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prológ

Lov netvora

H

nal sa lesom. Nesmierny hnev lomcoval jeho vnútrom. Neznášal les, cez ktorý sa predieral. Hnusil sa mu mesiac, ktorý
tušil nad sebou. A nenávidel ľudí v údolí. Dym z ich obydlí cítil
až sem. Zrýchlil beh. Do jedného ich požerie. Nemôže im zobrať
pôvodnú silu, ktorá je ukrytá v ich srdciach, ale aspoň im znemožní,
aby sa z nej tešili. Obyčajní smrteľníci. Slabosi! A dostali dar, v ktorého existenciu nie sú schopní uveriť!
Netvor vybehol z lesa na čistinu. Zamrzol na mieste. Pred ním sa
týčila postava v dlhom plášti.
„Nedovolím ti ublížiť im,“ prehovorila postava.
To určite! Tak blízko ľudí ho už nikto nezastaví. Netvor sa so
zaručaním rozbehol k postave. V jej ruke sa zablesla kovová tyč. Čistinu zalial prenikavý záblesk. Nocou sa ozval ohlušujúci rev. Ryk
netvora sa zmiešal s revom človeka.
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Pokojné ráno

W

ill, preber sa! Raňajky sú na stole,“ mamin hlas sa niesol
vzduchom spolu s vôňou čerstvého chleba. Snažil sa dostať
„
do uší spiaceho chlapca, ten sa však úspešne bránil.
„Rýchlo, lebo ti nič nezostane!“
To zabralo.
„Už bežím!“
Will zoskočil z postele a zbehol po schodoch.
„Dobré ráno,“ pozdravil a zviezol sa na stoličku. Mama mu naliala z hlineného džbána do pohára mlieko.
„Ako si sa vyspal?“ spýtala sa.
Chlapcov pohľad zablúdil k prázdnej stoličke za vrchstolom.
„Oco?“ s obavou sa pozrel na mamu.
„Neboj, Brion len rúbe drevo,“ odpovedala mu s úsmevom, no
rukami pevnejšie zovrela džbán.
11
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O dváž ne Srdce
Will zobral z taniera krajec chleba. Voňal ohňom. Zamyslene
naň hľadel.
„Nie si chorý?“ spýtala sa ho mama.
Will sa vyhol maminmu pohľadu a zavrtel hlavou.
Dvere do domu sa otvorili a dnu vstúpil muž s polenami.
„Pozrime sa na sedmospáča!“ kývol Willovi. Prešiel ku kozubu
a naukladal vedľa neho drevo. Narovnal sa, ruky si utrel do nohavíc
a odhrnul z čela tmavé vlasy. Zatackal sa. Mama položila džbán na
stôl, priskočila k nemu a podoprela ho.
„To rúbanie dreva mi dalo zabrať,“ hlesol a s maminou pomocou
si sadol. Potom rukami pohladil stôl a usmial sa. „Arleth, vonia tu
úžasne. Tomu hovorím začiatok dňa!“
Willovi sa pri otcovom úsmeve uľavilo. V noci ho zobudili zatvárajúce sa dvere. Otec bol opäť vonku.
„Deranov kôň stratil podkovu,“ obrátil sa otec na mladého chlapca,
„to preto, že sa naháňa s pánčatami,“ odfrkol si. „Ako si si odpočinul?“
„Opäť som tam bol,“ chlapec si nervózne zahryzol do pery.
Mama vzala z police malú fľašu so žltou tekutinou a rýchlo si
z nej odpila.
„Vysoké chodby, čierne stĺpy, podlaha je popretkávaná farebnými
niťami. Všetky vedú do veľkej miestnosti na konci. Vzduch je ťažký,
ako keď mama varí v zime čaj s klinčekom a anízom. Blúdim tými
chodbami… je ich mnoho. Snažím sa dostať von.“
„A potom?“ potichu sa spýtal otec a pritom skúmavo hľadel na syna.
„Na konci chodby je svetlo. Rozbehnem sa. Počujem iné kroky,
tiché, ako keď sa myši naháňajú v kôlni. Vbehnem do obrovskej izby.
Vtedy sa ozve strašný rev.“ Will zovrel chvejúce sa pery.
12
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Pokojné ráno

Mame vykĺzla fľaša z ruky. Po zemi sa rozliala žltkastá tekutina.
Vybehla z domu.
Otec objal syna okolo pliec:
„Neboj sa, tu si v bezpečí.“
Otcovo uistenie mu vrátilo pokoj. Bol to len hlúpy sen. Stisol
otcovi ruku.
„Idem za mamou,“ povedal otec a vyšiel von.
***
Pristúpil k mame. Stála na okraji zrázu na konci náhornej plošiny, kde bol dom, jednou rukou si zakrývala ústa a so zaslzenými
očami sa dívala do diaľky.
„Neboj,“ objal ju nežne okolo pliec, „tu ho nenájde.“
„Vieš, sníva sa mu o ňom čoraz častejšie, trápi sa,“ zavzlykala
mladá žena.
„Pokiaľ vo mne bije srdce, nedovolím, aby mu ublížil! Tentoraz
budem pri ňom včas,“ dodal otec.
***
Will hľadel na ozdobné taniere zavesené nad kozubom. Nepovedal im všetko: postavy vynárajúce sa z ohňa, ruky naťahujúce sa po
jeho hrdle, ostré pazúry, ktoré mu chcú vyrvať srdce. Čo robil zle,
že sa mu snívajú také hrozné veci? Dvere sa otvorili a vošli rodičia.
Mama sa na neho cez slzy usmiala:
„Čo máte dnes na pláne, chlapi?“
„Pôjdeme na drevo, doplníme zásoby do vyhne,“ oznámil otec.
„Sekera alebo píla?“ obrátil sa na syna.
13
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O dváž ne Srdce
„Záleží na veľkosti stromov, ich hustote a sklone svahu,“ odvetil
pohotovo chlapec. Otec sa ho vždy pýtal na názor. Okrem práce
vo vyhni, uvedomil si s trpkosťou, tam bol neobmedzeným pánom.
Willovi nedovolil dotknúť sa ani kladiva či nákovy, smel len prikladať do pece.
„Múdro,“ pochválil ho otec, „povyše nás, na úbočí, som objavil
suché stromy.“
„Takže najprv sekera,“ zhodnotil Will, „máš tú svoju nabrúsenú?“
„Pozrime na mudrlanta!“ usmial sa otec.
„A potom píla,“ pokračoval chlapec, „ak je kmeň dlhší; lano na
brzdenie v strmom svahu a na ťahanie cez kríky.“
Otec pristúpil k dverám a z vešiaka vzal klobúky, jeden si nasadil
na hlavu, druhý hodil Willovi. Ten ho chytil, povzdychol si a vyskočil na nohy. Prešiel poza dom okolo ohrady so sliepkami a kozou
a z kôlne vedľa nej si Will zobral sekerku, otec pílu, sekeru a lano.
Mama si sňala z krku šatku a zaviazala ju synovi okolo krku:
„Nechoďte príliš vysoko!“ vyprevádzala ich.
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Zváž anie dreva

M

ám ťa!“ zaznelo z krovia a vzápätí pred Willa vyskočil chlapec s lukom. „Pridáš sa?“ opýtal sa. Plavé vlasy mu spočívali
„
na ramenách.
Willa zahrialo v hrudi. Firon sa chystá na lov!
„Máme prácu,“ schladil ich otec, „hrať sa môžete potom.“
Will kopol do trsu trávy. Celý otec!
„Tak si to užite,“ kývol im Firon a stratil sa v lese.
***
„Prečo nevyrúbeme stromy pri dome?“ opýtal sa Will stúpajúc
do strmého svahu.
„Z lesa berieme len to najpotrebnejšie,“ odvetil otec.
„Zväčšili by sme si záhradu,“ nedal sa Will, „mama hovorí, že na
tom malom kúsku sa nedá nič dopestovať.“
15
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O dváž ne Srdce
„Dom skrytý v lese má svoje výhody.“
Keď sa vyštverali na svah, lial sa z nich pot. Will podišiel k dvom
vyschnutým javorom:
„Pod kôrou nie sú chrobáky.“
Od stromu sa smerom k domu ťahal pás suchej trávy.
„Čo to je?“ spýtal sa otca.
„Blesk. Našťastie sa oheň nerozšíril. Choď k stromu a urob prvý
zásek.“
Will sňal z pleca sekeru. Poťažkal ju a zaťal do kmeňa. V tretine
kmeňa odstúpil a kývol otcovi:
„Čo na to hovoríš?“
„Dobrá práca,“ pochválil syna. Podišiel k stromu z druhej strany a sekerou rúbal nad synovým zásekom. Ozval sa praskot. Obaja
uskočili. Strom chvíľu zvažoval, kam sa nakloní. Vetvy zachytávali okolité stromy, no kmeň ich ťahal k zemi. Keď dopadol, osekali
z neho kôru a konáre.
„Na polovicu?“ spýtal sa Will.
„Aspoň na päť častí,“ odvetil otec.
Odpílili siahu od konca. Kus dreva obmotali lanom a zapreli sa
doň. Lano zaprašťalo. Pohli sa o jednu stopu.
„Nešmykni sa,“ povedal otec.
Kmeň sa náhle rozbehol dolu strminou. Otec sa vrhol na Willa.
Miestom, kde pred chvíľou stál, sa prehnal kmeň. Horou sa rozliehal
praskot polámaných kríkov.
„Tak to by sme mali,“ povedal otec a vstal.
Will otrasene podišiel ku kmeňu. Skoro ho privalil! Opäť sa zapreli do lán a tie sa mu bolestivo zarezávali do ramien. Firon teraz
16
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Zvážanie dreva

stopuje jeleňa, prebehlo mu hlavou. Zaťal zuby. Slnko nemilosrdne
pražilo.
Fučali od námahy. Keď sa z posledných síl dostali k domu, videli
mamu vešať bielizeň. Na krku jej veselo svietil biely pruh po šatke,
ktorú Will mal teraz na krku. Kedysi jej ju daroval otec. Podišla
k studni a podala im plné vedro.
„Vďaka,“ otec si odpil malý dúšok a vedro podal synovi. Ten sa
hltavo napil.
„Čaká vás obed!“ súrila ich mama. Domom sa niesla vôňa praženej cibule a pečených zemiakov. Mama im naložila plné taniere.
Will počkal, kým si otec s mamou prisadnú. Druhá časť kmeňa musí
počkať. Ani Firon sa nemá lepšie, uvedomil si.
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Práca vo vyhni

