,   pre  tre�novaný�ch  tiez
 ,  ale  je  ti  z  toho
niekedý len trochu zle. Dokonca ti viem povedať epický�  prí�beh o tomto
na�poji.  Niekomu  padla  oliva  do  chlastu.  To  je  z  veľkej   histo� rie  tohto
na�poja asi tak vs
etko.“

„Ako si mýslela to, z
e o mne budes
  vedieť vs
etko?“

„Jednoducho. Niec
o mi rozpra�vaj a keď budes
  ticho, tak ťa premení�m na
drobc
eka a necha�m tu.“

„Tý si musela býť dlho v kontakte s Marlenou, vs
ak?“

„Marlena je bla� zon. Ja ma�m moc. A dovolí�m si povedať, z
e z na� s som
c
asto ta�  norma� lnejs
 ia pra�ve ja. Tak rozpra�vaj. Kto si, ako si sa tu dostala a
prec
o tra�vis
  toľko c
asu s tý�mto mla�dencom?“

„Vola�m sa Monna a ma�m ho rada. Preto som s ní�m.“

„A to va� s nikto nechce oddeliť? Tý si pekna�  mlada�  slec
na, doka� zala bý si
sa dobre predať. Bez ura� z
ký.“
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„To mi sta� le niekto hovorí�. Pre kaz
de�ho som len tovar c
i produkt, nie
z
 iva�  býtosť. Nikoho nezaují�ma c
o doka� z
em, len to, koľko stojí�m a ake�mu
kra� ľovi budem slu� z
 iť.“

„Nie je to u� z
asne�? Keď som bola ja mlada� , skutoc
ne mlada� , tak kaz
da�
rovesní�c
ka  chcela  princa.  Ale  nes
lo  to,  veľka�  konkurencia.  Teraz  si  ťa
výberie rovno kra� ľ a es
te si po teba pos
 le svoju druz
 inu, abý sa ti cestou
nic
 nestalo.“

„Mn
 a si výbrala kra� ľovna� , abý som bola kamara� tkou pre jej dce�ru.“

„Lana  je  anjel,  Marlena  je  diabol.  A  tý  si  v  centre  diania.  Teraz  mi
povedz, c
o doka� z
es
 . Som zvedava� .“

„Nic
 nedoka� z
em. Nie som vo) bec zvla� s
 tna c
i vý�nimoc
na� .“

„Ale doka�z
es
 . A moz
no ma� s
  va& c
s
 í� dar ako ja. Ma�m pravdu?“

„Viem, keď niekto klame.“

Kadar s Monnou su�  prekvapení�, keď zisťuju� , z
e Airana poc
as rozhovoru
skoncovala s prvý�m poha� rom a uz
  odpila polovicu aj z toho druhe�ho. Ta�  je
na chví�ľu ticho, len sa usmieva. Výzera�  to tak, z
e chce niec
o povedať, ale to
len výpľu� va ku� ský klinc
ekov z u� st.

Dievc
a oc
aka�va, z
e dostane nejaku�  s
pecia� lnu radu od ma�gýne, ale ta�  sa
na n
 u len usmieva a jej pohýbý su�  znac
ne ovplývnene�  na�pojom. Namiesto
ma�gýne spozornieva Kadar.

„Mali bý sme odí�sť. Tu sme veľmi na�padní�. Ona na� s neochra�ni, ak bý na� s
niekto napadol. Ledva sa postara�  sama o seba.“

„Nemo) z
eme ju tu nechať.“
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„Čhces
 ,  abý  na� s  niekto  odtiaľto  vzal?  Len  sa  na  n
 u  pozri.  Bude  sa
usmievať a mý sme tu priamo na oc
iach.“

„Ona na�m pomohla. Musí�me pomo) cť aj mý jej. Verí�m jej.“

„Monna,  si  u� z
asna� ,  ale  za� roven
  naivna� .  Veľa  pije.  To  nie  je  dobrý�
zac
iatok. Čhces
  do) kaz? Uz
  teraz sa len usmieva. Neviem si ju predstaviť v
boji. Pris
 la do prve�ho hostinca, abý sa poriadne opila. Dobre vies
 ,  z
e c
o
povie  alkoholik,  to  nemusí�  býť  pravda  a  za  chví�ľu  si  to  ani  nebude
pama& tať.“

Kadar  es
te  ani  nedopovedal  celu�  mýs
lienku  a  uz
  je  viac  ako  len
prekvapený�. Spolu s Monnou sa pozeraju�  na Airanu, ktora�  je urazu u� plne
triezva.  Poda�va svoj na�poj a ten je v skutoc
nosti tvorený�  len obýc
ajnou
vodou, olivami a klinc
ekmi.

„Tý pijes
  kompo� t?“

„A? no, pijem kompo� t a viem zahrať opitu� . A tak si mo) z
em výpoc
uť, kto z
va� s  bý  ma  tu  nechal  a  kto  bý  ma  bra�nil.  Mne  alkohol  nechutí�,  aj  keď
niektore�  tie olivý su�  trochu nahnile�  a moz
no tam bude niec
o, c
o bý tam
býť nemalo.  Tý,  mladý�  muz
 ,  sa  mi  nepa� c
is
 .  A  tý,  Monna,  sa  mi naopak
pa� c
is
 .“

„To nemýslí�s
  va� z
ne!“ Nahnevane  hovorí� Kadar.

„Mýslí�m  to  va� z
ne.  A  teraz  sa  pokojne  spý� taj  Monný,  ako  va�z
ne  to
mýslí�m.“

„Teba viac zaují�maju�  z
ený?“

„A? no.  A  teba tiez
 .  Sme  teraz  sokovia,  rivali,  protihra� c
i.  Nazvi  to  ako
chces
 .  Ale neboj sa,  ja jej neskriví�m ani vlas a plne res
pektujem, z
e ma�
rada  teba,  nie  mn
 a.  Ja  moz
no  viem  c
arovať,  ale  tý  si  ju  oku� zlil  iný�m

 S. Hoferek – Požehnanie s mesačnou dýkou 22/81  greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


spo) sobom.  A  vies
  c
o?  Uka�z
em  ti  jedno  pekne�  ku� zlo.  Dlho  som  ho
netre�novala. Uvidí�me.“

Airana kradne z vedľajs
 ieho stola ruz
u, ktora�  je na stole uz
  veľmi dlho.
Kedýsi to bola kra� sna, c
ervena�  ruz
a, zatiaľ c
o teraz je to výschnutý�  kvet
bez z
 ivota.

„Tý, mla�denec… ako sa to vlastne vola� s
?“

„Kadar.“

„Dobre Kadar. Č2o vidí�s
?“

„Ruz
u.“

„Niec
o  medzi  ruz
ou  a  zdochlinou,  ale  a�no.  Teraz  ju  roztrhnem  na
polovice a da�m do obidvoch tvojich ru� k. Neboj sa, tie tr�ne ti neublí�z
 ia. Iba
trochu.“

Airana da�va kaz
du�  polovicu kvetu do ru� k Kadara a za� roven
  ho z
 iada,
abý  zovrel  pa& ste.  Pohýbuje  nad  nimi  svojimi  rukami  a  výslovene  si  to
uz
 í�va.

„Teraz podaj ľavu�  ruku mne a pravu�  ruku Monne. Otvor ju, neboj sa.“

Na jeho prekvapenie sa v ľavej ruke nacha�dza prach a s
pina, vra� tane
trochý svojej krvi,  ktora�  mu tec
ie kvo) li jedne�mu z tr�n
 ov. Monne poda�va
pravu�  ruku, z ktorej výpada�va kra� sný c
ervený�  kvet ruz
e, oveľa va& c
s
 í�  ako
bol v po)vodnej rastline.
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„Ako si to doka�zala?“

„To si  necha�m pre seba,  mladý�  muz
 .  Teraz va� s  necha�m chví�ľu  osamote.
Neobjedna�vajte si na�poj c
í�slo s
esť.“

„Č2o je v n
 om?“

„Ma� lo olí�v a veľa alkoholu. Es
te to bý na�m tu tak chý�balo. A neda�  si niekto
kompo� t?“
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5. kapitola: Trojitý duel

Airana výcha�dza von a cestou si natla� c
a tabak do fajký. Nepotrebuje ho
c
asto, ale poma�ha jej to premý�s
ľať. Vz
dý so sebou nosí� fajku, trochu tabaku
a mesac
nu�  dý�ku, ktoru�  sa nauc
ila pouz
 í�vať aj ako zapaľovac
. Stac
í� n
 ou len
pod spra�vným uhlom prejsť po fajke a tabak v nej okamz
 ite zac
í�na horieť.
Dnes ma�  v pla�ne rozmý�s
ľať nad jednoduchou u� lohou. Č2o s tý�mi dvomi?

„Hej! Tý po) jdes
  so mnou!“ Kric
í� po nej jeden z miestných hrdlorezov.

„Teda, tý ma�s
  ale sebavedomie. Prec
o bý som to mala urobiť?“

„Ma�m tu svojich chlapov. A tý si z
ena. Nema�s
  s
ancu utiecť!“

„A prec
o bý som mala utekať? Tý mi niec
í�m hrozí�s
? Maxima� lne tak od
teba chýtí�m nejaku�  chorobu. Tý si sa da�vno neumý�val, vs
ak nie?“

„Dosť!“

Hrdlorez  kric
í�  na ma�gýn
 u  svojim mohutný�m hlasom,  výťahuje  no) z
  a
vrha�  sa na modru�  ma�gýn
 u. Ta�  ani nemusí� sku� s
ať ku� zlo na ovla�dnutie toho
hrdzave�ho noz
a, stac
í�  jej hodiť svoju ultima� tnu zbran
 , ktora�  ma�  uz
  teraz
plnu�  energiu. Trafila ho do srdca a spo) sobila mu okamz
 itu�  smrť. Z2 iadne
fina� lne slova�  pred smrťou, len spadnutie na zem.

Airana vs
ak cí�ti niec
o zaují�mave� . Z jeho mes
ca. Vo) bec nerozumie, odkiaľ
mohol mať tento vagabund striebornu�  mincu, ale jednoduchý�m ku� zlom
mu berie celý�  mes
ec a výsý�pa si mince na dlan
 . Strieborna� , dve medene�  a
sedem obýc
ajný�ch plies
kov s minima� lnou hodnotou.
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„Ona ho okradla! Je to zlodejka!“ Kric
í� na n
 u ďals
 í� chlap, ktorý�  si vs
 imol
mes
ec v jej ruka� ch.

„Čhcel ma zabiť, padol mojou rukou. Uz
  je mu to na nic
. Ak chces
  mince,
pokojne ti da�m tie o ktore�  nema�m za�ujem.“

„Vies
  tý vo) bec, kto som?“

„Nie, ale presne preto som sa sem dostavila, abý som si to výpoc
ula.
Kto,  prosí�m,  si?  Alebo  kto  ste?  Ja  som  len  obýc
ajna�  z
ena  a  nema�m
dostatoc
ne�  vzdelanie.“

„Ja  som  tu  najleps
í�  bojovní�k,  nikto  ma  neporazí�.  A  tý  si  ma  pra�ve
urazila.“

„Fajn.  Tu ma�s
  pa� r  mincí�,  pre najva&c
s
 ieho bojovní�ka.  Ja  sa idem pred
tebou schovať, lebo sa ťa veľmi bojí�m.“

Airana  vracia  mes
ec  mr�tvole,  necha�va  si  len  cenne�  mince.  Pokojne
odcha�dza.  Rev hrdloreza,  ktorý�  teraz lez
 í�  na zemi,  vs
ak prila� kal  ďals
 í�ch
ľudí�,  vra� tane Monný a Kadara. Su�  zvedaví�,  c
o sa deje. Navýs
e sa Monna
necí�ti  dostatoc
ne v bezpec
í�  vedľa Kadara, keď je na blí�zku niekto oveľa
mocnejs
 í� ako on.

„Ten  chlap  hovoril  pravdu,  necí�tila  som  z  neho  loz
 .  Asi  je  naozaj
najleps
í�m bojovní�kom.“

„Dobre, Monna. Č2o navrhujes
? Utekať prec
?“

„Ja… neviem.“

„Ja viem,“ zamies
al sa do rozhovoru Kadar. „Ak ho porazí�s
 , budes
  mať
obrovský�  res
pekt.“

„Moja  mesac
na�  dý�ka  momenta� lne  nemusí�  zabí�jať.  Takz
e  rads
ej
nabudu� ce. Poďme prec
. Vý ste si niec
o dali pod zub?“
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„Ako bý sme mohli mýslieť na jedlo, keď je tu nebezpec
enstvo?“

„Kebý som nejedla vz
dý,  keď cí�tim nebezpec
enstvo,  tak bý som bola
s
tí�hla ako pru� tik.“

Zatiaľ c
o sa trojica rozpra�va, hostinec oz
 í�va. Spra�va o smrti sa rý�chlo
rozma�ha  a  tí�,  c
o  pri  sebe  niekde  v  topa�nke  nemaju�  no) z
 ,  si  beru�  noz
e
priamo z hostinca. Pracovní�ci sa snaz
 ia situa� ciu upokojiť, ale výzera�  to na
veľký�  konflikt, ktorý�  ma�  len niekoľko ries
ení�.

Tu uz
  aj Airana mimoriadne spozorn
 uje. Rý�chlo sa pobera�  prec
 a Kadar
s  Monnou  idu�  za  n
 ou  ako  ka� c
atka�  za  svojou  mamou.  Situa� cia  sa  vs
ak
neskutoc
ne rý�chlo zamota�va a niekoľko chlapov sa stavia k jedinej bra�ne.
Nemo) z
u odí�sť len tak. Hrozí� stras
ne�  krviprelievanie.

„Duel! Duel! Jeden na jedne�ho!“

Kadar si spomenul na niec
o zo starej knihý. Uz
  ani nevie ktorej.  Keď
niekto chce duel, ma�  ho dostať. To je jednoduche�  pra�vo. Vý�hodne� , keď je
mala�  skupina proti obrovskej presile.

„Duel, hovorí�s
? Prijí�mam. Vý traja proti na�m trom. Jeden na jedne�ho. A
ja si beriem teba. S2esť bojovní�kov, s
esť noz
ov. A ja si výbera�m teba!“

„Duel znamena�  jeden na jedne�ho. Jeden od na� s, jeden od va� s.“

„Ste traja a ste cudzinci. Mý sme tu doma! Arnia, Bertano, ku mne!“
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Airana si dobre uvedomuje, c
o sa deje. Ona si s jedný�m poradí�, ale c
o tí�
dvaja? A hlavne, c
o s Monnou? Ake�  ma�  ona s
ance? A c
o Kadar? Je to muz
 ,
moz
no ma�  sku� senosti s bojom, ale premo) z
e toho najleps
ieho? To urc
ite
nie.  Ani neuvaz
uje nad tý�m, s ký�m bude bojovať ona sama. Prí�de jej to
nedo) lez
 ite� .