P

lamene olízali studený kov.
„Pridaj vzduch,“ pokynul otec kladivom.
Will stlačil mechy. Pec zažiarila do červena. Oheň ožiaril kladivá
zavesené na stene vyhne. Tri menšie a dve veľké. Chlapec si utrel pot
z čela. Fascinovane sledoval, ako sa kov rozžeravil do oranžova. Otec
ho kliešťami vybral na nákovu. Kladivom po ňom udieral a ohýnal
do poloblúka. Potom udieral po plochej strane železa a nakoniec
doň ostrým klinom vysekol osem dier.
„Povedz poľovníkovi, že má hotovú podkovu,“ povedal otec
Willovi.
„Prečo nevyrábaš zbrane? V meste by si za ne dostal viac peňazí.“
Otec sa pozrel do plameňov:
„Výrobou zbrane nesieš zodpovednosť za činy, ktoré ňou budú
vykonané.“
18
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Práca vo vyhni

„So zbraňou sa dajú vykonať hrdinské činy!“ nadšene vykríkol Will.
„Vojakom v meste by som nevyrobil ani nožík,“ ukončil debatu otec.
Will vojakov zatiaľ nevidel. Otec mu prísne zakázal vykročiť
z lesov. Raz sa prikradol k hradskej, ktorá viedla do mesta, ale zočil
len osamotený voz smerujúci do mesta. Neskôr u Fironovho otca
zahliadol pánov na poľovačke. Očarili ho ich ligotavé zbrane a statné kone.
Vždy, keď pozoroval otca, predstavoval si, ako sám vyrába meče
a štíty.
„Kedy ma necháš pracovať s kladivom?“
„Keď osláviš plnoletosť,“ odvetil otec.
O pár dní Will oslávi pätnásť rokov. Ešte rok a dostane sa s kladivom k nákove! Podľa starovekej tradície totiž kov mohli formovať
len dospelí. V ich kraji sa nimi stali po dovŕšení šestnásteho roku.
Otec zobral podkovu do klieští a ponoril ju do kade s vodou.
Železo pri ponorení zasyčalo a nad hladinou sa vzniesla para. Podkovu položil na nákovu a vzápätí šiel k stolu. Odtiaľ zobral hlinený
tanier, podišiel s ním k peci a položil ho k otvoru. Willovi sa zdalo,
že v otcovom oku sa zaleskla slza.
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Lov

Z

akrádal sa húštinou, opatrne odhŕňal listy kríkov. Konečne mu
otec dovolil ísť s Fironom. Zrána sa vydali do lesov na severe. Firon sa náhle zastavil. Prikrčil sa a ľahol si na brucho. Will ho
nasledoval. Priplazil sa k nemu. Firon kývol pred seba. Medzi stromami sa črtala lúka. Tráva ševelila vo vánku. Na jednom mieste ňou
niekto šklbal. Vyskackali z nej dva zajace. Firon sňal luk.
„Dnes to chcem skúsiť ja,“ sykol Will.
„Sú príliš malé.“
„Kedy sa to mám naučiť?“ nedal sa Will.
Firon si povzdychol a podal mu luk. Will si kľakol na ľavé koleno. Založil šíp do tetivy a natiahol ju. Jedno oko privrel, druhým sa
pozrel na koniec šípu, potom namieril na krk zajaca a pustil tetivu.
Korisť minul o dve siahy. Zajace zmizli v tráve.
„Ako lovec by si neprežil prvú zimu,“ povedal Firon a vstal.
20
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Lov

Will sa na seba hneval. Keď zazrel na konci šípu hlavu zajaca,
srdce sa mu rozbúšilo. Ruky sa mu chveli vzrušením. Keby tak mal
vlastný luk… Ale otec bol proti tomu, aby mali doma zbrane. Len
čo dovŕšim dospelosť, sám si ho vyrobím, povedal si v duchu, inak
Firona nedobehnem. Firon nielenže chodil s otcom na lov, ale začul
aj myš predierajúcu sa trávou. Chcel byť ako on. Z húštiny za lúkou
k nim doľahol šum.
„To je Striebornica,“ radostne zvolal Firon a ponoril sa do húštiny, Will sa rozbehol za ním. Dostali sa severnejšie, ako plánovali.
Dobehli k rieke. Pred nimi sa valila divoká riava. Slnko sa trblietalo na spenenej vode.
„Pred týždňom blesk rozčesol strom na druhej strane,“ povedal
Firon a kývol na Willa. Vydal sa proti prúdu. Rieka pramenila na
severozápade v Ohnivých vrchoch.
Po troch zákrutách dorazili k vyschnutému stromu. Willa zamrazilo. Cez rieku ležal javor, bol úplne vyschnutý. Od vrcholca
stromu sa ťahal široký pás suchej trávy smerom na juh, tým smerom,
kde sa nachádzal ich dom. Firon vyskočil na strom.
„Tam nesmieme!“ snažil sa Will prekričať riavu.
„Na druhej strane bude viac zajacov.“
Firon s ľahkosťou prebehol po kmeni a zoskočil na druhej strane.
Okrem toho, že dnes minul cieľ, Will nechcel vyzerať ešte aj ako
zbabelec.
„Počkaj,“ zakričal a vykročil na kmeň.
Rieka bola desať siah široká. Koniec stromu bol úzky a pod jeho
váhou sa kýval. Dotýkal sa spenenej hladiny. Will sa malými krokmi
posúval ďalej. Od polovice bol kmeň širší. Urobil dlhý krok. Ľavá
21
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O dváž ne Srdce
noha sa mu však na mokrom dreve pošmykla a on bolestivo dopadol
na kmeň. Z celej sily sa rukami držal konárov, nohy mal vo vode.
Narážal doňho silný prúd. Snažil sa vzchopiť a nadvihnúť sa, ale
prúd ho ťahal pod kmeň. Vtom k nemu pribehol Firon. Chytil ho za
ruku a potiahol. Will sa druhou rukou oprel o kmeň. Celý roztrasený nasledoval kamaráta.
„Ty si ale nemehlo!“ zahlásil Firon, keď sa dostali na breh.
„A ty si somár!“ vybuchol Will. „Naši vedia, prečo nám sem zakázali chodiť.“
Poobzeral sa dookola. Rieku doteraz nikdy neprekročil. Hrýzlo
ho svedomie. Všetky strašidelné príbehy, ktoré od rodičov počúval,
sa odohrávali za Striebornicou. Na ľudí, ktorí ju prekročili, nič dobré
nečakalo.
„Prepáč, vďaka za pomoc,“ podal Will kamarátovi ruku a ten mu
ju pevne stisol.
„Musím vystopovať niečo, s čím sa doma pochválim, chápeš?!“
To posledné, po čom by Will túžil, bolo stretnutie s medveďom
v lese. Ale aj tak prikývol a obaja mlčky vkročili do divočiny.

22
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Prvé nebezpeč enstvo

S

toj!“ Firon chytil kamaráta za rukáv. „Počuješ?“
„ Will sa započúval. Neďaleko praskla vetvička. Zohol sa a schytil hrubý konár. Proti medveďovi to nepomôže, ale cítil sa istejšie.
Obzrel sa po okolitých stromoch a zvažoval, na ktorý sa dá najrýchlejšie vyšplhať. Zvuk lámaných konárov silnel, až sa spomedzi vetiev
vynorila postava. Bola sklonená, trhala bylinky. Okolo hlavy mala
obmotanú hnedú šatku a odeté mala handry žltej farby. Postava sa
otočila a pozrela na nich. Willom trhlo. Hľadel do ženskej tváre
zošúverenej vekom. Oči mala hlboko zasadené, vystúpené lícne kosti
lemovali mastné vlasy. Starena ich so záujmom pozorovala. Tvár sa
jej skrivila do úškľabku. Otvorila ústa a začala spievať. Will ostal ako
prikovaný k zemi. Podmanivé tóny sa vinuli lesom ako ranná hmla
ponad útesy a padali do jeho uší ako valiaca sa masa snehu dole
zrázmi. Zatočila sa mu hlava. Bez rozmýšľania sa pohol smerom
23
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O dváž ne Srdce
k starene. Tá sa odvrátila a ponorila sa hlbšie do lesa. Willovi znel
v ušiach spev ako šum vetra. Naplňoval ho vzrušením a radosťou.
Necítil si nohy, no vedel, že kráča. Míňal stromy a kríky, lúky a údolia. Stromy okolo nich mohutneli a temneli. V hlave mu znela sladká
melódia. Naraz spev ustal.
„Bežte domov,“ ozval sa sípavý hlas, „kým si to nerozmyslím.“
Sipľavý hlas prebral Willa ako pichnutie včely. Silueta stareny sa
stratila v hmle. Obzrel sa okolo seba. Ocitol sa po kolená na kraji
močiara. Firon stál bližšie k brehu a zmätene sa obzeral. Will skúsil
vytiahnuť pravú nohu, ale ani sa nepohla, ľavá sa mu až po stehno
zaborila do bahna.
„Nehýb sa,“ šepol mu Firon. Načiahol sa a chytil trs trávy na brehu, potom napol svaly a prisúval sa k brehu. Napokon sa chytil trávy
oboma rukami a vytiahol sa na breh.
„Pomôž mi!“ sykol Will. Bál sa hovoriť nahlas, aby opäť neprilákal starenu. Ani sa nepohol, aby sa neponoril ešte hlbšie. Firon sa
dotackal k najbližšej vŕbe a s námahou odlomil dlhý prút. Vrátil sa
k brehu močariska. Konár posunul k Willovi, ten sa za ním natiahol,
chýbalo mu však pol stopy.
„No tak!“ tlmene zakričal Firon a jednou nohou vstúpil do bariny. V pravej ruke zvieral konár, ľavou rukou sa držal trávy na brehu.
Keď sa načiahol, Will sa končekmi prstov chytil konára. Pomaličky
obmotal okolo neho všetky prsty a potiahol.
„Opatrne!“ hlesol Firon, „lebo ma stiahneš.“
Firon sa zaklonil a celým telom sa zvalil na trávu. Zovretie
bahna povolilo. Will uchopil konár oboma rukami a začal sa ťahať
von. Keď už bol na dosah, nechal konár padnúť do močiara a Firon
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ho chytil za ruky. Will sa zviezol na trávnatý breh. Obaja zhlboka
dýchali.
„Vypadnime odtiaľto,“ prerušil mlčanie Firon, „kým sa tá stará
nevráti.“
„Máš pravdu. Vďaka, Firon!“
Will sa postavil a pomohol Fironovi na nohy. Obaja boli celí od
blata. Podlamovali sa im nohy – nielen od strachu a únavy. V duši
cítili prázdnotu. Lahodný spev postupne doznieval v ich mysliach.
Nechcelo sa mu pustiť chlapcov zo svojej moci.
„Kde to sme?“ zmätene sa obzeral okolo seba Firon. „Takéto
stromy som ešte nevidel.“
Will sa porozhliadal dookola. Nad močiarom sa vznášal matný
prísvit. Na jeho okraji rástli mohutné vŕby, ktoré svoje konáre skláňali ponad vodu. V lese panovalo prítmie. Podivne skrútené stromy
šedými listami zakrývali slnko. Šíril sa z nich sladkastý puch hniloby.
„Musíme zostúpiť do údolia,“ lovil v otupenej mysli Will rady
svojho otca, „tam tečie rieka.“
Firon neprítomne prikývol:
„Keď myslíš…“
Napredovali v ceste lesom. Húštiny postupne ustúpili svetlejším
kríkom, z času na čas prešli cez menšiu lúku. Začali sa objavovať
listnaté stromy – les pripomínal rodný kraj –, až sa napokon dostali
na rovinu.
„Kam teraz?“ spýtal sa Firon Willa. Keďže mu od hladu škvŕkalo
v bruchu, usúdil, že sa už úplne prebral.
„Keby sme tak mali krídla,“ prerušil zvuk Willovho žalúdka kamarát.
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O dváž ne Srdce
„To je dobrý nápad,“ odvetil Will. Pribehol k najbližšej borovici
a začal sa na ňu driapať. Vidina domu a teplej večere ho prebrala.
„Kto bude hore posledný, je krysa!“
„No počkaj, dostanem ťa!“ vykríkol Firon a rozbehol sa k vedľajšiemu smreku.
Will uchopil vetvu nad sebou a vyšvihol sa hore. Hrubá kôra mu
poskytovala istotu. Keď bol ešte malý, otec ho vysadil na najnižšie
konáre stromu a vyšvihol sa za ním.
„Takto utečieš pred vlkmi,“ hovorieval s úsmevom. Potom sa
rozprávali, kým ich na zem nezlákala vôňa maminho jedla.
Rýchlo sa šplhal. Vetvy boli čoraz tenšie, musel spomaliť. Kútikom oka pozrel na vedľajší smrek. Konáre sa hýbali až hlboko pod
ním. Lovenie Fironovi ide, no v lození som majstrom ja, povedal
si spokojne Will. Oboma rukami sa chytil kmeňa a pozrel sa do
koruny stromu. Cez ihličie presvitalo jasné svetlo. Opatrne skúšal
vetvy, či ho unesú. Nakoniec vystrčil hlavu nad posledné konáre.
Rozhliadol sa. Cítil, ako sa strom hýbe vo večernom vánku. Navôkol
sa rozprestieralo zelené more. Javory, buky a duby sa miešali s borovicami, smrekmi a jedľami. Nad korunami stromov krúžili kŕdle
malých vtáčikov. Uši mu pošteklil ich veselý štebot. Zhlboka sa nadýchol, trochu prižmúril oči a hľadel do zapadajúceho slnka.
„Kto je tu krysa?“ zavolal na Firona.
„Veverička,“ ozvalo sa zdola, „to dá rozum, že nepoleziem až za
tebou. Čo vidíš?“
Smerom na východ sa tiahli rozľahlé lesy. Za nimi je Fornem,
hlavné mesto Západného kráľovstva. Raz sa doň dostanem! Keď dosiahnem plnoletosť, opustím divočinu, povedal si Will, otec mi viac
26
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nebude prikazovať, čo mám robiť. Na severe sa kopce dvíhali do strmého svahu. Ich vrcholce boli zahalené oblakmi. Willa striaslo. Vysoko nad hranicou lesa ležal Zakázaný hrebeň. Tam sa neodvážil ani
Fironov otec. Pri pohľade na západ sa črtali temné obrysy Ohnivých
vrchov a v diaľke na juhu pásy lesov prechádzali do lúk. A vinula sa
tam stužka dymu. To je jeho alebo Fironov dom.
„Sme zachránení!“ zavolal Fironovi.
Musia mať slnko po pravej strane, tak sa dostanú domov. Na
Willa doľahla únava. Doteraz považoval reči rodičov o nebezpečenstvách len za rozprávky. Dnes sa to menilo. V lese bol niekto, kto ich
temer zahubil.
„Skvelé, dopovieš mi to neskôr…“ ozvalo sa z druhého stromu,
„kto bude dolu posledný, je tchor!“
Will sa spúšťal po konároch. Keby sa mu tak podarilo zliezť pred
Fironom! Zo spotenej ruky sa mu však vyšmykla vetva a on hruďou
tvrdo dopadol na konár. Vyrazilo mu dych. Nasledoval silný úder do
ľavej ruky. Zospodu sa ozval radostný výkrik:
„Tak ako sa má náš tchor?“
Ani nevedel, ako sa zviezol na zem. Snažil sa nadýchnuť, no nešlo to. Okolo seba videl rozmazané šmuhy a hučalo mu v ušiach.
Niekto ho odzadu zdvihol. Dostal buchnát do chrbta. Nadýchol sa.
„Robila to mama, keď malému bratovi zabehlo jedlo,“ ospravedl
ňoval sa Firon.
Will sťažka dýchal. Okrem hrudníka mu bolesť pulzovala aj v ľavej ruke. Košeľu mal roztrhnutú. No dokázal stáť.
„Žiješ?“ Firon sa naňho vystrašene díval.
„Mal som šťastie,“ Will sa jemne dotkol hrude.
27
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O dváž ne Srdce
Firon odlomil konáre a priložil ich Willovi na ruku. Obmotal
ich dlhou trávou. Will zaťal zuby.
„Drž si ju pravou!“ zakončil Firon ošetrovanie. „Ktorým smerom
je domov?“
Pokračovali so slnkom po prvej strane, až dorazili k rieke. Will
si ochladil oškretú hruď, napokon ponoril do vody rozpálenú ruku.
Voda príjemne chladila. Nižšie po prúde našli vyschnutý javor. Firon
odlomil dlhý konár a jednou ruku sa oň opieral, druhou držal Willa.
Opatrne prešli cez rieku. Natrafili na lesný chodník, ktorý sa rozširoval. V diaľke uvideli tmavú siluetu domu.
„Kto tam bude prvý?“ nadhodil Will a vyštartoval vpred. Rozbehol sa z posledných síl. Zahol za roh a vrazil do dievčaťa s krčahom.
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ávaj pozor!“ vykríklo dievča, keď sa oblialo vodou.
„Ale, Raina, no tak,“ ozval sa ospravedlňujúco Will, „tvoj brat
„
je mi v pätách. Naháňa ma až zo Zakázaného hrebeňa.“
Mal rád Fironovu sestru – hlavne kvôli koláčom, čo piekla.
„Vy ste tam boli?“ neveriacky sa spýtala Raina. Jej tvár lemovali
gaštanové vlasy, oblečené mala vlnené šaty previazané tmavou stuhou a bola bosá. „Čo vám šibe? A ako to vyzeráte?“
„Boli sme…“ Will zaváhal, „len pri Striebornici. Ale na Zakázaný hrebeň sme už dovideli.“ Viac nestihol povedať, lebo sa prirútil
Firon. Sprisahanecky kývol na Willa.
Nad dverami sa týčilo jelenie parožie, trofej Fironovho otca. Vošli dnu. Na stenách aj na zemi boli kožušiny. Will zacítil vo vzduchu
divinu.
„Loan, Bern,“ pozdravil Firon mladších bratov, „kde je mama?“
29
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O dváž ne Srdce
„Na verande s malou a babkou,“ odvetil tmavovlasý chlapec a veselo zamával Willovi.
„Vitajte, tuláci,“ privítala ich Fironova mama. Na rukách držala
dievčatko a to k Willovi vystrelo ruky.
„Marka!“ objal ju Will, pritom sykol od bolesti.
„Čo sa stalo?“ spozornela mama. „Poď sem!“ Položila dievčatko
na zem a prešli do kuchyne. Tam Willovi obložila ruku liečivými
bylinami, priložila na ňu ešte rovné kúsky dreva od kozuba a potom
ju pevne zavinula do plátna.
„Čokoľvek ste stvárali, príučku ste už dostali,“ povedala mama
a srdečne ho objala a Willovi odľahlo, že ich nevypočúvala, „večerať
môžete len v čistom.“
„Rýchlo, lebo nám nič nezostane!“ drgol ho Firon a vybehol po
schodoch v rohu. Will ho nasledoval. V izbe mu hodil košeľu a nohavice mladšieho brata.
„Kto bude pri stole posledný, umýva riady!“ ozval sa mamin hlas.
Domom sa rozľahol dupot. Willa bolelo celé telo, len s námahou
sa vyzliekol.
„Pomôžem ti odložiť riad,“ dodal Firon a vybehol z izby.
Will sa obliekol, bolesť v ruke poľavovala. Zišiel po schodoch.
Loan s Bernom sa ešte hrali. Keď ho zbadali, obaja vyskočili a bleskovo si sadli za stôl:
„Umývanie ti radi prenecháme.“
Will si vybral miesto vedľa Firona. Raina viedla za ruku starú
mamu a posadila ju vedľa Firona.
„Vonia tu skorocel,“ potichu sa zasmiala, „niekto tu stváral pestvá.“