Na duel sa pripravilo veľke�  miesto priamo vo vnu� tri hostinca. Vs
etci, s
vý�nimkou  trojí�c  na  obidvoch  strana� ch  a  obsluhý,  ktora�  rezignovala,
upravuju�  priestor. Stolic
ký idu�  do rohov a na� sledne tí� najsilnejs
 í� výtla� c
aju�
tý�ch  slabs
í�ch  z  miestnosti  von,  abý  si  dobre  uz
 ili  duel.  Ten  najleps
í�
bojovní�k, ktorý�  sa medzi tý�m predstavil ako Arni, si výbera�  svoj no) z
 . Arni,
Arnia a Bertano. Mimoriadne podobne�  mena�  pre dvoch ľudí�, ktorí�  sa na
seba es
te aj podobaju� . Zubov maju�  asi rovnako, aj postavu, ale ich pohlavie
sa lí�s
 i. Pre Monnu je zvla� s
 tne, z
e na duelový�  su� boj zavolaju�  aj z
enu. Vo) bec
sa na n
 u  nepodoba�  a es
te  aj  v porovnaní�  s  Kadarom výzera�  oveľa viac
chlapský. Bertano sa stavia proti Airane a výzera�  z tej trojice ako najľahs
í�
su� per. Proti výstras
enej Monne sa stavia Arnia a proti Kadarovi ich vodca,
Arni. Vs
etko je pripravene� .

Podľa  oc
aka�vania,  Airana  pouz
 í�va  svoju  mesac
nu�  dý�ku.  Ta�  letí�
mimoriadne  rý�chlo  vzduchom  a  prelietava  tak  cez  Bertana  ako  i  cez
Arniho. Pres
 iel okamih a uz
  to nie su�  traja na troch, ale traja na jedne�ho.
Kadar sa stavia pred Monnu, abý ju ochra�nil.

Arnia  namiesto  uznania  pora� z
ký  výkrikuje  ako  zmýslov  zbavena�  a
nevie,  na koho sa vrhnu� ť.  Vs
etko sa v  nej  la�me a hnev a smu� tok v nej
bojuju�  o prevahu. Nakoniec ha�dz
e svoj no) z
  po Airane, ale ta�  ho magický
pos
le k zemi. Na veľke�  prekvapenie k nej okamz
 ite výskakuje Kadar a da�va
jej silný�  u� der pa& sťou do nosa. Arnia pada�  na zem a dostala bý ďals
 í� u� der,
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kebý si to Kadar nerozmýslel. Pozera�  na n
 u svojimi nahnevaný�mi oc
ami,
ale to je vlastne vs
etko.

„Vzdaj sa, si mlada�  a ma� s
  z
 ivot pred sebou. Vzdaj sa!“

„Toto je duel na z
 ivot a na smrť.“

„Fajn. Tak hraj mr�tvu a na� s nechaj na pokoji. Poďte, ideme prec
!“

Trojica opu� s
ťa hostinec a prekvapena�  stra�z
  bra�ný ich necha�va prejsť.

„Zabili Arniho! Aj Bertana! Mo) j Arni! Mo) j Arni! Zabijem ju! Es
te tu� to noc
zomrie!“ Arnia mies
a hrozbý s prosbami a snaz
 í� sa presvedc
iť ostatný�ch,
abý  pozabí�jali  tý�ch  troch,  ktorí�  odcha�dzaju� .  Nikto  ju  vs
ak  nepoc
u� va  a
neberie va�z
ne.

Popri tom je sta� le výstras
ena�  Monna u� plne ticho, zatiaľ c
o Kadar ma�  zo
vs
etke�ho dobrý�  dojem. Postavil sa zlu, aj keď nie je z
 iadný vznes
ený�  rýtier.
Ochra�nil Monnu a ma�  na svojej strane niekoho s ohromnou mocou. Aj keď
vo) bec nevie dokedý.

Z  narastaju� cej  diaľký  poc
uju�  výhra� z
ký  od  Arnie.  Ta�  tvrdí�,  z
e  tu�
c
arodejnicu zabije. Znovu a znovu. Modra�  ma�gýn
 a je jedina� , ktora�  si z jej
slov vo) bec nic
 nerobí�.
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6. kapitola: Názor na požehnanie

Vec
er si trojica lí�ha do tra�vý. Pre Airanu nie je proble�m pripraviť ohen
 .
Monna s Kadarom zbieraju�  kamene na ohradenie ohniska a ku� ský dreva.

„Ako si to doka� zala?“ Pý� ta sa Kadar Airaný.

„Č2o?“

„Ako si zabila tý�ch dvoch? Videl som len to, z
e ta�  zbran
  výletela od teba
a hneď sa aj vra� tila.“

„Ma�  plnu�  energiu.“

„Ako mo) z
e mať dý�ka plnu�  energiu? O c
om to hovorí�s
?“

„Predstav si  mesac
nu�  dý�ku ako vedro.  Keď je  pra� zdne,  tak nemo) z
es

hasiť svoj dom, nema�s
  v n
 om vodu. Keď je plne�  vodý a lial bý si do neho
ďals
 iu vodu, tak bý sa tam neudrz
ala. Výliala bý sa von.“

„O c
om hovorí�s
? Ako mo) z
e býť dý�ka ako vedro?“

„Urc
ite  je  na  to aj  leps
 í�  prí�klad.  Ale  tento sa mi pa� c
i.  Mesac
na�  dý�ka
zbiera z
 ivotý. Vies
  s n
 ou zachra�niť c
loveka, na ktorom ti za� lez
 í�. Musí�s
  jej
vs
ak dať energiu tý�m, z
e zabí�jas
  iný�ch. Je to dosť c
ierna ma�gia a rads
ej nad
tý�m veľmi nepremý�s
ľaj a nechaj to na mn
 a.“

„Zaují�ma ma to. Č2o mo) z
em urobiť, ak bý sa niec
o stalo Monne?“

„I?sť  ďalej,  na� jsť si  niekoho ine�ho.  Urobiť jej  pekný�  pohreb a napí�sať
smu� toc
nu�  rec
.“

„Ale ak chcem, abý z
 ila? Ako pouz
 iť dý�ku?“

„Ma�m ťa rada.  Sí�ce nie tak ako Monnu, ale ma�m. A radí�m ti,  na tu� to
zbran
  nesiahaj.“
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„Dobre.“

„Čhoď rads
ej skontrolovať svoju la� sku, c
i sa niekde nestratila.“

Kadar ide hľadať Monnu. Uvaz
uje nad tý�m, c
o mu Airana povedala. O
dý�ke.  Energia,  c
ierna  ma�gia,  vracanie  z
 ivota.  Zabí�janie.  Tieto  slova�  mu
neusta� le chodia po rozume. Viac ako hľadanie Monný. A to ju ma�  ra�d. Ani
nepoc
u� va  zvuký  prí�rodý  a  neusta� le  poc
uje  tie  slova� .  Navýs
e  si  Airana
praje, abý sa k tej dý�ke nepribliz
oval. Je to na� stroj na za� chranu z
 ivotov, tak
prec
o bý sa nemal pribliz
ovať?

Medzitý�m sa vra� tila Monna s drievkami a pý� ta sa Airaný,  c
i  nevidela
Kadara. Naraz Airane a Monne napadlo, z
e je asi niec
o zle. Výpa� trať ho
vs
ak nie je proble�m, keďz
e si slova�  o c
iernej ma�gii a vs
etkom ostatnom
hovorí� uz
  nie len v hlave, ale ich aj výslovuje.

„Nevies
 , c
o s ní�m je?“

„Neviem vs
etko, ale asi ťa ma�  ra�d.“

„Ra�d?“

„Nechci odo mn
 a výsvetlenie c
o to znamena�  mať ra�d, Monna. Moz
no si
mýslí�, z
e sa ti niec
o stane a chce ťa chra�niť. Aj tam v hostinci ťa chra�nil.“

Airana s Monnou ťahaju�  Kadara k ohn
 u.  Je bledý�  a ma�  spotene�  c
elo.
Nevýzera�  býť v poriadku, aj keď nema�  z
 iadne zranenie. Sta� le si opakuje
niektore�  slova� .
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„Asi viem, c
o sa deje. To, c
o jeho babic
ke. Vplý�va na neho mesac
na�  dý�ka.
Na niekoho ma�  jednoducho hors
 í�  vplýv, ako na iný�ch. Moz
no to maju�  v
rodine.“

„To je ta�  zbran
 , ktorou si ha�dzala?“

„A? no, to je ona. Teraz si poriadne výsus
  tie s
atý, ak es
te nevýschli. Sta� le
ich nesies
 . Rozumej, tie moje na�hradne�  s
atý budem chcieť spa& ť.“

„Tý bý si sa vedela u� plne vzdať tej dý�ký?“

„A? no.“

„Nevedela bý si sa jej vzdať. Čí�tim to.“

„Zase tie tvoje pocitý. Ja tvrdí�m z
e a�no, tý tvrdí�s
  z
e nie. Teraz ju urc
ite
nebudem da�vať niekde nabok, nechcem abý si ju Kadar zobral a urobil s
n
 ou nejaku�  hlu� posť. A navýs
e ani neviem, c
i viac vplý�va na muz
ov alebo na
z
ený. Muz
ov je viac a vz
dý sa mi ju snaz
 il ukradnu� ť muz
 . To poz
ehnanie je
fakt zvla� s
tne.“

„Č2o si mýslí�s
  o poz
ehnaní�? Skutoc
ne, c
o si mýslí�s
?“

„A ides
  kontrolovať, c
i si to mýslí�m naozaj a c
i ti neklamem?“

„Samozrejme.“ 

„Mýslí�m, z
e to poz
ehnanie je zlo. Je to prekliatie, utrpenie a najro) znejs
 ie
prí�s
ernosti. Je to elegantný�  spo) sob, ako zmeniť celý�  Karien aj so Zemou
zatratený�ch na bojisko. Es
te jedno ti poviem, c
omu verí�m v hl?bke mo) jho
srdca. Vojna premien
 a hrdinov na mr�tvolý a manz
elký na vdový.“

„To niekomu robí� radosť?“

„Urc
ite.  Niekomu,  kto  bý  mal  býť  zatvorený�.  Alebo  je  zatvorený�  uz

priveľmi dlho a len toto mu robí� radosť.“

„Necha�pem, ako mo) z
e niekto mať ra�d vojný.“
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„Tak ako ja necha�pem, ako mo) z
e niekto nena�vidieť mier. Ale to je tiez

aka� si s
pecialita ľudske�ho druhu. A nielen ľudske�ho.“

Kadarovi  zac
í�na  býť  leps
ie  a  vs
etci  traja  tra�via  noc  rozhovorom  a
na� sledne spa�nkom. Arowe uz
  da�vno nesvieti a ohen
  odha�n
 a noc
ný�  chlad. 

Okolo  spiacej  trojice  sa  rý�chlo  rozostavuje  tucet  najro) znejs
 í�ch
hrdlorezov.  Výzera�  to  tak,  z
e  Arnia  presvedc
ila  niekoľko  jej  verný�ch  k
zu� fale�mu a podle�mu c
inu. Vidno, z
e pra� ca v noci im nie je cudzia. Pomalý a
potichu  pricha�dza  s  noz
om  a  zaboda�va  ho  Airane  do  chrbta.  Bodnutie
okamz
 ite  prebu� dza  Kadara  a  ten  sa  do  Arnie  pu� s
ťa  pa& sťami.  Najsko) r
agresí�vne  pa& sťami  a  na� sledne  berie  mesac
nu�  dý�ku  a  podreza�va  noc
nej
u� toc
ní�c
ke hrdlo. Vs
 í�ma si ostatný�ch, ale tí� sa da�vaju�  na u� tek.

Rý�chlo sa pozera�  na ranu, ktoru�  dostala Airana. Nevie, c
i je alebo nie je
smrteľna� , ale znac
ne�  krva� canie chce zastaviť. Ako vs
ak zastaví� krva� canie
dý�kou?  Spa� ja  si,  c
o  mu  hovorila.  O  c
iernej  ma�gii.  Zabil  niekoho,  mo) z
e
vďaka tomu niekoho ďals
 ieho zachra�niť? A dý�ka ma�  veľa energie. Ako ju
výuz
 iť?

Za norma� lných okolností�  bý to nikdý nerobil, ale teraz mu cudzí�  hlas
hovorí�, c
o presne ma�  robiť. Pozera�  sa na Monnu a ta�  sta� le spí�. Musí� to býť
iný�  hlas. Ale koho? Poc
u� va ins
trukcie a výmien
 a no) z
  v rane za mesac
nu�
dý�ku. Na�sledne ju pomalý výťahuje a na jeho prekvapenie sa rana rý�chlo
hojí� a uzatva� ra. Dý�ka pritom svieti ako mesiac a po) sobí�, ako kebý doda�vala
na�dej, z
e vs
etko bude v poriadku. Zvla� s
tný pocit, priamo az
  mrazivý�.
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Airana sa prebu� dza a rý�chlo si uvedomuje, c
o sa stalo. Objí�ma Kadara a
so slzami v oc
iach mu ďakuje. A to mala doteraz rads
ej Monnu, ktora�  to
tentokra� t u� plne prespala.

„Si v poriadku?“

„A? no. A? no, som. D2 akujem. Ako si vedel, c
o presne musí�s
  robiť?“

„Povedal mi to nejaký�  hlas. Mýslel som, z
e tvoj.“

„Mo) j nie. Aj ta�  dý�ka ma�  hlas. Poviem ti o nej, c
o len budes
  chcieť. To je to
najmenej, c
o mo) z
em pre teba urobiť. Ja, Airana, ti sľubujem, z
e ti poviem
vs
etko c
o viem.“

„Vies
 , koľko ma�  teraz energie?“

„Poc
kaj, pozriem sa. Nie dosť na to, abý znovu darovala z
 ivot.“

„Ako to vies
? Vs
ak teraz som s n
 ou zabil c
loveka.“

„Vedro,  ktore�  je plne� ,  uz
  viac naplniť nemo) z
es
 .  Va& c
s
 inou musí�s
  zabiť
dvoch ľudí�, abý si mohol zachra�niť jedne�ho. Je to v prvom rade zbran
 , nie
tvoj priateľ. Musí�s
  si to uvedomiť. Zbran
  vz
dý osta�va zbran
 ou a je do) lez
 ite� ,
kto ju drz
 í� a ako s n
 ou kona� . Pama& taj na to, inak prí�des
  tak o hlavu, ako i o
srdce. Vziať z
 ivot je niekedý prí�lis
  ťaz
ke�  a niekedý prí�lis
  ľahke� . Vs
etký�ch
nezachra�nis
 .“
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7. kapitola: Monna, expertka na filozofiu

života a smrti

Monna ra�no vsta�va ako prva� . Pretiera si oc
i a nie je u� plne presvedc
ena� ,
c
i dobre vidí�. Airana ma�  v oblec
ení� na chrbte dieru a krvave�  s
kvrný. Rý�chlo
sa k nej zohý�na a neverí� vlastný�m oc
iam. Pokoz
ka výzera�  býť neporus
ena� .

Rý�chlo budí�  ma�gýn
 u i Kadara. Hlavne s Airanou trasie a ta�  sa pomalý
zobu� dza.

„Vsta�vaj! Si asi zranena� ! Na chrbte!“

„Uz
  nie som. Výsvetlí�m ti vs
etko, ale es
te ma nechaj spať.“

„Ako nie si?“

„Ja jej to výsvetlí�m. Nechaj to na mn
 a.“ Hovorí� Kadar a naznac
uje Monne
abý si spolu sadli trochu ďalej, abý sa ma�gýn
 a mohla výspať.