Raina položila na stôl veľký hrniec. Vôňa diviny pochádzala z neho.
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Posledné docupitalo k stolu malé dievčatko.
„Marka bude umývať riady, to bude vyzerať,“ drgol Loan do boku
svojho mladšieho brata a obaja vyprskli do smiechu.
„Pomôžete jej obaja, však?“ zahriakla ich od dverí mama.
Razom ich smiech ustal. Mama zapálila sviečky na stole a vtom
vonku zaerdžal kôň.
„Ocko!“ vykríkli deti a všetky sa drali od stola. Mama musela
zodvihnúť Marku zo zeme, aby ju neudupali.
Pred domom sa ozvali radostné hlasy. O chvíľu vošiel poľovník
obkolesený deťmi dnu.
„Mamička, vonia to tu úžasne,“ povedal muž so svetlou bradou
a objal manželku.
„Vďaka, ocko,“ odvetila mu s úsmevom, „Raina mi pomáhala.“
„Tak sem s tým,“ muž si radostne mädlil ruky.
„Vitaj, chlapče!“ obrátil sa k Willovi. „Vidím, že ťa náš drobizg
nechce pustiť domov.“
„Zdravím, pán poľovník,“ odvetil Will. Všimol si spýtavý pohľad,
ktorý hodil na manželku, no tá mu len spokojne prikývla. „Máte
hotovú podkovu,“ dodal.
„Nech nám nevychladne jedlo,“ prerušila ich mama.
Otec si sadol za vrch stola, ostatní ho nasledovali. Mama nabrala každému plnú misku jelenieho guláša. Raina nakrájala voňavý
chlieb. Chytili sa za ruky a ozval sa zborový hlas:
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O dváž ne Srdce
„Za zver ďakujeme,
Odvážny Lovec,
že nám silu dávaš
starať sa o lesy.
Zlobu odstráň
z rodiny našej,
pomôž nám svorne žiť,
slabých ochrániť.“
„Odvážny Lovec v dávnych vekoch vysadil stromy a vytvoril
zver,“ obrátila sa na Willa starenka, „vyoral brázdy pre rieky, aby ich
zavlažovali. Miloval lov a loviť naučil aj ľudí.“
Všetci si stisli ruky, čo sa neobišlo bez drgania Fironových bratov.
Will sa s chuťou pustil do jedla, doma mali mäso zriedka. Kútikom oka zachytil Rainin pohľad. Jej veľké tmavé oči odrážali plamene sviec. Rýchlo sklopila zrak.
„Ocko, čo si dnes videl v lese?“ spýtal sa Bern otca.
„Neuveríte,“ odvetil, „idem lesom, keď tu niečo zapraská v húštine. Vytasím nôž. O chvíľu sa ozve praskanie z druhej strany.“ Deti
napäto počúvali. „Je ich viac, hovorím si, a tu zrazu…“ poľovník urobil prestávku, deti zostali s ústami otvorenými dokorán. „Z krovia
vyleteli sýkorky! Ledva som z nich stihol vyšklbnúť farebné pierka.“
Potom otec každému podal modré pierka. Marka si ho strčila do úst,
ale mama jej ho z nich hneď vytiahla. Ostatní sa zasmiali.
„Teraz ja, teraz ja!“ hlásil sa k slovu Bern. „Ráno sme boli stavať
hrádzu. Zodvihol som obrovský kameň a pod ním bol tááákýýýto
rak,“ ukazoval chlapec rukou, „skoro som ho chytil.“
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„Zabudol si,“ zapojil sa Loan, „že ti skoro odcvakol prst. Zachránilo ťa len to, že si vyskočil z potoka.“
„Už som ho mal!“ bránil sa prvý, „len tak-tak ušiel!“
Will sa započúval do šumu hlasov. Príjemné teplo z jedla sa šírilo
jeho telom. Prebral ho tichý ženský hlas.
„Prvý Kováč vytepal náš svet z ohňa,“ začala stará mama, pričom držala Marku v náručí, „do hlbín ukryl drahé kovy. Mal dvoch
synov: Odvážny Lovec zalesnil zem a vytvoril zver, Odveký Pútnik
panuje vetru, putuje po svete a zostupuje na zem ako dážď. Riekami
putuje krajom. Keď ho zunuje zem, vznesie sa do oblakov.“
„Kde sa skrýva ten najväčší poklad?“ hlesol Loan.
„Keď dosiahneš plnoletosť,“ oči starenky pritom žiarili, „splní
sa ti jedno prianie. Hľadaniu pokladov niektorí zasvätili celý život. Najväčší z pokladov našiel v Ohnivých vrchoch mocný drak,
stráži ho a s nikým sa oň nechce podeliť. Sú ľudia, ktorí za zlato
slúžia drakom, drancujú kraj a nosia im lup.“ Starenka na chvíľu
zmĺkla. „Je len jeden,“ zašepkala, „kto stretol draka a odolal mu.
Náš knieža.“
„Babička videla knieža na Oslavách slobody,“ riekla mama. „Ako
vyzeral?“ naklonila sa k starkej.
„Stáli sme v dave na nádvorí. Prichádzal na bielom koni, odetý
v zlatých šatách. Šaty kňažnej žiarili ako hviezdy.“
Menšie deti nadšene zvýskli. Will sebou trhol. Pretrel si oči a pozrel sa cez okno.
„Už je tma!“
Will s rodičmi každý deň sledoval západ slnka za Ohnivými
vrchmi. Hneď potom vchádzali do domu a do rána z neho nevychá33
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dzali. Akurát otec bol v tomto výnimkou. Tak neskoro ešte nikdy
nebol mimo domu.
„Ďakujem za večeru,“ vstal a obrátil sa k rodičom, „aj za ošet
renie.“
„Chcem si byť istý, že si naozaj odišiel,“ uškrnul sa Firon a postavil sa, pri dverách ho zastihla Raina.
„To je pre vašich,“ povedala a do ruky mu vložila šatku s voňavými koláčmi.
„Ďakujem!“
Will zamával deťom a ony mu veselo odkývali.
Firon sa po polhodine zastavil.
„Už si môžem byť istý, že mi neprídeš dojesť guláš,“ žartoval.
„Prídem o polnoci a dojem celý hrniec,“ zastrájal sa Will.
Rozlúčili sa. Na cestu mu svietil mesiac. Ruka ho stále bolela. Na
čistine sa objavil ich dom, z obloka žiarilo svetlo. Osvecovalo siluetu
muža. Rozbehol sa k nej.
„Tak tu si!“ otec ho pevne objal. Will sykol od bolesti. „Som zvedavý, čo nám povieš.“ Otec otvoril dvere a spolu vošli dnu.
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úfam, že to bol aspoň medveď,“ snažil sa otec nadľahčiť situáciu.
„
Ráno mama previazala Willovi ruku.
„Čo sa stalo?“ hľadela na syna uplakanými očami.
„Naozaj to nebolo z výšky,“ upokojoval rodičov Will, „len zopár
siah.“ Hanbil sa za opantanie stareniným spevom. A včerajšok ho
naplnil strachom.
„Ideme po zvyšok dreva?“ snažil sa zmeniť tému Will.
„Drevo počká,“ otec zvraštil čelo. „Poď!“ Cez plece si prehodil
podlhovastý vak, z ktorého trčalo niečo dlhé a úzke zavinuté do látky. Žeby luk? Vyšiel z domu. Chlapec vybehol za ním. Šli smerom
k Fironovmu domu.
Odbočili do svahu. Nízky porast sa zhusťoval, museli sa predierať
húšťavou. Will pravou rukou rozhŕňal vetvy. Pichanie v ľavej ruke
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ustalo, no pri dotyku ho zabolela. Začul hukot vody. Naskočila mu
husia koža.
„Zvažujem,“ otec hľadel proti prúdu, „či ste Striebornicu prekročili povyše, alebo poniže.“
Willa obliala horúčosť. Ako na to prišiel?
„Cez rieku spadol strom,“ priznal sa, „nechcel som vyzerať ako
zbabelec.“
„Bolo to veľmi hlúpe, kraj za riekou je veľmi nebezpečný. Koľkokrát som ti to hovoril?“
„Firon chcel korisť,“ bránil sa Will. K tomu, že predtým netrafil
zajaca, sa hanbil priznať.
Otec ho viedol proti prúdu. Keď došli ku skaliskám, pomedzi
ktoré sa rútila rieka, vyštveral sa na vrchol. Will ho nasledoval. Brehy
tu delila jednu siahu široká priepasť. Otec sa rozbehol a na jeden
skok dopadol na druhú stranu.
„Poď!“ kývol synovi.
Will pristúpil k okraju. Pod ním sa rútila spenená voda. Cúvol.
Nesmie dať najavo strach! Rozbehol sa a na zráze sa odrazil. Zovrelo
mu žalúdok a zacítil chladný závan. Dopadol a zatackal sa. V ľavej
ruke mu vystrelila bolesť. Otec ho zachytil. Will sa mu pozrel do očí.
Otec prikývol a zbehol zo skál. Pohyboval sa opatrne, očami prečesával porast. Podchvíľou sa dotkol vaku na chrbte. Nikdy nenosil
zbraň. Vyhnúť sa nebezpečenstvu je ľahšie, ako sa doň hlúposťou
dostať, vravieval.
Kam to ideme, divil sa Will. Začínali ho bolieť nohy. Prešli niekoľko lúk. Will sa zastavil pri malinčí, otec však pokračoval ďalej,
preto s povzdychom nechal chutný obed tak a nasledoval ho. Toto
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mi robí naschvál, pomyslel si. Listnaté stromy nahradili borovice
a smreky, sem-tam sa objavila aj mohutná silueta jedle. Les začal
hustnúť. Svetlo sa zmenilo na zelené šero. Otec stále neúnavne pokračoval hustým porastom.
„Kde ma to vedieš?“ prepadlo ho zlé tušenie.
„Myslím, že to vieš,“ povedal otec a pokračoval ďalej.
To nemyslí vážne! Tým smerom bol močiar.
„Počkaj, oco,“ chytil ho za plece, „žije tu jedna šialená starena.“
„Gleen nie je šialená,“ otec sa uprene zadíval na syna, „veľmi
dobre vie, čo robí.“
Otec ju pozná, zdesene si uvedomil Will.
„Ako si prišiel na to, že sme tu boli?“
„Zápach močiara sa z teba šíril na míľu.“ Otec si vložil do uší dve
hrudky vosku a ďalšie dve podal synovi. „Pre prípad, že bude mať
zlú náladu.“
Do nosa im udrel zápach hniloby. Kráčali po mäkkej a vlhkej
pôde, až došli na okraj močiara. Will sa snažil dovidieť na jeho
druhý koniec, ale močarisko bolo rozľahlé a trčali z neho kýpte stromov. Kde-tu sa nad hladinou objavili zelené záblesky ohňa. Otec
obišiel močiar sprava.
„Našľapuj presne za mnou,“ zahlásil otec skôr, ako vkročil do
močiara na jeho východnom okraji.
„To sa mi asi sníva!“ nadával v duchu Will.
Otec náhle zastal a vzpriamil sa. Pred nimi sa z močiara dvíhal
malý ostrov porastený kríkmi. Z krovia sa ozval škrekot:
„Vypadnite! Čo tu hľadáte?!“
Otec veselo zakričal:
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O dváž ne Srdce
„Gleen, konečne! Už som si myslel, že si na mňa zabudla.“
„Čo chceš, Osloboditeľ?“ zavrčal hlas.
„Doviedol som chlapca,“ zakričal otec, „už ste sa stretli.“
„Poďte ďalej,“ zaznel miernejší tón hlasu.
Otec so synom sa predrali cez kríky a pred nimi sa objavil konármi zakrytý peň obrovského stromu. Na zemi pred ním sedela
skrčená starena. Will sa striasol. Zrazu starena k nemu bleskovo
priskočila a uprela na chlapca svoj pohľad. Nedokázal od nej oči odtrhnúť. V jej pohľade plávali listy stromov, krútili sa víry. Mohutnel.
Mal pocit, že sa v jej očiach ide utopiť.
„Hm, mladíček,“ mrmlala starena, „poď so mnou, niečo ti ukážem.“
„Prestaň!“ skríkol otec.
Willovi sa zablyslo pred očami. Starena zasyčala. Otec držal medzi nimi kovovú tyč. Na jej konci v slnku žiaril obrovský žltý drahokam. Z otca žiarila sila. Bylinkárka vyľakane cúvla.
„Začnime odznova,“ otec zasunul tyč do vaku, „Gleen, toto je
Will, môj syn.“
„Teší ma, synček,“ kývla mu starena krotko, „celý otec, celý otec!“
„Prišiel som po zásoby,“ zmenil tému otec. Povyberal z vaku
prázdne fľašky a opatrne ich poukladal pred chatrč.
„Á, jasné,“ rozsvietili sa bylinkárke oči a pozbierala prázdne
fľašky. „Poďte, poďte ďalej, s radosťou vám dám všetko, po čom túžite, len poďte ďalej,“ volala ich.
„Vďaka, počkáme tu,“ povedal otec a chytil Willa za rameno.
„Aká škoda, aká škoda,“ mrmlala si pre seba starena, „ako
chcete.“
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Bylinkárka

Vošla do chatrče. Ozval sa zvuk rozbitého skla. Vyterigala sa
s fľaškami v náručí. Boli plné jasnej žltej tekutiny. Mamin odvar!
Striaslo ho.
„Sladký spánok, pár kvapiek pred spaním, prosím. Zaženie aj tie
najhoršie nočné mory,“ mrmlala si, „pri nove mesiaca podávať dvojnásobne viac.“
„Vďaka, Gleen,“ otec jej podal peceň chleba, hrudku syra a okrem
toho aj malý kosák, „veľmi si nám pomohla.“
„Vieš, že to nerobím pre odmenu,“ zamrmlala, no veci si hneď skryla
za chrbtom. „Naozaj vám to pomôže?“ Na tvári jej zažiaril úsmev.
„Mnohým,“ povedal otec, „a nezabudni ho piť aj ty – v tmavé
noci, keď mesiac zájde a svetlo sa stratí. Maj ho nablízku. Vždy!“
„Budem si pamätať, veru tak,“ zachripela starena. Otec ju pohladil. Starena spokojne hľadela do diaľky. Pobrali sa preč.
„Zahnal by odvar moje sny?“ chcel vedieť Will.
„Žiaľ, nie,“ odvetil otec, „časom naisto ustanú.“
„Kto to bol?“
„Ona je… bylinkárka.“
„Nikdy si ju nespomínal,“ oponoval Will.
„Prišla do nášho kraja iba nedávno,“ doplnil otec.
„Šiel som sa utopiť v jej očiach!“
„Gleen žila nepekným životom,“ hľadal slová, „svojím hlasom
ovládala ľudí.“
Otec odhrnul veľkú vetvu, kým Will prešiel.
„Vábila ich spevom do močiara?“
„Natoľko ju fascinujú ľudské stvorenia, že sa ich chce zmocniť.
To je len jedna zo slabých odoziev z jej minulosti.“
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O dváž ne Srdce
Will ani nechcel pomyslieť na to, ako sa zmocňovala ľudí
predtým.
„A prečo sa zmenila?“ vyzvedal ďalej.
„Prehovoril som ju,“ pousmial sa otec.
„Tou palicou?“
„To svetlo z drahokamu jej ukázalo smer,“ rukou si pošúchal
hruď, „naučila sa ľuďom pomáhať. Pozná všetky liečivé rastliny v Západnom kráľovstve, nielen liečivé.“
Will sa na otca hneval. Mal ju potrestať, veď jeho aj Firona skoro
zahubila.
Vzduchom sa niesla vôňa machu a ihličia, zelené prítmie sa vyjasňovalo. Nad nimi sa zbierali mračná. Narazili na malý prameň,
keď im na plecia dopadli prvé kvapky dažďa. Otec zastal v zákrute potoka. Voda podmyla koreň stromu a pod ním Will uvidel pás
svetlej zeme. Otec vybral z vaku vrecko a naplnil ho pôdou.
„Na mamine taniere,“ dodal.
„Prepáč, že som ťa neposlúchol,“ riekol Will.
„Odpúšťam ti.“
Podali si ruky.
„Požičiaš mi tú tyč?“ spýtal sa Will.
„Dúfam, že to nikdy nebude potrebné,“ vážne odvetil otec.
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Noč ná zúrivosť