„Č2o sa v noci stalo?“

„Prepadli na� s. Tý si spala. Ta�  mala�  banditka ju chcela zabiť, ale ja som ju
zachra�nil. S mesac
nou dý�kou.“

„Ako zachra�nil? Nic
 tam nema� , ani s
krabanec! Kadar, vies
  dobre, z
e mne
nemo) z
es
  klamať.“

„Preto to ani nerobí�m. Zachra�nil som ju. Naozaj, prisaha�m. Ta� to dý�ka je
viac ako obýc
ajna�  zbran
 . Keď ma�  dosť energie, vie vra� tiť z
 ivot. Urc
ite toho
doka�z
e oveľa viac, ale do toho sa význa�  Airana viac ako ja. Ta�  banditka ju
prebodla  a  keď  som  potom  dal  do  raný  tu� to  dý�ku,  rana  sa  okamz
 ite
zacelila.“
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„Verí�m  ti,  ale  necha�pem  to.  Prec
o  bý  zbran
  zachran
 ovala?  Proti
otvorený�m rana�m su�  lieký, obva&zý a celkovo medicí�na, nie dý�ka.“

„Toto su�  ku� zla. Nie je to nic
, c
o sa da�   rozumom výsvetliť.“

„Ale ak nie je energia, uz
  nikoho nemo) z
e zachra�niť? Uz
  je to len zbran
 ?“

„Ma�m teo� riu. Mýslí�m si, z
e da�va z
 ivot, ale na to bude musieť z
 ivot aj
brať.  Musí�  najsko) r  niekoho zabiť.  Ak niekoho nezabijeme, nebudeme ju
mo) cť pouz
 iť na liec
enie.“

Monna si uvedomuje, c
o to znamena� . Tu je jasna�  c
iara medzi tý�m, c
o je
spra�vne a medzi tý�m, c
o spra�vne nie je. Zabiť, zachra�niť, zabiť, zachra�niť.
To nie je moc urc
ena�  pre c
loveka. To je sko) r moc urc
ena�  pre boha smrti a
utrpenia, ako pre niekoho, kto chce konať len dobro.

„Ma�m strach. Čelý�  z
 ivot sa bojí�m, z
e ma niekde predaju� , zneuz
 iju�  alebo
donu� tia  k  c
omukoľvek,  c
o  nechcem.  A  teraz  ma�m  býť  pri  tejto  dý�ke?
Napadlo ti, z
e ak bude treba zachra�niť niekoho z na� s, tak mo) z
e býť jeden z
na� s aj obeťou? Zabijes
  ma, abý si zachra�nil tu� … ako sa vola� ?“

„Airana.“

„Tak Airana. Zabil bý si ju, abý si zachra�nil mn
 a? Zabil bý si Airanu, abý
si zachra�nil mn
 a? Nehovor mi, z
e bý to bola ťaz
ka�  voľba. Na toto musí�s

mýslieť dopredu.“

„Kde sa to v tebe berie? Ma�me moz
nosť niekoho zachra�niť a tý vidí�s

es
te aj v za� chrane v prvom rade smrť.“

„Neviem  nic
  o  ku� zlach,  ale  zabiť  c
loveka  nikdý  nie  je  z
 iadne  pekne�
ku� zlo. A v rea� lnom svete, tak isto ako aj vo svete plnom ku� ziel, sa vz
dý
musí� niec
o aj nepodariť. Napadlo ti to?“

„Č2o teraz mýslí�s
?“
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„Moz
no  preto  som tu,  abý som sa  na to  pozerala  inak  ako tý.  Zabiť
niekoho je zle� , nech uz
  ide o c
okoľvek. Čhces
  pomo) cť? Mo) z
es
  urobiť viac
zla. Čhces
  napraviť zlo a mo) z
es
  urobiť va& c
s
 ie zlo. S niektorý�mi vecami bý
sme sa vo) bec nemali zahra�vať.“

„Poc
kaj, spomaľ. Mohol bý som ju zachra�niť, aj kebý som tu�  z hostinca
nezabil.“

„Tý si ju zabil?“

„A kto iný�? Airana sa nemohla bra�niť a tý si spala.“

„Takz
e si vrah.“

„Nikoho som nechcel zabiť. Nemal som na vý�ber. Odtiahol som telo.“

„Vies
  teraz niekomu vra� tiť z
 ivot?“

„Airana vravela, z
e je v tej dý�ke ma� lo energie.“

„Takz
e musí�s
  niekoho zabiť. Mo) z
em to býť ja alebo ona. Ale mo) z
es
  to
býť aj tý. Č2o ak sa ťa poku� sim zabiť?“

Kadar sa zac
í�na potiť. Nec
akal taku� to diskusiu. Ma�  pocit,  z
e obran
 uje
nielen seba, ale i dý�ku. Pred Monnou, ktoru�  pozna�  uz
  dlho, ale zrazu je
vs
etko u� plne inak.

„Nespozna�vam ťa. Niec
o je s tebou zle.“

„Uisťujem ťa, z
e so mnou nic
  nie je. Len nechcem býť pri vrahoch, ktorí�
dostali do ru� k veľku�  moc a mo) z
u rozhodovať o iný�ch z
 ivotoch.“

„Ja  nechcem  nikoho  zabí�jať  a  nechcem  tu�  dý�ku  pouz
 í�vať.  Nie  som
bojovní�k.“

„Daj ju sem. Sko) r, ako niekomu ublí�z
 is
 .“

„Nac
o bý ti bola?“
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„U mn
 a bude v bezpec
í�.“

Airana  zdesene  vsta�va.  Poc
u� va,  c
o  sa  deje.  Vie,  z
e  musí�  zasiahnuť.
Okamz
 ite. Výuz
 í�va jedno zo svojich ku� ziel a mesac
na�  dý�ka rý�chlo letí� do jej
ruký. Kadar aj Monna neskrý�vaju�  prekvapenie.

„Ta�  zbran
  je nebezpec
na� ! Mo) z
es
  na� s vs
etký�ch znic
iť!“

„Mo) z
e. Dievc
a, dobre ma poc
u� vaj. Kadar mi zachra�nil z
 ivot a ak budem
musieť  niekomu z  va� s  zobrať  z
 ivot,  tak  to  budes
  tý.  Veľa  filozofujes
  a
priveľmi to rozobera� s
 .“

„Musí�s
  vedieť, z
e ta�  zbran
  je nas
a za�huba. Mý nemo) z
eme zabí�jať ľudí�,
abý niekto mohol z
 iť.“

„Dobre,  tak  budeme  zabí�jať  u� plne  iný�mi  zbran
 ami,  abý  si  tý  bola
s
ťastna�  a spokojna� . Uz
  je to leps
ie? A nebudeme nikoho oz
 ivovať. Budeme
z
 iť dlhs
 ie, keď pozabí�jame kaz
de�ho, kto bý na�m mohol ublí�z
 iť. Č2o povies
?“

„Ja… ja…“

„A? no, tý.“

„Nepama& ta�m sa, c
o bolo pred chví�ľou. Niec
o sa dialo, ale neviem c
o.“

„To nech ti povie tento mla�denec. Ja idem niec
o uloviť.“

Airana osta�va a Monna je u� plne zaskoc
ena� .  Posledne�  minu� tý sa jej  v
hlave poriadne domies
ali. Kadar jej opakuje jej slova�  a Monna potvrdzuje,
z
e tie slova�  su�  jej, ale ako kebý jej niektore�  mýs
lienký niekto nas
epka�val.
Niekto, alebo niec
o.

„Nechajme dý�ku Airane, ma�  s n
 ou najviac sku� seností�.“
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„Su� hlasí�m. Ale sta� le neviem, c
i chcem, abý si niekoho zabil kvo) li mne.“

„Ak to bude moz
ne� , zachra�nim ťa. Vz
dý. S dý�kou alebo bez nej, Monna.“

„Pri tom rozhovore si mi neklamal, vs
ak?“

„Nikdý ti neklamem, vies
  o tom.“

„Len teraz si to neviem overiť.“

„Nemusí�s
  sta� le vs
etko overovať. Musí�s
  hlavne z
 iť.“

Kadar chce býť na chví�ľu len so svojimi mýs
lienkami. Poc
ul mýs
lienký
od Monný,  c
i  uz
  boli  jej  alebo nie.  Aj  od Airaný.  Koľko ľudí�  ale  musela
Airana  pozabí�jať?  Keď  hovorila  o  vedre,  koľkokra� t  bolo  to  vedro
výpra�zdn
 ovane�  a  koľkokra� t  bolo  plnene�?  A  koho  vs
etke�ho  doka�z
e
pozabí�jať? Koho bude chra�niť a prec
o? Je skutoc
ne leps
ia ako Marlena,
alebo  ma�  len  vs
etko  leps
ie  premýslene�?  A  ktora�  chora�  hlava  skutoc
ne
výmýslela  tu�  zbran
 ?  Nemohol  to  býť  niekto,  kto  dal  dohromadý  aj  to
poz
ehnanie? Jedno i  druhe�  rozhoduje o z
 ivote a o smrti.  Jedno i druhe�
mo) z
e dať obrovsku�  vý�hodu tomu, kto cha�pe prí�lez
 itosti leps
 ie ako ostatní�.

Spomí�na  si  na  starý�,  veľmi  starý�  prí�beh.  Na  lodi,  starej  ale  dobre
udrz
 iavanej frigate, bolo ma� lo jedla. Va& c
s
 ina ľudí� sa nepoznala navza� jom.
Do) lez
 itý�  bol  na�klad,  nie  ľudia.  Tak  kaz
dý�  dostal  malic
ký�  prí�del  jedla.
Vý�sledkom boli ha�dký i vza� jomne�  zabí�janie. Nakoniec ich ostalo tak ma� lo,
z
e im tie zbýtký jedla u� plne výstac
ili az
  do vzdialene�ho prí�stavu.

„Diabolska�  matematika.“

„Č2o?“
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„To bola kniha. Diabolska�  matematika. Bolo to o lodi. Dali menej jedla,
va& c
s
 ina sa pozabí�jala a ostatný�m stac
ilo jedlo po zvýs
ok cestý. Ma�  to niec
o
s tou dý�kou. Je tam spojenie. Neviem ake� , neviem to výsvetliť.“

„Kto to napí�sal?“

„Nejaký�  Nadreh.“

„Toho nepozna�m.“

„Ani ja. Ale ako zabezpec
í�s
 , abý nikto nezabil teba, keď sa vraz
dia vs
etci
navza� jom?“

„To je ťaz
ka�  ota� zka.“

„Musí�s
  mať  vý�hodu.  Leps
í�ch  spojencov,  leps
 ie  umiestnenie,  mens
iu
u� navu, leps
 ie zbrane. To je ono.“

„Č2o ono?“

„Ak chces
  prez
 iť  niec
o,  c
o  pravdepodobne neprez
 ijes
 ,  musí�s
  mať pri
sebe niekoho, kto ťa privedie spa& ť. Do rí�s
e z
 ivý�ch.“

„Nestalo sa ti nic
? Teraz tý priveľmi filozofujes
 .“

„Spomí�nam  si  na  knihu  a  mýslí�m,  z
e  som  na  niec
o  pris
 iel.  Airana
poznala moju babic
ku. Z2 ije dlho. Musí� jej niekto alebo niec
o poma�hať. Č2o
ak  zabí�ja  ľudí�,  abý  si  udrz
ala  mladosť?  Uvaz
uj.  Ak  vie  niec
o  zachra�niť
z
 ivot, moz
no ho vie aj predl?z
 iť. Ale za aku�  cenu? Ľudske�  telo starne a ak to
doka�z
e ma�gia zvra� tiť, alebo u� plne zastaviť, tak v tom musí� býť ha� c
ik.“

„Č2o tý�m chces
  povedať?“

„Moz
no  na� s  zabije,  keď  bude  chcieť  znovu  omladnu� ť.  Len  sa  na  n
 u
pozri, je v idea� lnom veku. Teba povaz
uje za prí�lis
  mladu� , ale kebý chcela,
tak bý výzerala mlads
ie ako tý.“

„Uz
  s tý�m prestan
 . Ja viem, z
e si mu� drý a prec
í�tal si knihý, ale zac
í�nas

býť posadnutý�.“
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„Ma� s
  pravdu. Poďme zistiť, c
i niec
o ulovila. Alebo mo) z
eme niec
o uloviť
aj mý.“

Je  pekne�  ra�no,  prí�lis
  pekne�  na  take�  pochmu� rne mýs
lienký.  Monna si
vs
 í�ma mr�tve telo, ale nic
  nekomentuje. Teraz chce býť ticho. Mýslí� na ľudí�,
od ktorý�ch je ďaleko a ku ktorý�m sa nemo) z
e dostať. Aj na to, z
e jej milý�  je
c
oraz menej chlapec a c
oraz viac bojovní�k a mýsliteľ. Č2asý, keď sa s ní�m
chcela jednoducho naha�n
 ať alebo hrať na schova�vac
ku su�  prec
. Teraz su�  v
svete, kde sa musí� schova�vať, lebo je brana�  ako trofej. Jej ochranca sa mení�
a vo) bec nevie, ako dopadne ta� to premena.
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8. kapitola: Hrdina

Kadar si vs
 í�ma zvuk. Niec
o sa blí�z
 i. Airana to vs
ak nebude, iba ak bý sa
muz
ský�m hlasom rozpra�vala sama so sebou. Da�va pokýn Monne, abý sa
schovala. Výťahuje za� roven
  no) z
 , ktorý�  neda�vno pouz
 ila Arnia.

Nikde vs
ak  nie  je  vhodne�  miesto na schovanie.  Z2 iadný hustý�  porast,
veľke�  skalý, nic
. Len otvorena�  plocha. Jedine�  logicke�  miesto je les, no odtiaľ
idu�  tie hlasý. V tom ho napada� , z
e moz
no su�  len na nespra�vnom mieste v
nespra�vnom c
ase a nikto nejde po nich. Mo) z
e sa vs
ak ľahko mý� liť.

Po chví�li  vidno skupinu ľudí�,  ako spreva�dzaju�  zajatca.  Ten je od nich
niz
s
 í� a je u� tlejs
ej postavý. Nema�  z
 iadne brnenie, zatiaľ c
o banditi maju�  na
sebe brnenia z tvrdenej koz
e. Monna si vs
 í�ma, z
e su�  akura� t na nena�padnej
cestic
ke, kde je viac udupana�  tra�va ako inde. Spolu sa tak poku� s
aju�  dostať
niekde inde, ale ľahko ich spozorovala ta�  va& c
s
 ia skupina.

„Hej, kto je tam! Priateľ, c
i nepriateľ?“

„Priateľ.“

„Zle�  heslo. Čhlapi, pochýtajte ich!“

Trojica  chlapov  sa  pona�hľa  za  dvojicou  mladý�ch  ľudí�,  ktorí�  nemaju�
s
ancu utiecť. Kadar sa znovu stavia pred Monnu, abý ju uchra�nil, ale proti
presile  nema�  veľku�  s
ancu.  Oc
aka�va  prebodnutie  mec
om,  ale  na  jeho
prekvapenie ho vs
ak nikto nezabí�ja a po u� dere do hlavý mohutnou palicou
stra� ca vedomie. Monnu jednoducho chýtaju�  a nesu�  k svojmu veliteľovi.
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„Vý�borne. Ma�me troch. Kde je ten mladí�k? Zabudli ste ho tam? Vý dvaja,
berte ho. Vs
etký�ch odnesieme. Pohýb!“

Sedem býtostí�  pohromade je  uz
  dosť znac
na�  skupina.  S2 týria banditi,
Kadar  v  bezvedomí�,  Monna  a  jeden  u� plne  nezna�mý  cudzinec.  Monna
uvaz
uje,  c
i  ten  cudzinec  nemo) z
e  býť  Airana.  Prec
o  bý  sa  vs
ak  nechala
chýtiť? A prec
o bý dovolila, abý boli vs
etci pochýtaní�? Je to s
pecia� lný pla�n,
alebo to nie je  Airana?  A c
o  ak ich prí�de zachra�niť,  ale  uz
  budu�  vs
etci
niekde prec
?

„Arni na�m dobre zaplatí�. Hlavne za tu�  z
enu. Konec
ne poriadný u� lovok.
Uz
  dlho loví�m ľudí�, ale len ma� lokedý uloví�m z
enu. Vs
etký su�  pozatva� rane�  v
pala� coch alebo c
o.“

„Alebo sa ti výhý�baju� , keď ťa zací�tia.“ Odpoveda�  mu jeden zo zbojní�kov
a vs
etci  sa  zac
í�naju�  smiať.  Vs
etci  s  vý�nimkou Monný,  ktora�  si  az
  teraz
uvedomuje, ako veľmi zapa� chaju�  vs
etci tí�to chlapi.

„Podľa mn
 a dostaneme deva& ť medena�kov, moz
no aj strieborn
 a� k. Pekna�
je, moz
no aj niec
o k strieborn
 a� ku.“

„Hlavne si ju nenechaj pre seba, ako tu� , c
o ťa nakazila.“

„Nepripomí�naj mi to sta� le!  Vz
dý,  keď si  jednu uchmatnem, tak mi to
pripomenies
 .“

„Lenz
e tý chýtí�s
  z
enu dvakra� t za rok, tak sa nec
uduj z
e ti to hovorí�m!“

Banda sa znovu smeje a Monna výhodnocuje vetý. Neklamu� , naozaj idu�
za Arnim. A naozaj su�  to lovci ľudí�. Č2o vs
ak mo) z
e ona sama urobiť? Pozera�
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sa na toho cudzinca. Niz
s
 ia postava, zahalena� , ale ma�  ine�  us
 i ako ľudia. Je
to c
lovek? Nemo) z
e ho len tak osloviť, poc
uli bý to vs
etci ostatní�. 

Na� sledne sa znovu pozera�  na Kadara,  ktorý�  je sta� le v bezvedomí�.  Č2o
mo) z
e urobiť? V tom dosta�va na�pad. Mo) z
e im povedať, z
e Arni je mr�tvý.
Uverili bý jej? Č2o bý sa zmenilo? Budu�  sa pý� tať, kto ho zabil. Ako odpovie?
Mo) z
e nejako pouz
 iť mr�tvolu Arnie?

„Hej, malic
ka� , aku�  ma� s
  cenu? Urc
ite ťa uz
  niekto ponu� kal. Odhadujem ťa
na strieborn
 a� k.“

„Ma�m cenu ako polovica Aringoldu.“

„Mlada�  je vtipna� . Tak a povedz mi, keď polovica Aringoldu, tak ľava�  c
i
prava� ?“

„Polovica ľavej a polovica pravej. Tam, kde su�  bohatí� ľudia. Nie tam, kde
su�  len chuda� ci.“

„Pa� c
is
  sa mi, moz
no ťa nepreda�m. Len ťa kaz
du�  noc poz
 ic
iam niekomu,
kto ma�  pen
 azí� dosť a nevie c
o s nimi.“

„Ma�m veľký�  dar. A ten bý sa ti dobre hodil pri výjedna�vaniach. Aj pri
iný�ch veciach. Ale ak budem spať s muz
om, prí�dem o tento dar.“

„Aký�  je to dar?“

Veliteľ si berie Monnu k sebe. Uz
  nechce, abý ju v povrazoch spreva�dzal
niekto  iný�.  Odteraz  to  bude  on.  V  porovnaní�  s  Monnou  je  obrovský�  a
rozhodne silnejs
 í�.
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„Predvediem  ti,  c
o  doka�z
em.  Povedz  mi  klamstvo.  Hneď  niekoľko.
Č2okoľvek ti napadne.“

„Ja ti nemusí�m nic
 hovoriť.“

„Potom sa nedozvies
 , c
o doka� z
em.“

„Preda�m ťa Arnimu, ten mi vz
dý dobre zaplatí�.“

„To nie je pravda. Vz
dý ti dobre nezaplatí� a dobre to vies
 .“

„Pozna�m c
loveka v Aringolde, ktorý�  mi da�  viac ako Arni.“

„Nepozna� s
 .“

„Ako to mo) z
es
  vedieť?“

„Rozozna�m loz
  od pravdý. Viem, kedý ťa chce niekto podviesť. Aj to, z
e
chces
  tý podviesť niekoho ine�ho. Je rozumne�  mať ma na svojej strane.“

„Si nejaka�  c
arodejnica alebo c
o?“

„Moz
no a�no, moz
no nie. A ten mladí�k je es
te leps
 í�. Doka�z
e c
í�tať a pí�sať,
pozna�  prí�behý. Obidvaja ma�me hodnotu a keď na� s preda�s
 , o tu� to hodnotu
prí�des
 . Dostanes
  len pa� r mincí�.“

„Nie si tak mu� dra,  ako si mýslí�s
 .  Teraz viem, ako va� s  mo) z
em predať.
Dostanem es
te viac.“

„Dostanes
  viac mincí�. Komu na�s preda� s
? Kra� ľovnej Marlene?“

„To je na�pad. Čhlapi, do hradu. Vtipna�  kra� ľovna�  chce vtipnu�  hrac
ku!“

Monne je sta� le zvla� s
 tne, z
e ten cudzinec nepovedal ani slovo. Teraz o
n
 om mo) z
e zistiť viac. Vďaka tomu, z
e vie, c
i bandita klame.

„Kto je ten cudzinec?“

„Nejaký�  elfí�k. Zatu� laný�. Tiez
  je na predaj.“
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„Koľko za neho dostanete?“

„Z2 iaľ, je to chlap. Nie veľa.“

„Marlena ku� pi aj jeho.“

„Tý ju pozna�s
?“

„A? no, pozna�m. A jej dce�ru tiez
 .“

„Ona nema�  dce�ru.“

„Ma� , a je to ta�  najkrajs
 ia býtosť na svete. Pa� c
ila bý sa ti. Nikoho nema� . Je
ozaj kra� sna.“

„Ak  je  taka�  kra� sna,  prec
o  ju  neukazuje  na  verejnosti?“  Bandita  je
prekvapený�  sta� le viac a viac.

„Je  to  taktika.  Čhce  na� jsť  vhodne�ho  mlade�ho  muz
a.  Toho,  ktore�ho
nesiete. Č2 í�tanie a pí�sanie je brane�  ako podmienka.“

„Hej tý, elfí�k. Vies
  pí�sať a c
í�tať? Rozumies
  vo) bec, c
o ti hovorí�m?“ Vodca
banditov oslovuje elfa, ktorý�  vs
ak len mlc
í� a nehovorí� vo) bec nic
.

Pre mlade�  dievc
a su�  len zle�  rozhodnutia. Kam po) jde? Nemala bý í�sť ani
do Aringoldu, ani ku kra� ľovnej a uz
  vo) bec nie do hostinca. Kaz
dopa�dne
es
te  aj  kra� ľovna�  je  leps
 ie  ries
enie  ako  to,  kde  bý  ju  c
akala  len  smrť.
Kra� ľovna�  ju uva&znila, aj si s n
 ou výmenila telo. Vďaka Airane. Pra�ve na to
mýslí�. Airana jej pomo) z
e. Aj Kadarovi. Pozna�  sa s kra� ľovnou. Ale kra� ľovna�  s
Airanou uz
  nevýcha�dzaju�  tak dobre. Prec
o bý is
la Airana ku kra� ľovnej? A
vo) bec, c
o ak jej bude leps
ie u� plne niekde inde?

Kadar sa pomalý prebu� dza. Keď ho banditi vidia, pu� s
ťaju�  ho na zem.
Vs
etci si mo) z
u oddý�chnuť.  Veliteľ da�va pokýn na uta�borenie a dovoľuje
Monne, abý hovorila s Kadarom.
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„Č2o sa stalo? Stras
ne ma bolí� hlava.“

„Doteraz si bol v bezvedomí�. Poriadne ťa pras
tili do hlavý.“

„Kde to sme?“

„Mali na� s doniesť do hostinca, ale presvedc
ila som ich, abý na� s doniesli
ku Marlene. Je to leps
ie ako prí�sť o hlavu.“

„Skamara� tila si sa s nimi? Aj s tý�m elfský�m komunika� torom?“

„Komunika� torom? O c
om hovorí�s
?“

„Ten  elf.  Je  komunika� tor.  Tak  sa  hovorí�.  Malý�  chlapec,  ktorý�  nevie
rozpra�vať, ale vie posielať vs
etký svoje mýs
lienký na veľku�  vzdialenosť.
Doka�z
e aj komunikovať s nieký�m s rovnakou schopnosťou.“

„S iný�m elfom?“

„Pravdepodobne. Moz
no mu rozumie aj Airana, kto vie?“

„On to vie.“ Odpoveda�  Monna a mýslí� si, z
e mo) z
e nejako prepojiť svoju
schopnosť so schopnosťou toho male�ho elfske�ho chlapca.

Pomalý  pricha�dza  k  zajatcovi.  Potichu,  abý ju nikto  nepoc
ul.  Banditi
zatiaľ oddýchuju�  a poseda�vaju�  na kamen
 och. Jeden z nich sa stara�  o ohen
 .

„Tý ma rozumies
? Rozumies
  mi. Vý�borne. Posielas
  teraz signa� l nejakej
ma�gýni? Nie. A komu? Iný�  chlapec ťa poc
u� va? Nie? A niekto z tvojho ľudu?
A? no?  To som rada.  Vies
  aj  odpovede od nich?  Nevies
?  Výsielas
 ,  ale  nic

nevies
  od ostatný�ch. Č2o vzdialenosť? Prí�du si po teba? A? no? A stihnu�  to
sko) r, ako sa dostaneme do hradu? Nie? A keď ich zdrz
 í�me?“
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Monna da�va pokýn Kadarovi, abý pris
 iel bliz
s
 ie.  Vs
etko mu rozpra�va.
Kadar ho z
 iada, abý poslal spra�vu najbliz
s
ej ma�gýni, bez ohľadu na to, c
i
prí�de  nejaka�  odpoveď.  Spra�va  je  jednoducha� ,  odvla� c
aju�  ich  do  hradu.
Veliteľovi  zbojní�kov  sa  niec
o  nepozda�va  a  trojicu  od  seba  oddeľuje.
Nechce, abý mu nejako pres
 li cez rozum.

 S. Hoferek – Požehnanie s mesačnou dýkou 48/81  greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


9. kapitola: Airanina voľba

Hovorí�  sa,  z
e  informa� cie  znamenaju�  moc.  Kto veľa  vie,  ten  sa  vs
ade
dostane.  Vs
etko  su�  to  jasne� ,  dobre  pochopiteľne�  mýs
lienký,  ktore�  vs
ak
nemusia  býť  vz
dý  pravdive� .  Zvla� s
ť  vtedý,  keď sa  stane  niec
o  skutoc
ne
neoc
aka�vane� .

Airana mo) z
e vidieť nebezpec
enstva� ,  ale kto sa im výhý�ba, aj ten sa s
nimi mo) z
e stretnu� ť. Pri ceste lesí�kom hľada�  niec
o, c
o mo) z
e uloviť alebo
zozbierať. Dobre schovana�  pasca jej vs
ak okamz
 ite uva&zn
 uje nohu. Kric
í�,
ale nikto ju nepoc
uje. V bolestiach sa snaz
 í� dostať nohu do bezpec
ia, ale
nejde to. Aj s pomocou ku� ziel je to nemoz
ne� , keďz
e sa pre ohromnu�  bolesť
nemo) z
e vo) bec su� strediť.

„Hej! Tu je niekto! Niekto v pasci!“

K ma�gýni sa pribliz
uje dvojica. Ani ich veľmi nevní�ma. Vidí� len to, z
e su�
c
oraz bliz
s
 ie.

„Po) jdes
  s nami. Garmen, tý si silnejs
 í�. Uvoľni jej nohu.“

„Dobre.“

„No tak,  Garmen.  Pridaj.  Čhlap ako hora a nevie  si  poradiť  s  kusom
z
eleza. Daj to sem.“

Zatiaľ,  c
o  sa  pri  nej  zastavila  ta� to  dvojica,  ma�gýn
 a  uvaz
uje  nad
mesac
nou dý�kou. Mo) z
e ju pouz
 iť na obidvoch. Ale nie hneď, najsko) r chce
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mať voľnu�  nohu. Teraz bý chcela mať Monnin dar, abý vedela zistiť, kto su�
skutoc
ne zac
.  Výzeraju�  rovnako ako vs
etci ostatní�.  Banditi, zlodeji, ľudia
bez domova. Hocikto. Z2 iadne drahe�  s
atý. Ten výs
s
 í�, Garmen, nesie palca� t.
Taký�,  ktorý�  sa pouz
 í�va proti niekomu v silnej kovovej zbroji.  Niekedý sa
mu tiez
  hovorí� otva� rac
.

„Č2o ste zac
?“

„Ja som obýc
ajný�  pu� tnik,  z  vierý sva& tej  Eludie.  Mo) j  priateľ  toho veľa
nenahovorí�.“

„Viera sva& tej Eludie? Tak ja som sva& ta� ? Vý�borne.“

„Tý nie si Eludia.“

„Ale  som.  Teraz  uz
  pouz
 í�vam  ine�  meno,  ale  tak  ma  pomenovali  pri
narodení�.“

„Viac z
 ien sa narodilo a dostalo toto meno, ale nikdý som nepoc
ul  o
nikom, kto bý si ho chcel zmeniť. Je to sva& te�  meno.“

„No keď mýslí�s
 . Meno ako meno. Do) lez
 ite�  je, z
e nie sme nepriatelia.“

„Priprav sa, toto bude bolieť. Eludia, daj mi silu.“

Mimoriadne  prekvapena�  Airana,  predtý�m  Eludia,  sleduje
znes
kodn
 ovanie pasce. Silný�  chlap s n
 ou ledva pohne, ale oveľa slabs
í�  a
menej vita� lný mní�ch, alebo c
o to vlastne je, po kra� tkej modlitbe doka�z
e
otvoriť pascu a výbrať zranenu�  nohu.

„Eludia ti asi neda�va aj dar liec
enia, alebo a�no?“

„Kaz
dý�  c
lovek ma�  iný�  dar. Ja ma�m silu. Mo) j brat doka� z
e vidieť v noc
nej
tme rovnako ako poc
as dn
 a.“
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„Vý�borne,  ste  skupina  talentovaný�ch  ľudí�.  O  nohu  sa  vs
ak  musí�m
postarať sama.“

Airana výťahuje mesac
nu�  dý�ku a jemne s n
 ou precha�dza po zranenej
nohe.  Energia  stac
í�  na  u� plne�  zotavenie,  ale  na  nic
  ine� .  Vs
etko  c
o  je  v
mesac
nej dý�ke je u� plne výuz
 ite� . Jasne�  svetlo poc
as liec
enia prekvapuje tak
mní�cha, ako i jeho pomocní�ka.