N

ocou sa ozval hlasný úder. Will prekĺzol škárou na dverách
domu. Striasol sa od chladu. Vedel, kde ho nájde. Z vyhne
sa šíril červený jas. Nakukol cez okno. Otec pri rozžeravenej peci
udieral obrovským kladivom po mohutnej železnej tyči. Odletujúce
iskry osvetľovali tmu. Will si takto predstavoval dávnych rytierov,
ako mocnými údermi odsekávajú hlavy drakom.
Na ramene pocítil jemný dotyk. Strhol sa. Hľadel do maminej
tváre. Chytila ho za ruku a voviedla do domu.
„Ráno bude v poriadku.“
Pobozkala ho na vlasy a počkala, kým vošiel do svojej izby. Ponoril sa do nepokojného spánku.
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Prvé stretnutie
so šl’achtič nou

H

ej!“ ozvalo sa z kríkov. Kým sa Will obrátil, do hlavy mu vrazila šiška. Fironov smiech prezradil, kde sa nachádza.
„
Will obehol kríky a pritom zbieral šišky. Obväzy z ľavej ruky si
sňal ráno. Ešte ho bolela, no mohol ňou hýbať. Firon stál chrbtom
k nemu. Nedal mu šancu. Z rozbehu vystrelil a šiška preletela na
jednu siahu od kamaráta. Nestihol sa ani len otočiť a už hodil ďalšiu.
Konečne zasiahol aspoň jeho nohu.
„Pst!“ obrátil sa k nemu Firon. Opatrne vykúkal z krovia. Will sa
k nemu pridal.
„Skrč sa,“ sykol mu kamarát.
Will rozhrnul krovie. Ozvalo sa prasknutie konára. Nejaké zviera
sa predieralo krovím. Will zobral do ruky konár a tu zrazu z krovia
42
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Prvé stretnutie so šl’achtič nou