„To… je mesac
na�  dý�ka. Urc
ite je to ona.“

„A? no, je. Č2o o nej viete?“

„Vtedajs
 ia hlava na� s
ho ra�du ju výmenila za zlato. Mohli sme postaviť
na� s
  chra�m a starať sa o chorý�ch a zranený�ch. Mohli sme z
 iť v modlitba� ch a
býť v bezpec
í� pred ký�mkoľvek, kto bý na�m mohol ublí�z
 iť.“

„Kto va�m dal tak veľa zlata?“

„Kreon z Buginie.“

„To pa� r vecí� výsvetľuje. Rada navs
tí�vim va� s
  ra�d, ale moji priatelia su�  v
nebezpec
enstve. Viem, z
e moja noha výzera�  leps
 ie, ale necí�tim sa na dlhu�
cho) dzu.“

„Budeme radi, ak na� s navs
tí�vis
 . Ma�me kone. Na� s
  ra�d je neďaleko. Kam
sa potrebujes
  dostať? Kde su�  tvoji priatelia?“

„To neviem. A ani neviem, ako to mo) z
em zistiť.“

„Vz
dý existuje spo) sob. Tomu verí�m. A nie som sa�m, vs
ak Garmen?“

„On toho naozaj veľa nenahovorí�.“

„Pozna�  len jedno slovo. Slovo dobre. A aj to povie len vtedý, keď chce.
Niekedý je ticho cele�  dni. Dnes uz
  prehovoril.“
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„Veľmi ďakujem, z
e  mi chcete pomo) cť,  ale ja  nema�m rada kone. Abý
som bola presna� , kone nemaju�  v la� ske mn
 a.“

„S tý�m vie pomo) cť Garmen. Vie o kon
 och vs
etko a na� jde pre teba toho
najleps
ieho. Len na�m prosí�m sľu� b, z
e prí�des
  za nami. Aj s dý�kou.“

„Sľubujem. Tak teda poďme.“

Airana  mala  moz
nosť  vidieť,  z
e  niekoľko  banditov  odna� s
a  Monnu  a
Kadara. Nemohla vs
ak proti tomu nic
  urobiť. Teraz ma�  moz
nosť. Najsko) r
musí�  navs
tí�viť  stajne.  Dobre  si  uvedomuje,  z
e  pravdepodobne  nebudu�
vs
etci z toho na�boz
enske�ho spoloc
enstva tak priateľskí�, ako tí�to dvaja.

Česta moz
no nie je  ďaleka� ,  ale ide cez zloz
 itý�  tere�n.  Moc
iare,  z
 iadna
cesta,  moz
nosť  naraziť  na  ďals
 iu  pascu.  Mní�ch  hovorí�,  z
e  existuje  ina� ,
bezpec
nejs
 ia cesta, ale ta�  vedie veľkou obklukou.

Ako prvý�  ide Garmen. Zvla� s
tný c
lovek. Silný�, tichý�, nevý�razný�. Airana si
pri pohľade na neho vz
dý spomenie na deti, ktore�  nikto nema�  ra�d a tak sa
tu� laju�  po prí�rode a po mesta� ch.

„Vz
dý bol taký� to?“

„Nie,  nebol  vz
dý.  Bol  tichs
 í�,  ale  tak ako mnohí�  z  na� s  i  on prijal  sľub
mlc
ania na jeden den
 . U neho sa to zmenilo na dlhs
 ie, moz
no naveký. Nie
je to zlý�  c
lovek a ma�  nadanie. Miluje zvierata� .“

„Stretla som niekoho, kto ma�  neuveriteľne�  nadanie. Vie zistiť, c
i hovorí�s

pravdu alebo klames
 .“

„To je u na� s bez
ne� . Kaz
dý�  z na� s
ho spoloc
enstva to ma� .“
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„Kaz
dý�? To ste zvla� s
tne spoloc
enstvo.“

„Verí�me v sva& tu�  Eludiu, ktora�  na�m da�va silu a darý, vý�menou za dobre�
skutký, ktore�  poma�haju�  iný�m.“

„Ako reagujete, keď niekto zanada�va? Do Eludie alebo tak?“

„Výpoc
ujeme si ho.“

„Poc
ul si niekedý o dievc
ati menom Monna?“

„Nie, nepoc
ul. To je ta� , ktora�  ma�  na� s
  dar?“

„A? no. A za� roven
 , keďz
e je z
ena, tak ju chce sta� le niekto predať.“

„Tomu rozumiem. K na�m bý nemohla í�sť, cez nas
e bra�ný nesmie prejsť
z
 iadna z
ena.“

„Z2 iadna z
ena? Prec
o? Vs
ak ste viera Eludie a Eludia bola z
ena. Kam ma
teraz vediete?“

„Do  stajní�.  Tie  su�  pred  bra�nou.  Dostanes
  dobre�ho  kon
 a  a  ak  chces
 ,
budem ťa spreva�dzať na tvojej ceste.“

„Ako je do Eludie moz
ne� , z
e nemo) z
e vstu� piť z
ena? Kto spí�sal tie vas
e
pravidla� ? Je to smies
ne a hlu� pe.“

„Poma�hame muz
om i z
ena�m vs
ade kde sme. U na� s, v nas
om ra�de, vs
ak
nemo) z
u býť. Prosí�m, res
pektuj toto rozhodnutie. To je jedine�  z
elanie. A to,
z
e prí�des
  k na�m, az
  pomo) z
es
  iný�m.“

„K va�m? Budem va�m rozpra�vať o u� z
asný�ch veciach, ale musí�m pri tom
sta� ť pred bra�nou?“
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10. kapitola: Strach z koní

Kaz
dý�  sa bojí� niec
oho. Niekto hadov, iný�  ťaz
ký�ch sku� s
ok a niekto u� plne
iný�  sa zas bojí�  veľký�ch vý�s
ok alebo vodý. Aj silní�  a statoc
ní�  rýtieri maju�
strach. Aj zlodejký,  pre ktore�  je kaz
dý�  u� lovok dobrodruz
stvom a kde sa
kaz
da�  akcia mo) z
e mimoriadne pokaziť.

Č2oho sa boja ma�govia? Č2asto toho iste�ho, c
o vs
etci ostatní�. Ma�g, ktorý�
vie vs
etko o ohnivý�ch ku� zlach, sa nemusí� tak silno ba� ť ohn
 a ako ostatní�.
Za� roven
  si mo) z
e leps
 ie uvedomiť, c
o vs
etko ohen
  doka�z
e a aký�m silný�m
na� strojom je v nespra�vných ruka� ch.

Modra�  ma�gýn
 a nemusí� mať veľký�  strach z najro) znejs
 í�ch predmetov c
i
naprí�klad z chladu, ale aj ju mo) z
e  zabiť u� plne obýc
ajný�  no) z
 .  A tak ako
ostatní�, aj ona mo) z
e umrznu� ť. Airana dobre pozna�  strach a okrem ine�ho sa
v panstva� ch Laskerov a Maraskenov c
asto streta�va s kon
 mi. Zdoma�cnene� ,
poslus
ne�  a dobre výchovane�  kone su�  vs
ak pre n
 u sta� le nebezpec
enstvom.
Neverí�  im,  a  ak  sa  to  tak  da�  povedať,  kone  neveria  jej.  Nikdý  si  ich
neobľu� bila, nenauc
ila sa dobre jazdiť a c
asto utr�z
 ila zranenie pri pa�de z
kon
 a.

„Takz
e si to ujasnime es
te raz. Poz
 ic
iate mi toho najleps
ieho kon
 a, es
te
ma budete  aj  spreva�dzať a  postara� te  sa o  mn
 a  najleps
ie  ako viete,  ale
nepustí�te ma za bra�nu?“

„Presne tak. Čtí�me si poriadok.“

„A  ak bý  va�m priamo  Eludia  povedala,  z
e  to,  c
o  robí�te,  je  v  niec
om
nespra�vne, zmenili bý ste to?“
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„Vieme, z
e bý sa to nikdý nestalo.“

„Uvidí�me. Ja ma�m pocit, z
e Eludia sa vra� ti. A poďakuje. Za vs
etko. Viem,
z
e mo) z
em znieť trochu nevďac
ne, ale som vďac
na�  za to, c
o robí�te. Pre mn
 a
i pre ostatný�ch.“

„Du� fam, z
e ako modra�  ma�gýn
 a, ktora�  doka�z
e meniť podobu samej seba
a ostatný�ch, nedopustí�s
  z
 iadne narus
enie na� s
ho poriadku.“

„Teraz si mi celkom skazil  pla�ný!“ Ma�gýn
 a chce rozveseliť do) lez
 ite�ho
mní�cha, ale on sa vo) bec nesmeje.

Airana si prezera�  stajn
 u. Nezna�s
a vzduch v stajniach, tak ako asi vs
etko,
c
o s kon
 mi nejako su� visí�. Garmen jej ukazuje kone a výbera�  statnu�  kobýlu,
ktora�  ma�  chuť výraziť zo stajne a poriadne sa prebehnu� ť.

„Nezhodí� ma?“

„Dobre.“

„To znamena� , z
e ma zhodí�, alebo nezhodí�?“

„Dobre.“

„Budem to brať ako nezhodí�.“

„Dobre. Dobre.“

Airana si vs
 í�ma, z
e Garmen jej poda�va mrkvu. Odpoveda� , z
e nema�
chuť, ale on ju sta� le ponu� ka a rukou ukazuje na kobýlu. Neusta� le hovorí� to
jedine�  slovo, ktore�  vie povedať. Po chví�li pochopí�, z
e mrkva nie je pre n
 u,
ale pre kobýlu. Naozaj bý mohla o kon
 och vedieť aspon
  za�klad.

„Dohodneme  sa,  kobýlka.  Ja  ti  da�m  mrkvu  a  tý  zo  mn
 a  neurobí�s

nepriateľa na z
 ivot a na smrť, platí�?“
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Airana rý�chlo dojeda�  misku s rýz
ou, ktoru�  jej ponu� ka Garmen a snaz
 í� sa
jemne hladiť kobýlu. Nie je to vo) bec prí�jemne� , z jej pohľadu. Jednoducho
ten pocit nema�  rada, zatiaľ c
o kobýla jemne prikývuje a tva� ri sa spokojne.

Garmen poma�ha do sedla a kobýla nema�  proble�m ju udrz
ať. Proble�m je
vs
ak jasný�  uz
  po kra� tkej chví�li. Aka�koľvek jazda nepo) jde. Airana dosta�va
svoj panický�  strach a kobýla dobre cí�ti, z
e niec
o nie je v poriadku. Garmen
jej znovu poma�ha zo sedla.  Moz
no bý jej aj  niec
o povedal o aktua� lných
pocitoch kobýlý a o tom, z
e  bý to na druhý�,  tretí�  alebo s
tvrtý�  kra� t  is
 lo
leps
ie, ale hovorí� jej len jedine�  slovo. Dobre.

Takmer  nemý�  mní�ch  vedie  za  ruku  Airanu  k  najsilnejs
 iemu  kon
 ovi.
Oproti  tej  kobýle je  výs
s
 í�,  mohutnejs
 í�  a  výzera�  býť aj  silnejs
 í�.  Samotný�
pohľad na neho je pre Airanu u� plne stras
ný�, ale na jej prekvapenie na neho
nasada�  Garmen ako prvý�.  Airanu dví�ha pred seba. Výra�z
aju� .  Ko) n
  doka� z
e
uniesť obidvoch. Garmen je mimoriadne silný�  a inokedý slabý�, z do)vodov,
ktore�  ani Airana necha�pe. Taktiez
  je pre kon
 a pravdepodobne es
te ľahs
í�,
ako sa zda� .

„Dobre.“

„Neviem, c
o mýslí�s
 . Ale asi cieľ. Pozna�s
  Hostinec u troch zlý�ch sestier?“

„Dobre.“

Pre  ma�gýn
 u  je  to  ten  najzvla� s
 tnejs
 í�  spolucestuju� ci.  Garmen  vie  len
jedno slovo a ani neprekýpuje veľký�m mnoz
stvom emo� cii. Nerozumie mu.
Pravdepodobne vs
ak vie, kde je spomí�naný�  hostinec. Len tak pre seba si
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hovorí�, ako si tam niec
o objedna� . Na druhej strane, ak ho niekto pozna� , ma�
to jednoduche� . Stac
í�, ak sa ho spý� taju� , c
i chce pivo. Odpovie dobre.

Česta  je  nec
akane  rý�chla  a  prí�jemna� .  Dostať  sa  k  Hostincu  nie  je
proble�m.  Ko) n
  vedený�  sku� sený�m  jazdcom  ide  sviz
ne,  nespomaľuju�  ho
z
 iadne preka�z
ký. Jeho tmava� , takmer c
ierna hriva, veje vo vetre.

Az
  teraz si uvedomuje, z
e ani nevie, c
i je na spra�vnom mieste. Kebý tak
vedela  zistiť  polohu tý�ch  dvoch.  Pred  hostincom jej  Garmen poma�ha  z
kon
 a. Zoskakuje ako prvý�  a moz
no len vďaka jeho talentu nezhodil ten ko) n

Airanu na zem.

„D2 akujem ti. Moz
no tu je to, c
o hľada�m. Ale mo) z
e to býť aj inde. Ostan

tu, prosí�m. Zanedlho sa vra� tim.“

Garmen  mlc
í�.  Pre  istotu  sa  ho  pý� ta,  c
i  dobre,  a  on  to  na� sledne
potvrdzuje. Airana výzera�  spokojne. Pomalý vstupuje do hostinca. Nie v
svojej  bez
nej  podobe,  ale  berie  si  na  seba  podobu  kra� ľovnej  Marlený.
Okamz
 ite vzbudzuje pozornosť.  Predsa len,  Marlenu z nejake�ho do)vodu
videli vs
etci a s
anca, z
e bý sa len tak objavila pra�ve tu, je praktický nulova� .

„Vs
etci  drz
te  hubý,  jej  vý�sosť  je  tu!  Aj  tý,  negrcaj  tam v rohu a poď
zaký�vať!“ Predna� s
a jeden zo sta� lých na�vs
tevní�kov a stojí� na stole, abý bol
c
o najvýs
s
 í�. Vďaka tomu je Airana v tele Marlený naozaj ní�zka.

„Toľko výsmiatých ľudí� je tu. Toľko optimizmu a radosti zo z
 ivota. Mn
 a
si nevs
í�majte,  hľada�m tu chlapca a dievc
a.  Poc
ula som, z
e tu boli.  Aj so
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sprievodom. Neviete na�hodou, c
o sa stalo? Musela som zabiť toho, c
o mi
vs
etko výsvetľoval. Hovoril tak stras
ne, stras
ne pomalý.“

„Kra� ľovna�  a tu? U troch zlý�ch sestier? A bez stra� z
 í�? Kra� ľovna�  ma�  va& c
s
 iu
hodnotu ako nejake�  dievc
atko.“

„Ma�m tu stra�z
e  a pa� r  naozaj ostrý�ch chlapov, ktorí�  tu mo) z
u vtrhnu� ť.
Jedine� ,  c
o  chcem, je  pa� r  informa� cii.  Takz
e  boli  tu? Č2o  sa odohralo?  Ale
rý�chlo, nema�m celý�  den
 !“

„Arni ich výzval. Teraz je po n
 om.“

„Ach,  Arni  Arni… a potom bolo c
o?  Urc
ite  us
li,  ale  nevra� tili  sa sem?
Neboli tu teraz?“

„Uz
  nie. Is
li prec
 a nikto ich nevidel. Moz
no is
 li do hradu.“

„To bý bolo od nich nerozumne� , ale moz
ne�  je vs
etko. Uvidí�me.“

„Kra� ľovna�  ide s nami piť! Č2o pijete, vas
e velic
enstvo?“

„Tu nie je to, po c
om tu� z
 i moje hrdlo. Va�m vs
ak nech chutí� c
o najdlhs
 ie!“

Kra� ľovna� , alebo sko) r ma�gýn
 a v tele kra� ľovnej, výcha�dza. Ide zrý�chlený�m
krokom. Vie,  z
e  sa mo) z
e  stať niec
o nezvýc
ajne�  a rozhodne neprí�jemne� .
Vo) bec sa nemý�li. Ko) n
  je prec
  a Garmen lez
 í� na zemi. Z niekoľký�ch ra�n mu
výteka�  krv. Stopovanie v s
ata� ch kra� ľovnej po) sobí� absurdne, ale pra�ve teraz
nie je c
as na menenie podobý. Pre niekoho uz
  moz
no nie je kra� ľovna� , ale
nema�  na vý�ber. Musí� na� jsť tý�ch, ktorí� to spo) sobili. Jej dý�ka ich potrebuje.

V  mesac
nej  dý�ke  nie  je  z
 iadna  energia.  Nemo) z
e  urobiť  nic
,  okrem
jednoduche�ho svietenia. Dobre vie, c
o musí� urobiť. Koho vs
ak mo) z
e zabiť
a vziať mu jeho energiu? Nech uz
  zabil Garmena ktokoľvek, da�  sa ľahko
výstopovať. Ma�  vs
ak na to c
as? Konske�  stopý vedu�  presne smerom, odkiaľ
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pricva� lala. Čhýta�  ju bezmocnosť. Podobna� , ako ta� , ktoru�  zaz
 í�vala Eli pred
mnohý�mi rokmi.

Rý�chlo pricha�dza k mní�chovi,  ktorí�  jej  pomohol.  Ukonc
uje jeho z
 ivot.
Vý�sledkom je len male�  mnoz
stvo energie. Ako niekoľko bobu� ľ pre c
loveka,
ktorý�  dlho  hladuje.  Nechcela  ho  nechať  zomrieť.  Výpoc
ula  si  vs
ak
posledne�  slovo  tohto  zvla� s
 tneho  dobra�ka.  Slovo  dobre.  Nech  to  uz

znamenalo c
okoľvek, asi to nebol koniec, ktorý�  oc
aka�val. Neskonc
ilo sa to
pre neho dobre.

V momente, keď sa dostala trocha energie do dý�ký, poc
uje hlas. Hlas
dý�ký, ale trochu iný�  ako kedýsi. Hovorí� o ceste do hradu, ku kra� ľovnej. 

Airana verí� hlasu a tiez
  ju napadlo, z
e sa Monna bude snaz
 iť dostať tam.
Kam inde bý aj mohla? Moz
no výuz
 ila to, c
o ma�  v hlave. Alebo c
o ma�  v
hlave Kadar. Airana ma�  pred sebou cestu, ktora�  nie je zvla� s
ť dlha� , ale mo) z
e
býť nebezpec
na� . Je hľadana�  tak ako modra�  ma�gýn
 a, i ako kra� ľovna� . Navýs
e
tu nie je proble�m zabiť nikoho.

Kra� c
a s dý�kou a rozmý�s
ľa, c
i vlastne chce, abý sa jej niekto postavil do
cestý. Zdravý�  rozum jej hovorí�, z
e nie. Ten istý�  rozum jej vs
ak po kra� tkej
chví�li  tvrdí�,  z
e  a�no.  Ona  ma�  potrebu.  Aj  dý�ka  ma�  potrebu.  Bezpec
ie
pricha�dza cez krvave�  obete.

Po chví�li sa jej prianie plní�, ale u� plne inak, ako c
akala. Do cestý sa jej
stavia niekoľko detí�. Tí� najstars
 í� su�  mlads
í� od Kadara, oveľa mlads
í�.
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„Čhceme zlato. Daj na�m zlato.“

„Tu ma�s
  moju jedinu�  medenu�  mincu. Teraz ma, prosí�m, nechaj prejsť.“

„Kra� ľovna�  ma�  viac mincí�.“

„Ja z
e som kra� ľovna� ? Len sa pozrite leps
ie.“

Airana na chví�ľu u� plne  zabudla,  z
e  bola sta� le  v  tele  kra� ľovnej.  Teraz
mení�  podobu na u� plne jednoduchu�  z
enu,  ktora�  ma�  s
pinave�  s
atý a ruký
znic
ene�  ťaz
kou, nama�hanou pra� cou.

„Si alebo nie si kra� ľovna� ?“

„Nie som. Naozaj nie som.“

„Ma� s
  mince?“

„Len tu� to jednu. Zoberte si ju.“

Niekoľko chlapcov sa dobre pozera�  na mincu. Medene�  uz
  videli, ale nie
c
asto. Tes
 ili sa. Va& c
s
 ina sa postavila nabok.

„Ja som uz
  zabil jednu c
arodejnicu.“ Hovorí� u� plne najmens
í� z nich.

„Aj ja som uz
  zabila c
arodejnicu.

„Zabijem aj teba.“

„Prosí�m, nerob to. Ja sa viem bra�niť.“

„Ma� s
  viac mincí�.“

„Ma�m es
te jednu. Ale tu�  ti nemo) z
em dať.“

„Daj mi vs
etký. Hneď! Inak ťa zabijem.“
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„Pokojne, mladý�  muz
 .  Nikto nebude nikoho zabí�jať. Tu ma� s
  poslednu� .
Teraz uz
  musí�m í�sť.“

Udalosti sa menia u� plne nepredví�dateľne. Malý�  chlapec výťahuje no) z
  a
pu� s
ťa sa do ma�gýne. Nema�  na vý�ber. Ha�dz
e po n
 om mesac
nu�  dý�ku. Potom
po ďals
om a po ďals
om. Krýje sa, rez
e a boda� . Vs
etko sa mení� na niec
o, c
o
sa da�  pomenovať jediný�m slovom: Masaker.  Zranena�  ma�gýn
 a  ma�  okolo
seba sedem mr�tvých telí�c
ok.

Hlas dý�ký jej hovorí� niec
o, c
omu spoc
iatku nerozumie. Ten hlas to vs
ak
opakuje. Čhva� li ju a povzbudzuje. Dý�ka ma�  plnu�  energiu, zatiaľ c
o Airana,
ktora�  ma�  len ľahke�  zranenie na stehne, pada�  na kolena� .

Pri pohľade na to, c
o sa stalo,  je jej  do plac
u. Toto si nikdý nepriala.
Uklada�  mesac
nu�  dý�ku na zem a nevie, c
o si ma�  pomýslieť. Hlas dý�ký ju
vs
ak neusta� le chva� li a z
 iada od nej, abý vstala.

Po chví�li pricha�dza ďals
 ie dieťa. Tentoraz dievc
atko. Moz
no es
te nikdý
nevidelo krv. Ide k jedne�mu z chlapcov a mesac
na�  dý�ka sa sama od seba
zdví�ha a letí� ohromnou rý�chlosťou k tomu drobne�mu stvoreniu. Zastavuje
sa priamo pred jej nosom a dievc
atko sa zohý�n
 a, abý jej uhlo z cestý. Dý�ka
na� sledne letí� za Airanou a vletí� jej priamo do ruký. Hlas dý�ký ju z
 iada, abý
oz
 ivila  jedne�ho  z  malý�ch  chlapcov,  ktorý�  musí�  z
 iť.  Vedie  Airanu
neviditeľnou silou az
  k  nemu.  Ma�gýn
 a  sa  jej  potichu pý� ta,  prec
o  pra�ve
tento chlapec a nie nejaký�  iný�. Dý�ka hovorí� niec
o o osude.

„Prepa� c
, dievc
atko. Je mi to ľu� to. Tak veľmi ľu� to. Pomo) z
em mu, nemusí�s

sa ba�ť.“
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Dievc
atko mizne, ako kebý to bola ranna�  hmla. Po chví�li nie je ani stopý
po n
 om, ale vs
etký mr�tve telí�c
ka osta�vaju� . Airana vracia z
 ivot jedne�mu z
chlapcov a ten, len c
o sa dozveda�  c
o sa deje, uteka�  prec
. Moz
no za mamou.

Airana ins
tinktí�vne kontroluje  mnoz
stvo energie.  Osta�va  dostatok na
za�kladne�  výuz
 itie,  ale  nie  je  jej  dosť  na  oz
 ivenie  ďals
 ieho  c
loveka.  Ani
takto malic
ke�ho. Po masakri potrebuje zabí�jať a to robí�  nebezpec
nu�  tak
dý�ku, ako i Airanu.

Nemo) z
e pokrac
ovať na koni, musí� í�sť pes
o. Pona�hľa sa, ale vie, z
e stopý
sko) r alebo nesko) r niekto odhalí�. Moz
no ani nebude musieť. Stac
í�, keď jej
niekto znovu skrí�z
 i cestu. Os
etruje si zranenia a nahlas nada�va, vs
etko za
pochodu. A to es
te nevie, ako výsvetlí� tomu Ra�du, c
o sa vlastne stalo s ich
c
lenom.
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11. kapitola: Besnenie

Kadar uvaz
uje, aj keď ho neusta� le bolí� hlava z u� deru. Nad elfmi. Ako je
moz
ne� ,  z
e  jeden  z  nich,  veľmi  zraniteľný�,  sa  tak  ľahko  dostal  do  ru� k
obýc
ajný�ch  banditov?  Je  to  nejaký�  ich  za�mer,  alebo  obýc
ajna�  na�hoda?
Alebo tý�ch  elfov,  o  ktorý�ch  c
í�tal  a  poc
u� val  prí�behý,  nahradili  u� plne  ine�
býtosti?  Keď  mýslí�  na  elfov,  tak  si  spomenie  na  hrdý�ch  bojovní�kov,
perfektne ovla�daju� cich boj,  ktorí�  s dokonalou disciplí�nou robia to, c
o je
spra�vne.

„Monna, nevies
  zistiť, ako blí�zko su�  jeho priatelia?“

„To uz
  som sku� s
ala. Su�  blí�zko, ale viac neviem. Je moz
ne� , z
e na� s sleduju�
pra�ve teraz.“

„Musí�me  na� jsť  spo) sob,  ako  jasne  doka� zať,  z
e  nie  sme  v  z
 iadnom
prí�pade priatelia  tý�chto  zbojní�kov.  V starý�ch prí�padoch bola  c
asť  elfov,
prezý�vaní�ch temní� elfovia alebo arini, ktorý�ch logika bola veľmi zvla� s
tna a
c
asto nerozlis
ovali medzi priateľmi a nepriateľmi.“

„On je jeden z nich?“

„Neviem. Ale tý to mo) z
es
  zistiť.“

Monna pricha�dza znovu k elfske�mu komunika� torovi a  pý� ta  sa ďals
 ie
informa� cie. Nepoc
uje jeho slova� , ale jej vnu� torný�  hlas vie zistiť pravdu a
nepravdu. Niec
o, c
o bý nebolo u� plne moz
ne�  pri bez
ný�ch ľuďoch na dlhs
 iu
komunika� ciu, ale tu to za�hadne funguje.

„Budu�  tu za chví�ľu, pona�hľaju�  sa sem.“
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„A je jeden z tý�ch temný�ch?“

„Nie, nie je. Zistila som, z
e aj tí� druhí� z
 iju� , ale veľmi ďaleko.“

„Vie niec
o o Airane?“

„Nepý� tala som sa.“

„Spý� taj sa.“

Sko) r, ako sa stihne c
okoľvek spý� tať, veliteľ zbojní�kov si pomocou reťaze
da�va Monnu bliz
s
 ie k sebe. Dotý�ka sa jej mlade�ho tela a je mu u� plne jedno,
c
o si o tom Kadar mýslí�.

„Pusti ma!“

„Pusti ma, pusti ma… lebo c
o?“

„Viem svojim dotýkom vývolať trvalu�  neplodnosť. Uz
  nikdý si so z
enou
poriadne neuz
 ijes
 .“

„To su�  babske�  z
va� stý.“

„Mýslí�s
? Pozri sa na mo) jho mile�ho. Kra� ľovna�  ho chce pre svoju dce�ru,
abý sa len zhova� rali.  Nic
  viac.  Na to ma�  výbrane�ho pre n
 u u� plne ine�ho
mla�denca.“

„Takz
e tý si znic
ila z
 ivot svojmu mile�mu?“

„Nechtiac. Tebe to mo) z
em spraviť u� mýselne.“

„Pche! Kebý si chcela, tak to uz
  spraví�s
 . Vo) bec neverí�m tvojim rec
iam.“

Veliteľ berie Monnu k najbliz
s
 iemu stromu a priva&zuje ju reťazou. Jeden
z jeho skupiný mu v tom poma�ha. Pretoz
e sa mlada�  z
ena intenzí�vne bra�ni,
pribieha es
te jeden.
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Kadar osta�va  sa�m,  len s  jedný�m stra� z
com.  Ten sa na  neho pozera�  a
dohliada, abý neurobil niec
o nec
akane� .

Mladý�  muz
  sa obzera�  po okolí�.  Kebý tak mal mec
  alebo c
okoľvek,  c
o
mo) z
e pouz
 iť. Ale nema� . Skalu? Sko) r ako ju zoberie, ten u� nosca výtiahne
svoj no) z
  a pustí�  sa do neho. Č2o tak ta�  palica? Ta�  je ďaleko a nikdý take�
palice nepouz
 il v boji. Aj keď to výzera�  býť jednoduche� . Kaz
dopa�dne, ak
teraz nic
 neurobí�, bude to do smrti ľutovať.

Č2o bý teraz dal za mesac
nu�  dý�ku. Mýslí� na n
 u, c
oraz viac. Zrazu na n
 u
mýslí� oveľa viac ako na Monnu. Sľubuje dý�ke vs
etko, c
o ho napadne. Bude
n
 ou  zabí�jať,  keď si  to  bude priať.  Mladí�k  zatva� ra  oc
i  a  v  jeho mýsli  je
mesac
na�  dý�ka,  ako kra� sna  a  dokonala�  zbran
 ,  ktora�  k  nemu nerozluc
ne
patrí�. Ma�  svoje podmienký, pravidla�  a svoje vlastne�  tu� z
bý, ktore�  mo) z
u býť
v rozpore s jeho tu� z
bami.

Zbran
 ,  ktoru�  ma�  v  mýsli,  sa  mu  objavuje  v  ruka� ch.  Nec
aka�  na  nic
,
nerozmý�s
ľa nad tý�m, ako sa tu objavila. Kona� . Zo s
týroch obchodní�kov s
ľuďmi su�  len traja. Teraz uz
  len dvaja. Kadar, ktorý�  nikdý nebol bojovní�k, je
rý�chlejs
 í�  a silnejs
 í�  ako kedýkoľvek predtý�m. Udiera sko) r,  ako bý c
akal a
nekrýje sa, pretoz
e banditi padaju�  k zemi a nezmo) z
u sa ani na u� tek.

Neuvaz
uje nad poradí�m. Ide zaradom. Bez ohľadu na to, kto c
o urobil
jemu alebo Monne. Je to v jeho ruka� ch a v jeho dý�ke. Aj posledný�  bandita
konc
í� na zemi a jeho dý�ka nema�  na sebe ani kvapku krvi. Nepozna�  vs
etko,
c
o  ta�  dý�ka  doka�z
e,  ale  vie,  z
e  je  plna�  energie.  Hovorí�  mu to.  Jazýkom,
ktore�mu odteraz rozumie.
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Zdesena�  Monna sa na neho pozera� , ale nehovorí� vo) bec nic
. Je priviazana�
a  v  nemom u� z
ase,  zatiaľ  c
o  sa  Kadar  pozera�  na  kaz
du�  stranu a  hľada�
nejaký�  ďals
 í�  cieľ  svojho  nespu� tane�ho  besnenia.  Mesac
na�  dý�ka  z
 iari  a
doda�va odvahu, ale nie zdravý�  rozum.