vypadla drobná postava v zelenom plášti. Nazlostene si strhla kapucňu a vtom sa rozliala po jej pleciach záplava svetlých vlasov. Tvár
patrila mladému dievčaťu. Will zatajil dych. Zelené oči sa trblietali
ako čisté jazero. Zatúlal sa do zákutí jej očí. Paprade mu pohladili tvár. Dievčina našpúlila ústa a vytryskol z nich krištáľový hlas,
niesol sa k nim ako lupene kvetov vo vánku. Zamatový hlas zunel
priestorom ako struny husieľ pod sláčikom majstra. Kropaje tónov
ho ovlažili ako letný dážď.
Postava vystrela ruky k oblohe. Krehké prsty, biele ako prvosienka, formovali gestá. Prosila o pomoc. Trasenie rúk ešte zdôrazňovalo jej naliehavosť. Zvestovalo blížiacu sa búrku. Pre Willa prestalo
existovať všetko ostatné okrem nej. Už pred ním nebol les, ale dni
strávené s vedomím, že ju spoznal. Spŕška spevu v ňom niečo prebudila. S radosťou sa pozrel na dievčinu. Vedel, že nech ho život
kamkoľvek zaveje, bude pri nej. Bude tu pre ňu. Bude ju ochraňovať,
slúžiť jej, bojovať za ňu. Sklátila sa na zem, akoby ju skolil blesk.
Will sa k nej vrhol. Zdesene vykríkla, ale Will ju zachytil skôr, ako
dopadla na zem.
„To je dobré,“ uisťovala ho dievčina a opatrne sa vystrela. Trochu
odstúpila, no neutiekla.
„Som Will,“ prerušil chlapec ticho.
„Teší ma, Will,“ odvetila zaskočená. Dychtivo hľadela ponad
jeho plece.
Ako vzduch rozdúcha oheň vo vyhni, tak jej spev rozhorel vo
Willovi túžbu pomôcť jej.
„Ako sa dostanem za Striebornicu?“ prebral ho zo zasnenia
jej hlas.
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O dváž ne Srdce
Will s radosťou prikývol. Áno, Striebornica. Zakázaná rieka.
Hranica medzi bezpečím a divočinou. Miesto, kde s Fironom skoro
prišli o život. Naznačil jej, aby sa k nemu pridala, a rezko vykročil.
Vtom ho do hlavy trafila šiška, druhá zasiahla dievča do tváre.
„Vzdajte sa!“ ozvalo sa z krovia. Vzápätí sa odtiaľ vynoril Firon
mávajúc palicou.
Dievča sa vytrhlo Willovi z rúk a zmizlo v húštine.
„Ty si tomu dal,“ obrátil sa Will na kamaráta.
„Nechcel som vás rušiť pri predstavovaní,“ drgol doňho Firon,
„poď, zistíme, odkiaľ prišla.“
Willa nebolo treba dvakrát prehovárať. Nasledovať ju bolo ľahké,
počul ju zďaleka. No pohybovala sa rýchlo. A nespomaľovala. Chlapci dychčali od námahy. Vtrhli do húštiny. Zrazu niekto zdrapol Willa pod krk. Na krku pocítil chladný kov.
„Prečo sledujete to dievča?“ ozval sa hrubý hlas a za ním Fironov
výkrik.
„Nechceli sme jej ublížiť!“ zašepkal Will.
„Tak vy ste jej ublížili?“ zahrmel hlas a sotil Willa o strom. Pred
ním stál vojak v kovovom brnení. Mieril mu na hruď krátkym mečom. Will sa neodvážil ani pohnúť. Druhý vojak privliekol Firona.
„Pôjdete s nami do tábora,“ rozhodol prvý vojak.
Willovi sa podlamovali nohy, cesta trvala celú večnosť. Keď uvidel vojenský tábor, bol prekvapený, predstavoval si ho totiž inak.
V kruhu stálo päť stanov: tri z bielej látky, jeden šedý a posledný bol
tmavočervený. Vojaci ho postrčili do stredu tábora. Pred tmavočerveným stanom stála dievčina, ktorú vyľakali. Vzrušene sa rozprávala
s ďalšími dvoma dievčatami, ale len čo ich zbadala, zmĺkli. Z biele44
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ho stanu vyšiel statný vojak, prítomní vojaci zasalutovali. Širokými
plecami zakryl Willovi výhľad na dievča. Tvár mu lemovala hnedá
brada, spod prilby hľadeli prísne oči. Firon sa neisto zamrvil.
„Podajte hlásenie!“ obrátil sa veliteľ na vojakov.
„Chytili sme ich, ako prenasledovali mylady,“ odvetil vojak.
Veliteľ sa prekvapene pozrel smerom k dievčatám.
„Browen, nič sa nestalo,“ prehovorilo dievča v zelenom plášti,
s tvárou červenou od behu, a podišlo bližšie, „stretla som ich na prechádzke povyše tábora. Stavili sme sa, kto bude v tábore prvý.“
Chlapci sa na seba prekvapene pozreli. Browen sa však nedal
presvedčiť.
„Váš otec nám dal jasné inštrukcie – ani krok bez stráže. Inak
rušíme celé toto divadlo,“ rozčuľoval sa, pričom namrzene ukázal
rukou na stany, „a vraciame sa na zámok.“
Dievčina sa postavila medzi veliteľa a chlapcov.
„Milý Browen,“ usmiala sa, „nechcela som unúvať tvojich skúsených vojakov nudnou prechádzkou po lese. Myslela som, že vám
pripravím občerstvenie z lesných plodov.“
„O tom by som mala niečo vedieť,“ prerušila ju nižšia žena s úzkou tvárou, ktorú zakončoval fialový klobúk, „mne ste sa zdôverili
s túžbou osamote študovať dejiny kráľovstva. Predpokladala som, že
ich budete čerpať z kníh, a nie z divočiny.“
„Grewel,“ obrátilo sa na ňu dievča, „malo to byť prekvapenie aj
pre teba. Celé dni sa o mňa staráš. Vari si nezaslúžiš malú pozornosť
aj odo mňa?“
„To je od vás milé, mylady. Ale pravdepodobnejšie sa mi zdá, že
ste opäť raz zatúžili stratiť sa v lese.“
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O dváž ne Srdce
„Pri jej hlučnosti by ste nemuseli dlho hľadať,“ povedal Firon,
pod prísnym pohľadom dievčiny však hneď zmĺkol.
„Dovoľme súťažiacim, aby sa predstavili,“ pokynul veliteľ chlapcom.
„Už celé generácie našich rodín bývajú v lese,“ spustil formálne
Firon, „sme verní obyvatelia Západného kráľovstva a pravidelne platíme dane. Môj otec Deran je vážený poľovník na kniežacom dvore
vo Forneme.“
„To ti mám veriť?“ nevrlo sa spýtal veliteľ.
Firon vykročil smerom k nemu, no vojak stojaci za ním ho strhol späť.
„Poznám toho chlapca,“ ozval sa hlas z konca tábora.
Pristúpil k nim ďalší vojak:
„Videl som ho na poľovačke s kniežaťom.“
„Ak je to tak,“ obrátil sa na nich veliteľ, „odovzdaj svojmu otcovi
naše pozdravy. A už vás tu nechcem vidieť.“ Kývol rukou a vojaci ich
pustili. „A vy mi vysvetlíte,“ obrátil sa na vojakov, „prečo sa šľachtičná túlala týmto nebezpečným kútom kráľovstva sama a bez dozoru!“
Will s Fironom ostali chvíľu nerozhodne stáť.
„A my pozdravujeme jeho výsosť, knieža Finismauda,“ ujal sa
slova Firon. Snažil sa urobiť dojem, ale veliteľ mu nevenoval po
zornosť.
Will sa otočil na odchod, vtom ho niekto trafil šiškou do hlavy.
Zvrtol sa. Dievča v zelenom plášti mu jemne kývlo a spýtavo sa
zahľadelo do lesa.
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V

itaj, oslávenec!“ privítala Willa jeho mama. Dnes slávil svoje
pätnáste narodeniny a vychutnával si jej hrejivé objatie. „Nech
„
ťa Prvý Kováč obdaruje darom, ktorý budeš v živote potrebovať
najviac.“
Mama toto starobylé meno spomínala zriedka, preto si to Will
ešte viac cenil.
„Synak, všetko najlepšie,“ otec mu položil ruky na plecia, „prajem
ti, aby tvoja sila rástla každým dňom, nech sa nezľakneš ťažkostí ani
námah. Odmenou ti bude dobrý a dlhý život. A srdce…“ otcove
oči sa zaleskli, „srdce nech máš odvážne a statočné.“ Potom mu dal
nôž s rukoväťou z jelenieho parohu. Bol nádherný. Will ho opatrne
zobral do rúk.
„Ďakujem,“ tuho objal otca, svojich rodičov by nemenil za nič
na svete.
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O dváž ne Srdce
Mama prestrela biely obrus, položila naň sladké buchty s maslom a medom a naliala im teplé mlieko. Will s chuťou zahryzol do
čerstvého pečiva. Med sa mu rozplýval na jazyku.
Dnes v noci sa mu o nej snívalo. Na chvíľu sa zamyslel, zaspomínal, ako vo sne stretol tajomnú dievčinu. Obozretne kráčala po lese
a on sa k nej približoval. Keď ho zbadala, vzniesla sa do povetria.
Zlaté vlasy jej viali vo vetre. Vážne naňho hľadela. Spýtavo ukazovala na les. Will nerozumel, čo od neho chce, ale nemohol zo seba
dostať ani slovo. Nevedel sa pohnúť z miesta. Lesom sa prehnal víchor, ktorý trhal z korún stromov listy. Len čo dážď listov ustal, Will
vzhliadol k dievčine. Zmizla.
Precitol a uvažoval, či im má povedať o včerajšom stretnutí. Ako
by zobrali, že ho zajali nejakí vojaci? Radšej ešte počká.
„Pozývam ťa na našu horu,“ obrátil sa naňho otec. Brával ho na
výstup na každé narodeniny. Sviatok to bol už len preto, že v ten deň
nemusel pracovať.
„Do dospelosti ti chýba presne rok… tentoraz tam budeme aj
nocovať,“ nadhodil otec, „zober si deku.“
Už dávno túžil spať v prírode. Fironov otec bral syna na nočné
pochôdzky po lesoch, Willovi však rodičia kládli na srdce, aby bol
vždy pred zotmením doma, preto táto noc bude jeho prvá noc v divočine.
Will vybehol hore schodmi, aby sa vystrojil. Najskôr si pripevnil nôž na motúz a tak sa ním opásal. Do vaku vložil deku
z postele. Mama mu k chlebu pribalila buchty a v studni si ešte
naplnil mech s vodou. Otec ho čakal pred domom s veľkým vakom
na chrbte.
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„Dnes bude horúco,“ pripomenul otec a podával Willovi klobúk.
„Vyzerá otrasne,“ poznamenal Will, „ten nosil ešte tvoj dedo?“
„Možno nie je najnovší,“ v otcových očiach sa pri týchto slovách
zablyslo, „ale zachráni ťa od úpalu.“
Aj on sám si nasadil podobný širák. Will však svoju neforemnú
pokrývku hlavy vložil do vaku. Fironov otec mal lesnícku čiapku a tá
veru stála za to.
„Pripravený?“ obrátil sa otec na syna.
Will prikývol.
„Vrátime sa zajtra podvečer,“ poznamenal otec, vystrel ruky
k svojej žene a vyobjímal ju.
„Dávajte si pozor!“ povedala mama a podišla k Willovi. „Vyrástol
z teba chlap.“ Pri týchto slovách ho držala vo svojom náručí a oči jej
žiarili šťastím.
Mamina radosť potešila Willa viac ako všetky koláče. Usmial sa
na ňu a z celej sily si ju privinul k sebe.
Dlho šli po lesnom chodníku na západ, napokon ďaleko za Fironovým domom zabočili na sever. Otec si veselo pískal a Will mal
čo robiť, aby mu stačil. Po dvoch hodinách zastali, sadli si na zem
a občerstvili sa vodou. O chvíľu opäť pokračovali. Príroda sa menila.
Les sa vlnil čoraz viac, medzi listnatými stromami sa objavili smreky.
Povieval vánok. Keď vyšli na lúku, Will zatajil dych. Vypínali sa pred
ním majestátne kopce Ohnivých vrchov. Biele steny tak silno odrážali jas slnka, že musel privrieť oči. Otec obišiel lúku a prišiel späť
k potoku, pri ktorom stál Will. Napili sa a čerstvú vodu si nabrali aj
do zásoby. Otec sa nakoniec natiahol pod mohutnú borovicu.
„Počkáme, kým prejde horúčava.“
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O dváž ne Srdce
Will sa s úľavou oprel o kmeň z druhej strany. Zacítil živicu.
Rukami sa zaboril do mäkkého koberca z machu a započúval sa do
cvrlikania svrčka. Viečka mu pomaly oťažievali a premožený teplom
zanedlho zaspal.
***
Zobudilo ho čvirikanie. Posadil sa. Slnko vrhalo dlhé tiene. Obzrel sa a uvidel otca, ako sedí opretý o strom a hľadí na masív Ohnivých vrchov.
„Už som si myslel, že dnes chceš táboriť tu,“ ozval sa otec.
„Nikdy,“ odvetil Will ospalo, „predsa si nenechám ujsť čučoriedky na úbočí. Pamätáš sa?“
„Tri dni som mal modré ruky,“ priznal otec. „A nazbierajme si
drevo, na vrchu nie sú stromy,“ dodal.
„Chceš nocovať na vrchole?“ spýtal sa Will, no odpovede sa nedočkal.
Putujúci si na vak pripevnili suché konáre.
„Poďme, nech nám medvede všetko nezjedia,“ posúril otec, pritom jeden konár obtrel o miazgu z kmeňa borovice a zastokol ho
medzi ostatné.
„Je to smiešne, že také veľké zviera sa kŕmi čučoriedkami.“
„Will, dravé zvieratá sú nebezpečné.“
„Nedá sa skrotiť?“
„Dravec vždy zostane krvilačný.“
Otec si vyhodil vak na chrbát a vyrazili. Tráva im siahala po
plecia. Na úpätí kopca zastali. Will sa rozhliadal okolo, našťastie
žiadneho dravca nevidel. Keď zahnal hlad, vytiahol klobúk a začal
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doň zbierať čučoriedky. Predsa len je na niečo dobrý, pomyslel si
v duchu.
Otec sa zamračil, ale vzápätí sa zasmial. Náruživo zbieral čučoriedky a hltal jednu za druhou. Zrazu zavial chladný vietor, otec si
utrel rukávom ústa a vyhlásil:
„Nech sme na hore do západu slnka.“
Will ešte narýchlo zjedol zopár plodov, zvyšok zabalil do klobúka a vložil do vaku.
Veľké skaly sa striedali s menšími, ale otec skákal z kameňa na
kameň s istotou. Willa čoskoro začali od námahy páliť nohy. Ohliadol sa späť, už dovidel ponad stromy. Skrútené borovice vystriedala
kosodrevina.
„Opatrne,“ varoval ho otec, „ak si vykĺbiš nohu, náš výstup sa
skončil.“
Z času na čas zastali, aby sa vydýchali. Nad kosodrevinou kráčali
po balvanoch. Will prestal vnímať čas. Šiel tesne za otcom, nohy
kládol na miesta, kde pred chvíľou stúpil on.
„Sme na mieste,“ zaznelo z otcových úst.
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O