„Pomo) z
es
  mi z tohto? Kadar? La� ska moja, mo) z
es
  ma odviazať? Poc
ujes

ma?“

Mladí�k je v svojom svete. Je pripravený�  na ake�koľvek nebezpec
enstvo,
ale výzera�  to tak, z
e teraz vo) bec nevie c
o ma�  robiť. Ma�  v ruka� ch ohromnu�
silu, ale v hlave zma& tok. Poc
uje hlasý, ktore�  sa v jeho hlave ha�daju�  a on
vo) bec nevie, c
o hovoria. Vidí� rozmazane�  u� trz
ký pochmu� rnej realitý, ktora�
mu rozobera�  celu�  osobnosť na male� , nesu� rode�  ku� ský.

Monna sa zatiaľ  pomalý  a bolestivo sama dosta�va  z  reťaze,  ktora�  ju
spa� ja  so  stromom.  Nevie  presne,  c
o  robí�,  ale  nema�  na  vý�ber.  Nikto  jej
nepoma�ha.  Alebo jej  niekto pomo) z
e?  Presta�va  volať  na  Kadara a  z
 iada
elfske�ho chlapca,  abý pris
 iel k nej bliz
s
 ie a pomohol jej.  Ten len zdví�ha
svoje  zviazane�  ruký.  Napriek  tomu  sa  postupne  a  pomalý  presu� va  k
stromu.

V polovici cestý zastavuje a hľadí�  na za�pad. Odtiaľ pricha�dza skupina
bojovní�kov s dlhý�mi lukmi. Monna ich nara� tala o niec
o viac ako desať, ale
nemo) z
e si býť u� plne ista� . Pochoduju�  vzpriamene, s urc
itý�m odhodlaní�m.
Predpoklada� ,  z
e sa rozbehnu�  k nej, ale nedeje sa to. Dodrz
 iavaju�  tu�  istu�
rý�chlosť, ako kebý uz
  nemali sí�l a putovali niekoľko dní� i nocí�.
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„Pomo) z
 te  mi,  prosí�m.  Pomo) z
 te!“  Vola�  Monna,  ale  aj  keď  sa  na  n
 u
niekoľko bojovní�kov pozrelo, nikto nejde priamo k nej. Namiesto toho sa
su� stredia na Kadara, ktorý�  uz
  z va& c
s
ej vzdialenosti výzera�  zma& tene.

Po chví�li jeden z elfov výťahuje no) z
  a prereza�va puta� , ktore�  pu� taju�  ruký
elfske�ho chlapca. Na�sledne ide k Monne a poma�ha aj jej. Ostatní� sa stavaju�
okolo mladí�ka, ktorý�  proti nic
omu nenamieta.

„D2 akujem, ďakujem va�m.  Uniesli  na� s.  Mn
 a  a mo) jho priateľa.  Aj  tohto
zajatca.“

„Aku�  zbran
  pouz
 í�va tvoj priateľ?“

„Dý�ka, taka�  zvla� s
 tna. Nie je nas
a.“

„V tom ma� s
  pravdu. Nie je vas
a. Mala bý býť hlboko zakopana�  a navz
dý
zabudnuta� .“

„Zachra�nil ma. Prosí�m, neubliz
ujte mu. Nechajte ma s ní�m hovoriť. Mne
neublí�z
 i.“ Monna postupne precha�dza popri bojovní�koch k svojmu mile�mu
a objí�ma ho.  Ma�  pravdu,  neubliz
uje  jej.  Na druhej  strane si  ju vs
ak ani
veľmi  nevs
í�ma.  Po  chví�li  poc
u� va  od  Kadara  vetu,  ktora�  je  minima� lne
zvla� s
 tna a znie skutoc
ne ako z ine�ho sveta.

„Neexistuje dobro a zlo. Su�  len ľudia, ktorí� stoja v ceste a si len tý, kto po
tej ceste kra� c
a. Tý, mesac
na�  dý�ka a tvoj cieľ.“
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12. kapitola: Airana v nebezpečenstve

Airana dobre vie, ako mo) z
u býť elfovia nebezpec
ní�.  Zvla� s
ť, keď ich je
ma� lo  a  posiln
 uje  ich  zu� falstvo.  Spoznala  niektorý�ch  z  nich  na  Zelenom
ostrove a je veľmi prekvapena� , keď ich vidí� aj tu. Sleduje, ako výslobodzuju�
Monnu i ako obkolesuju�  Kadara. Ins
tinktí�vne siaha po mesac
nej dý�ke, ale
nemo) z
e ju na� jsť. Prehľada�va cele�  oblec
enie a s urc
itosťou vie, z
e bý ju mala
mať  pri  sebe.  Vs
ak  ju  neda�vno  pouz
 ila.  Snaz
 í�  sa  ju  na� jsť  svojimi
mýs
lienkami a nacha�dza ju.  Nie na ceste,  z ktorej pricha�dzala,  ale pred
sebou. Neďaleko tý�ch elfov, v Kadarovej ruke. S plnou energiou.

Uvedomuje si nebezpec
enstvo. Je oveľa silnejs
 ia s dý�kou ako bez nej, a
to napriek tomu, z
e vie ku� zliť a ubra�niť sa mens
ej skupine. Aktua� lne nie je
z
 iadna  veľmoc,  len  jedna  nebezpec
nejs
 ia  z
ena.  Je  bez  dý�ký  a  cí�ti  sa
pra�zdnejs
 ie ako obýc
ajne.

Pomalý sa pribliz
uje a vidí� elfov, ako odcha�dzaju� . Maju�  o jedne�ho c
lena
viac, ale nie je to ani Monna, ani Kadar. 

„Mla�dez
 ,  c
o  to  malo  znamenať?  Necha� te  sa  uniesť,  kvo) li  va�m  som
spoznala nový�ch priateľov a musela jazdiť na koni. Toto sa robí�?“

„Airana, pomo) z
  na�m. S Kadarom sa niec
o deje.“

„Uz
  som povedala,  z
e  som musela  povraz
diť  male�  deti  a  z  nejake�ho
do)vodu je moja dý�ka v jeho ruka� ch? No uka� z
 , pozriem sa na neho.“

„Č2o vidí�s
?“

„Kadara a moju dý�ku, c
o bý som mala vidieť?“
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„Č2o sa s ní�m deje?“

„Kebý  som  vedela,  tak  ti  to  poviem.  Poc
kaj  chví�ľu,  nebuď  tak
netrpezliva� .“

„Ale ja ho ľu� bim.“

„Dobre,  tak  keď  ho  ľu� bis
 ,  tak  ho  nenas
tvi,  sta� le  ma�  mesac
nu�  dý�ku.
Musí�m ho poriadne prezrieť.“

Airana uklada�  dlan
  na c
elo. Kadar je u� plne chladný�, ako kebý bol pod
kliatbou. Po chví�li zac
al opakovať vetu, ktoru�  uz
  poc
ula. O mesac
nej dý�ke a
cieli.  Ma�gýn
 a mu odobera�  dý�ku a ha�dz
e ju nabok. Kadarov stav sa vs
ak
nemení�.

„Č2o sa mu stalo?“

„Vidí�s
  tu�  dý�ku? Nie je na nej z
 iadna krv a to vs
etký�ch ska�ntril on sa�m.
Vies
 , prec
o na nej nie je krv?“

„Neviem. Nevidela som ho zmý�vať krv.“

„Krv sa na n
 u nelepí�,  ale lepia sa na n
 u najro) znejs
 ie tu� z
bý,  prosbý a
vlastne vs
etko, c
o c
lovek ma�  a kus kamen
 a nema� . Pozri sa na neho. Vidí�s
 ,
z
e mu niec
o chý�ba. Poku� s
am sa prí�sť na to, c
o to je.“

„Ale ako?“

„Č2o ako?“

„Ako zistí�s
 , c
o mu je?“

„Magicke�  predmetý su�  moja oblasť a ver mi, tu� to dý�ku pozna�m dobre.
Sta� le vs
ak o nej neviem vs
etko.“

„A ma� s
  predpoklad?“
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„Monna,  ja  ma�m  vz
dý  nejaký�  predpoklad.  Uvidí�me,  c
i  aj  tento  je
spra�vný. Teraz treba niec
o zjesť. Tebe, mne a jemu tiez
 .“

„Nemo) z
em ho tu nechať.“

„Tomu rozumiem. A ja bý som nemala í�sť na lov, lebo sa zase necha� te
uniesť.  Poď,  ma�m  na�pad.  Preda�me  pa� r  malic
kostí�,  ktore�  tu  tí�to  milí�
zbojní�ci ponecha�vali. Najeme sa do sý� tosti.“

Po chví�li  to výzera�  na veľmi zvla� s
tnu skupinu. Dve z
ený podopieraju�
mlade�ho muz
a, ktorý�  mo) z
e pre niekoho pripomí�nať opilca. 

„Ma�m teo� riu, c
o je s ní�m.“

„Č2o sa mu stalo?“

„Ocitla sa u neho moja zbran
 . To nie je dobre.“

„Ako to mýslí�s
?“

„Uvaz
uj.  Prec
o  bý niekto alebo niec
o  is
 lo  prec
?  Prec
o  bý sa niekto z
tvojej dediný presťahoval do hlavne�ho mesta?“

„Moz
no za leps
ou pra� cou.“

„Presne  tak.  Leps
ie  podmienký.  Kadar  musel  tej  dý�ke  niec
o  sľu� biť.
Niec
o, c
o ta�  dý�ka naozaj chce. Preto sa aj dostala odo mn
 a k nemu. Dal jej
ponuku, ktora�  sa neodmieta. Niec
o, c
o bý niekto norma� lný nikdý neurobil
alebo nechcel, iba ak bý mal na to dobrý�  do)vod.“

„Sta� le necha�pem.“

„Tak to sku� sim povedať inak. Struc
ne, jasne, jednoducho. Da�vas
  dobrý�
pozor, Monna?“

„A? no.“
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„Výmenil  zbran
  za  niec
o,  c
oho  bý  sa  nikto  nechcel  vzdať.  Dus
e,
svedomia, priateľký, c
ohokoľvek.“

„Dus
a je rea� lna?“

„Na to  ti  presne neodpoviem,  ale  pozri  sa,  ako  je  na  tom.  A drz
  ho
poriadne, vs
ak ho nesiem skoro celkom sama!“

Obidve z
ený sa prehý�naju�  a po chví�li sa rozhoduju�  pre oddých. Monna
je nes
ťastna�  z posledný�ch udalostí�, zatiaľ c
o Airana si z toho veľa nerobí�.

„Mo) z
em sa ťa niec
o spý� tať?“

„To je ta�  najhlu� pejs
 ia ota� zka. Monna, dievc
atko, sku� s dať leps
iu ota�zku.“

„Uz
  si niekedý pris
 la o niekoho blí�zkeho?“

„Precestovala som veľku�  c
asť Karienu. Spoznala som najro) znejs
 í�ch ľudí�
a nielen ľudí�. Zaz
 ila som dobrodruz
stva� , ake�  nikomu neprajem. A dokonca
som jedne�ho c
asu mala robiť kamara� tku pre Lanu. Ver mi, z
e som uz
  pris
 la
o ľudí�, na ktorý�ch mi za� lez
alo. Kadar je prvý�, komu sa niec
o stalo?“

„Vz
dý sa mu niec
o stane, ale ja ho ľu� bim.“

„To je  iro� nia cele�ho toho poz
ehnania.  Viac muz
ov,  ako z
 ien.  Napriek
tomu musia muz
a niesť dve z
ený.“

„Kto skutoc
ne pris
 iel s tý�m poz
ehnaní�m?“

„To nikto nevie. Mohol to býť hocikto. Dokonca to moz
no nebol jeden
c
lovek,  ale  cela�  skupina,  ktora�  sa nauc
ila  nejako kombinovať svoje  silý.
Prec
o sa pý� tas
?“

„Ja neviem. Asi len chcem prí�sť na ine�  mýs
lienký.“

 S. Hoferek – Požehnanie s mesačnou dýkou 71/81  greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„Vies
  tý c
o? Kebý som zistila, kto to bol, asi bý som ho presvedc
ila, z
e je
to zlý�  na�pad a pekne bý som ho poz
 iadala, abý to vs
etko vra� til. A ak bý to
odmietol, tak bý zahýnul dý�kou a urobila bý som to sama.“

„Č2o ak bý sa to obra� tilo?“

„Monna, tý si ge�nius.  Vidí�s
 ,  toto mi nikdý nenapadlo.  Ake�  bý to bolo,
kebý bolo vs
etko naopak. Namiesto mnoz
stva muz
ov bý bolo mnoz
stvo
z
 ien. Muz
ov bý tak bolo menej a teda aj menej vojakov, c
ernokn
 az
ní�kov,
oz
ranov a tak podobne. Boli bý z
ený, ktore�  bý bojovali o vernosť svojho
partnera.  Sta�vali  bý sa zvla� s
 tne  extre�mý.  Naprí�klad bý dve z
ený museli
vla� c
iť jedne�ho muz
a.“

„Ja si mýslí�m, z
e bý boli z
ený osamele�  a smutne� .“

„To su�  uz
  teraz. Spomen
  si na Lanu. Ja som tiez
  osamela� . Ako snehova�
vloc
ka na pu� s
ti. Asi ma�m na�pad. Odstu� p na chví�ľu. Toto sa ti pa� c
iť nebude.“

Monna odstupuje a Airana uklada�  Kadara do polosedu, s hlavou hore.
Dotý�ka sa ho nez
ne rukami a postupne ho zaobaľuje do ľadu,  ktorý�  jej
výcha�dza z dlaní�. Po chví�li je s vý�nimkou hlavý celý�  v ľade.

„Č2o robí�s
?“

„Čhcem ho trochu podchladiť.“

„Prec
o?“

„Poc
ula si uz
  o tom, z
e voda ma�  pama&ť? Je to kravina, voda nema�  z
 iadnu
pama&ť, ale doka� z
e výplaviť vs
etko moz
ne� . Pochýbujem, z
e to… funguje to.
Hý�be sa.“

„Trasie sa, lebo je mu zima.“

„To  znamena� ,  z
e  jeho  telo  reaguje  na  ľad.  V  najhors
om  prí�pade  ho
potom pozohrievas
 .“
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„Daj prec
 ten ľad.“

„Pozna� s
  aj ku� zelne�  sloví�c
ko prosí�m? Es
te chví�ľu poc
kaj.“

„Zabijes
  ho.“

„Nezabijem, neboj sa. Pra�ve naopak, otuz
ovanie je zdrave� . Len sa pozri,
ako sa mu c
ervenaju�  lí�c
ka.“

„Za chví�ľu zmodreju� .“

„No dobre tý expertka. Teraz ho poďme zohrievať. Viac tepla. No tak, na
c
o c
aka� s
?“

Airana  a  Monna  si  lí�haju�  vedľa  Kadara  a  zakrý�vaju�  sa  Airaninmi
na�hradný�mi s
atami.

„Je mi zima, nac
o si pouz
 ila toľko toho ľadu?“

„Pochopí�s
 , az
  budes
  stars
 ia, dievc
atko. Teraz nekecaj a hrej!“

„Neurobí�s
  ohen
 ?“

„Neviem ohnive�  ku� zla, nikdý mi nes
li.“

„Nemusí�s
  vs
etko robiť ku� zlami.“

„Z2 artujem. Mohla bý som, ale len c
o po) jdem po vetvic
ký, zase ťa niekto
unesie. Ma�me poz
ehnanie. Veľa divný�ch muz
ov a veľa z
 ien, ktore�  si niekto
len tak uchmatne.“

„Je mi zima.“

„Tý si otrava. Tak dobre. Tvoj milý�  naplnil dý�ku, tak si urobí�me trochu
ohn
 a.“
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Airana berie do ru� k dý�ku a ta�  zac
í�na svietiť, ale hlavne hriať. Vs
etci traja
maju�  pod s
atami teplejs
 ie ako doteraz.

„Hej, vý tam!“ Ozý�va sa nezna�mý hlas.

„Č2o je?“

„Čhoďte výlihovať do lesa, tadiaľto bude precha�dzať kra� ľovna� .“

„Tak nech na�m niec
o donesie. Naprí�klad za�kuský. Marlena ma�  vz
dý viac
bohatstva, ako sa patrí�.“

„Marlena je mr�tva a kra� ľovna�  Inga va� s tu nemo) z
e takto vidieť.“

„Marlena je mr�tva? Č2o sa stalo?“

Airana výzveda�  a to si mýslela, z
e ju uz
  nic
 neprekvapí�. Muz
 , ktorý�  z
 iada
jej odchod, je u� plne cudzí� chlap. Výzera�  ako niekto z hradu, ale nikdý ho
nevidela.

„Tý si kto?“

„Som zo stra� z
e jej velic
enstva.“

„Takz
e dobre pozna�s
  vs
etký�ch blí�zkých kra� ľovnej Marlený?“

„Samozrejme.“

„Neverí�m ti. Ani slovo.“

Airana sa pozera�  na Monnu a ta�  je na tom rovnako. Tiez
  mu vo) bec nic

neverí�.

 S. Hoferek – Požehnanie s mesačnou dýkou 74/81  greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„Povedz mi presne c
o sa stalo a ja ťa necha�m í�sť. Inak zomries
  veľmi
rý�chlou alebo veľmi pomalou smrťou, mo) z
es
  si výbrať.“

„Ako sa opovaz
ujes
  výhra�z
ať kapita�novi stra� z
 í�?“

„Tý nie si kapita�n stra� z
 í�, to je ten  bradatý�  chlapí�k. Ako sa vola� s
?“

„Nic
 ti nemusí�m hovoriť. Okamz
 ite výpadni, lebo…“

Airana sa dotý�ka jeho mec
a a ten sa premien
 a na ľad.

„Lebo c
o? Prebodnes
  ma cencu� ľom? To je samoznic
uju� ci do) kaz. Vedel
bý si to, kebý si bol o trochu viac inteligentný�.“

„Naozaj musí�te odí�sť.  Dobre va�m radí�m. Nemo) z
e va� s tu vidieť. Zabije
mn
 a i va� s.“

„Inga ide niekoho zabí�jať? Ta�  mierna, mila�  kra� ľovna�? Nebuď smies
ný a
nechaj na� s tak.“

„To nemo) z
em. Dví�hajte sa, lebo va� s donu� tim, aj kebý som to mal urobiť
pa& sťami.“

Airana  sa  znovu  pozera�  na  Monnu,  a  ta�  jej  hovorí�,  z
e  tento  c
lovek
neusta� le klame.

„Klames
 ,  klames
  a  znovu klames
 .  Ale  prec
o?  Musí�  ti  býť  jasne� ,  z
e  s
hlu� pou lz
ou sa ďaleko nedostanes
 . Iba ak bý si sa pomiatol. Kaz
dopa�dne
mi to nesedí�. Prec
o bý niekto poma& tený�  is
 iel pra�ve za nami a s mec
om v
ruke?“

„Menom  kra� ľovnej  Ingý  a  veľma�gýne  Eludie  ťa  výzý�vam,  abý  si  sa
okamz
 ite vzdala a is
 la so mnou.“
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„Ja som Eludia tý hlu� pý plechový�  sra� c
. Ale na hrade ma nikto nepozna�
pod  tý�mto  menom.  Tak  vies
  c
o?  Vzda�vame  sa  a  ideme  s  tebou.  Bude
za�bava.“

Airana vsta�va, ale ledva je v plnej vý�s
ke, uz
  na n
 u letí� niekoľko s
 í�pov z
kaz
dej  straný.  Nemo) z
e  sa  uhnu� ť  vs
etký�m a  ten  podvodní�k  jednoducho
ustupuje o pa� r krokov. Nie menej ako pa& ť s
 í�pov sa dosta�va prekvapenej
ma�gýni do tela.

„Pozdrav  od  Marlený.  Zdochni  tý  hlu� pa  ku� zelní�c
ka,  plietla  si  sa  do
nespra�vných vecí�.“

Monna sa drz
 í� c
o najviac pri zemi, abý si ju nevs
imol ten chlap c
i niekto
zo strelcov.  Az
  teraz si vs
 imla,  kde boli lukostrelci  poukrý�vaní�.  Nemo) z
e
robiť vo) bec nic
, ale sta�va sa svedkom zvla� s
 tnej bitký. Po strelcoch i po tom
podvodní�kovi letia s
 í�pý. Strelci sa zabí�jaju�  navza� jom?

Výuz
 í�va to, z
e si ju asi nikto vs
 í�mať nebude a snaz
 í� sa zobudiť Kadara.
On ako jediný�  vie, c
o ma�  robiť s Airanou. Nedarí� sa jej vs
ak zobudiť ho.
Vie, z
e musí� niec
o urobiť, ale nevie presne c
o.

Po chví�li vidí� niekoľký�ch strelcov, ako sa chcu�  zachra�niť u� tekom. V behu
vs
ak padaju�  k zemi. Moz
no ju klame zrak, ale vidí� postavu, na ktoru�  uz
  po
chví�li zabudla. Malý�  chlapec sa pozera�  na n
 u a ukazuje na n
 u prstom. Malý�
chlapec  s  dlhý�mi  elfský�mi  us
ami,  ktore�ho  spreva�dza  skupina  elitný�ch
elfský�ch lukostrelcov.
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Monna znovu vola�  o pomoc.

„Poď sem, poď sem.“ Vola�  na n
 u Airana.

„Č2o sa ti to stalo? Nikdý som…“

„Výber s
 í�p a bodni do toho miesta dý�ku. Rý�chlo.“

„Ako to mýslí�s
?“

„Rý�chlo.“

„Neviem c
o ma�m robiť a neviem prebudiť Kadara.“

„Musí�s
  mi pomo) cť tý. Rozumies
? Rý�chlo!“

„Ale ja neviem, c
o ma�m robiť.“

„S2 í�p. Tento. Von! Von!“ Airana kric
í� od bolesti a jej slova�  je c
oraz ťaz
s
 ie
rozumieť.

„Ale to ťa bude bolieť.“

„To je jedno a urob to. Hneď!“

Monna   sa  poku� s
a  výtiahnuť  s
 í�p,  ale  len  c
o  zac
ala  Airana  kric
ať,
okamz
 ite toho nechala. Rev vs
ak na jej prekvapenie prebudil Kadara, ak sa
to  da�  povaz
ovať  za  plne�  prebudenie.  Kadar  po) sobí�  oma�mene,  ale
nepotrebuje z
 iadne ins
trukcie. Berie do ru� k dý�ku a výťahuje s
 í�p za s
 í�pom.
Vo) bec si nevs
í�ma rev a stonanie. Do raný vklada�  dý�ku, znovu a znovu, ako
kebý ho k tomu viedla cudzia sila. Nic
  nehovorí�, nerobí� nic
  navýs
e, ale to,
c
o robí�,  je u� plne presne� .  Zakrý�va Airanu a kontroluje dý�ku. Zas je v nej
menej ako polovice energie.

„Ako si to doka� zal? Ja bý som to nedoka� zala, si u� z
asný� !“ Monna sa snaz
 í�
objať Kadara, ale ten ju jemne odsu�va od seba a ani sa na n
 u nepozera� .
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Airana stratila  mnoz
stvo krvi,  ktora�  je  teraz  vs
ade  pod n
 ou,  ale  vs
etký
raný ma�  zahojene�  a je oc
ividne v s
oku.

Monna si da�va hlavu do dlaní� a nevie, c
o sa deje, c
o sa stalo a ani c
o sa
mo) z
e stať v najbliz
s
 í�ch okamihoch. Čí�ti sa bezradna�  v boji s mnoz
stvom
udalostí�, ktore�  nemo) z
e ovplývniť.

 S. Hoferek – Požehnanie s mesačnou dýkou 78/81  greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


13. kapitola: Tichý, bledá a unesená

Elfovia odcha�dzaju�  a osta�va zna�ma trojica. Nikto vs
ak nie je taký�,  ako
es
te pred chví�ľou. Airana sa necí�ti  dobre a ake�koľvek pohýbý su�  pre n
 u
na� roc
ne� . Es
te sta� le je v s
oku zo stratý krvi. Monna je v u� plne inom s
oku,
pretoz
e videla c
o doka� z
e jej milý�  a c
o teraz zrazu nedoka� z
e. Je to pra�ve
Kadar, kto sa zmenil najviac.

Teraz  to  nie  je  ten  milý�  a  mu� drý  mladý�  muz
 ,  ale  niekto  u� plne  iný�.
Č2 lovek, ktorý�  sedí�, ale nic
 nerobí�. Pozera�  pred seba bez za�ujmu. Pripomí�na
niekoho, kto sa u� plne stratil v s
 í�rom svete a uz
  sa nepý� ta sa�m seba, kadiaľ
bý mal í�sť a c
o robiť. Z Kadara je c
lovek, ktorý�  ma�  ruký a nohý, ale nevie,
nac
o ich ma� .

„Kadar,  la� ska moja,  c
o je s tebou? Pozri sa na mn
 a.  Pozri sa na mn
 a,
prosí�m.“

Kadar  sa  na  Monnu  skutoc
ne  chví�ľu  pozera� ,  ale  bez  slova  si  znovu
výrovna�va hlavu a nerobí�  vo) bec nic
.  Monna ho hladí�  po chrbte a nerobí�
nic
. Keď mu vs
ak vo) jde do vlasov, odha�n
 a ju, ako kebý to bola mucha.

„Č2o sa stalo? Airana, c
o je s Kadarom?“

„Neda�vaj mi take�  ťaz
ke�  ota� zký. Ja budem teraz chví�ľu výpľu�vať krv. To
ma� lo, c
o mi es
te ostalo.“

„Nerobí� mi dobre pohľad na krv.“
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„Aspon
  buď  rada,  z
e  ju  ma� s
  v  tele  a  nie  mimo  tela.  Potrebujem
oddýchovať. Ma� s
  hliadku. Potom ma zobuď.“

„Ja? Ale… aku�  hliadku? O c
om hovorí�s
? Airana? Airana!“

Monna ju chce rý�chlo zobudiť, ale nejde to. Stratila tak krv, ako i farbu.
Rý�chlo si lí�ha k nej a zakrý�va jej na�hradný�m oblec
ení�m. Vola�  Kadara, abý
sa pridal,  ale ten nehovorí�  vo) bec nic
.  Rý�chlo pred ní�m skrý�va dý�ku, abý
neurobil niec
o hrozne� . Je jedina�  pri plnom vedomí�, v nezna�mej krajine a
cí�ti sa bezradne. Va& c
s
 inou mala od niekoho ins
trukcie, ale teraz nema�  nic
.
Len priateľa, ktorý�  je u� plne iný�  a ma�gýn
 u, ktorej nemo) z
e vo vs
etkom veriť,
ale hlavne ju teraz nemo) z
e opustiť.

Po chví�li si spomenie na svoj dar. Č2o je pravda? Č2o nie je pravda? Airana
povedala,  z
e  bude výpľu�vať krv.  Naozaj  tomu verila,  neklamala,  ale krv
zatiaľ nevýpľu�va. Č2o vs
ak s Kadarom? Č2o ak je jeho stav podobný�  ako s
tý�m elfský�m chlapcom? A c
o  ak pra�ve tí�  elfovia doka� z
u  pomo) cť? Su�  to
predsa len c
lenovia na� roda, ktorý�  uz
  pres
 li obrovske�  vzdialenosti.

Monna uteka� .  Z2 iadna prí�prava,  len zbesilý�  beh.  Čhce zastihnu� ť  elfov,
ký�m u� plne odí�du.  Nepozera�  sa za seba a nemýslí�  na  tý�ch,  ktorý�ch tam
nechala lez
ať c
i pozerať len tak pred seba. Uteka� , c
o jej silý stac
ia a vo) bec
nemýslí� na prí�pravu. Ak ich vs
etký�ch dostihne, nebude vedieť c
o povedať.

Po  chví�li  behu  stra� ca  dých.  Nevla�dze.  Nechce  zastavovať,  ale  musí�.
Nevie, koľko uz
  prebehla, ale jej telo jej nedovoľuje pokrac
ovať. Ma�  dve
moz
nosti. Pomalý kra� c
ať vpred, alebo ostať tu a poriadne sa rozdý�chať. Po
elfoch ani stopý.
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Pricha�dza es
te ťaz
s
 ie rozhodnutie. Pokrac
ovať, alebo sa vra� tiť? Neda�  sa
jej dobre mýslieť a ani nevie, aku�  vzdialenosť vlastne ubehla. Len v svojich
s
ata� ch. Nema�  pri sebe vo) bec nic
. Mesac
nu�  dý�ku nechala pri Airane a ani si
nevs
imla,  z
e  bý  sa  jej  mohla  na  zac
iatku  behu  hodiť  na  svietenie.
Pricha�dza  noc  a  ona  je  u� plne  sama  a  len  zbez
ne  si  pama& ta� ,  z  ktore�ho
smeru sa sem dostala.

Poc
uje hlas, ale nie je to hlas z
 iadnej zna�mej osobý. Nerozumie presne,
c
o jej hovorí�. Pravdepodobne vs
ak chce, abý vstala. Prezera�  si toho c
loveka
a ma�  strach. Ní�zký chlap v dotrhaný�ch s
ata� ch ma�  zvla� s
 tne posunutu�  sa�nku.
Z bezzubej papule výcha�dzaju�  ďals
 ie,  ťaz
ko popí�sateľne�  slova� .  Monna sa
rozhoduje pre u� tek, ale nevie, kam ma�  í�sť.  U? tek jej znemoz
n
 uju�  hodene�
bolý. Dobre vie, z
e niektorí� lovci ľudí� tieto spojene� , vrhacie gule obľubuju� .

„Neubliz
uj mi, prosí�m. Moji priatelia su�  na blí�zku.“ Hovorí� Monna

„Nemapla.“ Výcha�dza z lovcu ľudí�.

„Nema�m priateľov? Ma�m priateľov a mocný�ch, nechci abý sa dostali na
tvoju stopu.“

„Nemapla.“ Opakuje lovec s rozbitou sa�nkou a ťaha�  Monnu za sebou.

Dievc
a je dezorientovane�  a nevie, c
o ma�  robiť. Nemo) z
e mýslieť na nic
,
ani na to, c
o bý robil Kadar na jej mieste.
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