bzrel sa. Hlboko pod nimi sa tiahol pás trávy, lúka s čučoriedkami, kde sa tak dobre najedli. Za ňou sa rozprestieral les.
Pásmo hôr pokračovalo na severnom horizonte. Na bielych stenách
horeli posledné lúče slnka. Vládlo tu ticho.
Otec sa zadíval do slnka. V očiach mu horeli plamienky šťastia.
„Nádhera,“ zašepkal dojatý.
„Kde prenocujeme?“ spýtal sa Will a napil sa vody, potom podal
vak otcovi.
Zafúkal studený vietor. Otec prikročil k odvrátenej strane kopca,
kde vrch prudko klesal. Obrátil sa tvárou k skale a začal zostupovať.
Will ho s napätím sledoval. Keď zastal na skalnom výčnelku, kývol
na syna. Will rukami obopäl tvrdú skalu. To, že otec je pod ním,
ho napĺňalo dôverou, preto sa nebál zostúpiť k nemu. Otec ukázal
na otvor v skalách. Vybral konár so živicou. Kresadlom na ňu há52
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dzal iskry, až kým sa nezapálila. Jaskyňu ožiarilo mihotavé svetlo.
Na horiaci konár priložili zopár ďalších konárov. Otec vybral dva
hrnčeky, nalial do nich vodu a postavil ich na kraj ohníka. Will si
sadol k stene. Bol spotený a nepríjemne ho chladila. Vybral z vaku
deku, dal si ju za chrbát a hneď mu bolo lepšie. Len čo voda zovrela,
otec do nej hodil čučoriedkové listy. Jeden hrnček zrakom ponúkol
synovi, druhý si opatrne zobral on sám. Will chytil hrnček, ale musel
ho pustiť z rúk, lebo bol horúci a popálil sa. Siahol po deke, aby si
do nej chytil hrnček. Musí čakať, kým jeho obsah trochu vychladne.
Vybral koláče a ponúkol ich otcovi. V jaskyni spokojne pukal oheň.
„Ako si ju objavil?“ nevydržal Will.
„Chodím sem nabrať silu, poď sa pozrieť.“
Otec si usrkol čaju a vyšiel von, Will ho nasledoval. Nad krajinou
sa rozhostila tma. Sadli si na okraj skalnej rímsy, nohy im viseli vo
vzduchu. Will videl pod sebou len čierňavu, po chrbte mu prebehli
zimomriavky. Zahľadel sa do diaľky.
„Pozri na tú krásu,“ ukázal otec rukou na nebo, „ako tisíc zafírov.“
Will dvihol zrak. Na nebi sa trblietali iskry z modrého plameňa.
„Pri nich si zakaždým spomeniem, koľko krásy je na svete,“ šepkal otec, „tu nepočuť šum lesa, hučanie rieky, vravu ľudí. Si tu iba ty
sám. A nebo.“
„Kto vytvoril hviezdy?“ spýtal sa Will otca, ale ten chvíľu mlčal,
rozpamätával sa na dávny príbeh. Napokon preriekol:
„Prvý Kováč. Bolo to dávno… miloval tvorenie vecí. Ak našiel
v hlbinách kúsok miesta, vytepal doň hviezdu alebo kométu. Daroval im svoj jas. Vytvoril ich pre ľudí, aby im pripomínali, že ten
krásny svet je pre nich. Vytepal celú Risniu, povrch zeme. Náš kút
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ľudia nazvali Západné kráľovstvo. Prvý Kováč doň vštepil svoju lásku, nadšenie, vášeň. A dlátom stvárnil vrchy navôkol. Potom pozval
svojich synov, aby pokračovali v práci, ale podľa mňa urobil chybu.“
„Fironova starká vravela, že boli dvaja,“ nadviazal Will. Bol nadšením celý bez seba, veď otec mu prvýkrát hovoril o starých legendách.
„Mal troch synov. Najstaršieho nespomíname, v jeho srdci ako
prvom zahorela závisť k ľuďom. Stal sa prvým Ničiteľom.“ Otec sa
zaklonil a pokračoval: „Dvaja mladší milovali ľudí, do svojej práce dali
celé srdce. Odvážny Lovec trávou pokryl údolia a lesmi pokryl úbočia. Najmladší, Odveký Pútnik, sa v oblakoch hrá s vetrom. Na zem
zostupuje v daždi. Vodou riek prechádza krajinou, odovzdáva jej životodarnú silu. Keď sa jeho púť skončí v ďalekých moriach, opäť zatúži
po oblakoch. A tak krúži po krajine celé veky a prináša jej obnovenie.“
„A kto vytvoril ľudí?“
„Prvý Kováč ukázal svojej žene, Milujúcemu Slnku, zem a ona
ho s láskou pohladila lúčmi. Tak povstali ľudia. Jej syn, Odvážny
Lovec, pre nich stvoril zvieratá. Na obživu a pomoc. Odveký Pútnik
zase stvoril vtáky, aby ľuďom naveky pripomínali ich matku a otca
na oblohe.“
Oblohu ožiarila padajúca hviezda. Otec zovrel ruky v päsť.
„Čo je?“ strhol sa Will.
„Potomkovia Ničiteľa znenávideli Prvého Kováča.“
„Prečo?“
„Zazlievali mu, že všetku krásu vytvoril aj pre ľudí. Sami sa považovali za niečo viac. Chceli si svet privlastniť, a tak sa rozhodli
zahubiť ľudstvo. Niekedy zhodia na zem hviezdu, aby ju rozčesli.“
„Ako sa volajú?“
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„Podľa svojho otca – Ničitelia,“ otec s odporom vypľul toto
meno, „Prvý Kováč a Milujúce Slnko boli zaslepení láskou k svojim
synom,“ v otcovom hlase zaznela trpkosť, „príliš im dôverovali, aj im
dali schopnosť pretvárať svet.“
„To je skvelé!“ zaprotestoval Will. Predstavil si totiž, aké všelijaké
lovecké zbrane by vedel vynájsť, keby bol na ich mieste.
„Potomkovia Odvážneho Lovca a Odvekého Pútnika sa volajú
Budovatelia. V srdci Ničiteľa, ich najstaršieho brata, však vychladla láska k ľuďom, zahasila ju chamtivosť. On a jeho potomkovia sa
cítia nadradení nad iné bytosti Risnie. Títo nafúkanci, z pomsty za
krásnu zem, ktorú ľudia dostali do daru, zotročujú ľudí, pobádajú
do vojen. Len tí najmocnejší ľudia odolajú ich pokušeniam. Ničitelia ľuďom sľúbili moc a bohatstvo. Prvý Kováč urobil chybu, že
dôveroval vlastným potomkom, nemal dôverovať ani ľuďom. Dal im
všetkým primnoho slobody!“
„Môžu Budovatelia veci napraviť?“
„Zostalo ich len zopár,“ odvetil smutne otec, „vidiac hrôzy sveta
nemajú odvahu dať život ďalšiemu potomstvu. Hrozí, že zaniknú
úplne. Ak sa tak stane, ostanú len Ničitelia, ktorí nakoniec dosiahnu
svoj cieľ. Zahubia zem aj s jej ľuďmi.“
Will bol zdrvený. Hviezdy sa mu už nezdali také bezpečné. Ktorú na nich nabudúce zhodia Ničitelia?
„A predsa chodíš sem do hôr,“ poznamenal syn potichu, „aby si
obdivoval dielo Prvého Kováča.“
„Tu vidím, aký bol svet na počiatku,“ prisvedčil otec, „bez zla, čo
sa deje v údoliach.“
Will si spomenul na príbeh o pokladoch ukrytých v horách.
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„Ten drak v Ohnivých vrchoch je skutočný?“ spýtal sa.
„Je najhorší spomedzi Ničiteľov,“ zavrčal otec.
Will bol otrasený. Nielen kraj za Striebornicou, ale celý svet sa
zmietal v boji! A Budovateľom dochádzajú sily. Bol vďačný otcovi,
že mu povedal o zrode sveta. Keďže mu daroval život, mal viac odvahy než všetci Budovatelia dohromady. Otec musel veriť, že jeho,
Willa, čaká niečo dobré. Prvý Kováč je na jeho otca určite hrdý.
Vrátili sa do jaskyne. Will si rozprestrel deku. Ešte priložil na
oheň a zamotal sa do zvyšku deky, pod hlavu si dal vak. Prekvapil ho
otcov hnev na Prvého Kováča. Kvôli slobode a dôvere ľuďom?! Veď
to je skvelé!
Prebudil sa na poryv vetra.
„Oco?“ zavolal do tmy.
Nikto sa neozval. Vymotal sa teda z deky a šiel rozfúkať uhlíky
v ohnisku. Ožiarili prázdnu jaskyňu. Ale kde je otec? Will vyšiel
von. Mračná zahalili všetky hviezdy. Opatrne sa vyštveral na vrchol,
a keď oblaky preťal blesk, osvetlil celú krajinu a on uvidel otcovu
siluetu, ako dvíha zaťatú päsť k oblohe a z celej sily kričí k oblakom.
***
Opäť bol na tom strašnom mieste. Túlal sa tmavými chodbami.
Dnes tu však bolo niečo ináč. Chodbami sa okrem štipľavej vône
niesol čísi spev, clivá, smutná melódia sa šírila chodbami. Bol fascinovaný tým, čo počul, a chcel sa dostať bližšie k zdroju tohto spevu.
Spev ho natoľko uchvátil, že sa nechcel vyslobodiť z bludiska chodieb. Nebol to omamujúci spev bylinkárky, tento hlas bol čistý ako
krištáľ. Neznáma melódia rozochvievala jeho srdce. Ako sa chodby
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rozširovali, spev znel čoraz jasnejšie. Rozbehol sa. Nemohol sa dočkať chvíle, keď uvidí osobu, ktorej patrí tento nádherný hlas.
Napokon vbehol do veľkej dvorany. Vpredu na vysokom podstavci stála tá záhadná dievčina so zelenými očami, odetá v splývavej
tmavočervenej róbe. Nadýchla sa a z celej sily vylúdila nové tóny. Pri
speve sa jej voľne spustené vlasy dvíhali na hrudi. Bola ešte krajšia,
ako si ju pamätal. Zabodla doňho pohľad. Vtom sa jej hlas zlomil
a klesla na podstavec. Will sa k nej rozbehol. Miestnosťou sa rozľahol strašný rev.
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ostupovali z končiara. Ovieval ich chladný vetrík. Po nočnej
búrke nebolo ani stopy.
„Otec, ako je to?“ nadviazal na včerajší rozhovor Will. „Budovatelia aj dnes pretvárajú svet? Prvý Kováč sa ešte zaujíma o to, čo
vytvoril?“
„Ťažká otázka,“ povedal otec, „legendy hovoria, že Prvý Kováč
vytvoril náš kus zeme, Západné kráľovstvo, ako posledný. Sme blízki
jeho srdcu, jeho najmladší výtvor.“
„Ako teda môže dovoliť, čo robia Ničitelia?“ nechápal Will.
„Neviem,“ odvetil. „Mal by ich zastaviť jedným úderom. Vari na
nás nezabudol…“ dodal otec skormútene.
Zostúpili do kosodreviny. Nižšie rástli borovice ošľahané vetrom.
Vošli do bujných kríkov vyšších ako Will. Trochu blúdili, až prišli
k úseku s vytrhanými krikmi. Boli vytiahnuté zo zeme aj s koreňmi.
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Ako ich otec pozorne prehliadal, Willovi udrel do nosa silný puch.
Otec sa pozrel ponad neho a oči sa mu rozšírili od strachu. Nato sa
Will obzrel a stuhol. Medveď! Zviera sa postavilo na zadné a zrevalo. Will padol na chrbát a nohami sa odsúval od dravca. Zviera sa
k nemu sklonilo. Willovi preblesklo mysľou, že nechce odísť z tohto
sveta takouto smrťou. Zrazu ho niečo zdraplo a odhodilo dozadu.
Medzi neho a medveďa sa postavil otec.
„Uteč!“ zreval otec, pričom pred zverom mával kovovou tyčou.
Medveďa oslepovalo jasné svetlo, ktoré vychádzalo zo žltého
drahokamu. Dravec zrúkol, ale otcom to vôbec nepohlo. Vtedy to
Will uvidel… Veď on má tvár! Najprv si myslel, že narazil do skaly
a odpadol. Ale pod hustou srsťou zvieraťa sa naozaj skrývali ľudské
oči a nos, rozďavená papuľa však bola medvedia. Netvor si prezeral
korisť. Otec pred ním krúžil tyčou a opatrne sa k nemu blížil. Ten
vrčal a chniapal po nej.
„Bež,“ zakričal otec, „okamžite uteč!“
Will sa nehýbal. Nesmie tu nechať otca! Skryl sa za kríky. Netvor
sa vrhol na otca, no on uskočil a uštedril mu ranu do boka. Medveď
zareval a labou rafol po ňom. Tyč sa len tak mihala, ako otec odrážal
rozzúrené výpady. Netvor sa vzpriamil – otec mu siahal po hruď –
a švacol otcovi po krku. On uskočil nabok a podrazil mu pravú tlapu. Medveď spadol na zem. Otec mu tyčou pritlačil hlavu a niečo
nezrozumiteľne kričal. Desivý tvor ručal čoraz hlasnejšie. Chňapol
tlapou po otcovej hrudi a ten klesol na kolená.
„Nie!“ vykríkol Will a vrhol sa k otcovi. Nesmie zomrieť!
Otec sa opieral o tyč a uprene hľadel na netvora, ktorého rozďavená papuľa bola len kúsok od jeho tváre. Zrazu Willa oslepil zá59
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blesk. Z otcovej hrude vytrysklo svetlo, prerazilo cez jasný kameň
a vrazilo do dravca. Prúdy jasného svetla ho postupne obmotávali.
Začali z neho padať husté hnedé chlpy a namiesto nich sa objavila
ľudská koža. Otec pozrel na Willa.
„Deku!“ zvolal.
Will bleskovo vybral z vaku deku a pritlačil ju otcovi na hruď.
„Nie pre mňa… zakry ho,“ povedal otec a ukázal na ležiace telo.
Otec si jednou rukou strhol z hrude deku a podal ju Willovi,
aby ňou prikryl telo, druhú ruku si pridŕžal na hrudi. Tiahli sa ňou
krvavé ryhy.
„Už je dobre,“ povedal po chvíli, „už je mu dobre.“
„Vykrvácaš!“
Willa nezaujímalo, čo sa deje s netvorom.
„Repík,“ otec vyčerpane klesol na zem a ruky si stále držal na
hrudi.
Will sa rozbehol. Predieral sa cez husté kríky. Keď dobehol na
lúku, z vysokej trávy vytrhol žlté kopijovité rastliny a vrátil sa späť
k otcovi. Opatrne mu dvihol ruky a na krvácajúce rany priložil rozdrvené listy s kvetmi. Otec sa mykol, no nevydal ani hlások. Will
si strhol košeľu a obviazal ju pevne okolo otcovej hrude. Pozrel sa
smerom k netvorovi. Ten sa ani nepohol, možno ho otec zabil…
Dúfal, že áno. Vytiahol vak s vodou a dal sa napiť otcovi. Willovi sa
tisli slzy do očí.
„Ďakujem,“ zašepkal otec, „rany nie sú hlboké.“ Hneď nato zaspal. Will sa nad neho zohol, počul, že dýcha veľmi plytko.
Slnko pražilo. Pod dekou sa niečo pohlo. Will vytasil nôž a vrhol sa na deku, aby dokončil, čo otec začal. Niekto ho však chytil
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za ruku, bol to otec. Nesúhlasne kývol hlavou. Spod deky vykukla
zarastená hlava muža. Prekvapene žmúril.
„Kde to som?“
„Vitaj späť,“ zahlásil otec a podal mužovi ruku. Ten ju pevne stisol. Po tvári sa mu kotúľali slzy. Will nechápal, o čo ide.
„Tá nenávisť… je preč,“ riekol muž a zaboril si hlavu do dlaní.
„Ako si to urobil?“
„Sám si sa jej vzdal, ja som ti len ukázal prameň. Rozhodnutie
vrátiť sa si urobil sám.“
„Chcel som ťa zabiť,“ namietol zahanbene muž. „Odpusť mi!“
Otec prikývol a dodal:
„Ale bolelo to poriadne!“
„Raan,“ vyriekol muž a podal otcovi ruku.
„Brion,“ odvetil otec pevne stískajúc jeho ruku vo svojej.
„Tá komnata… dym a strašný smiech,“ vravel muž a pritom sa
striasol. Otec ho pohybom ruky zarazil.
Will zbystril pozornosť. O čom ten muž rozpráva?
„Najedzme sa,“ povedal otec a podal mužovi krajec chleba.
„Mäso dnes nebude,“ dodal s úsmevom.
Muž sa uškrnul a zahryzol do suchého chleba.
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ládzeš?“ opýtal sa Will otca podpierajúc ho z jednej strany.
Vliekli sa lesom.
„
„Nie,“ otec sa silene usmial, „no do západu slnka sa musíme skryť
v dome.“ Pri posledných slovách sa pozrel na muža, ktorý ho podopieral z druhej strany.
„Nechajte ma tu,“ povedal im muž, keď prekročili prvý potok.
Od vyčerpania sa zviezli na trávu.
Otec mu podal kresadlo a dodal:
„Zahrej sa, teraz už nemáš kožuch.“
Muž vďačne prikývol. Otec mávol na syna. Will neochotne otvoril vak, bol v ňom mech s vodou, klobúk, celý modrý od čučoriedok,
a omrvinky chleba. Sú to moje veci, rozmýšľal. V noci bude chladno.
Napokon vak predsa len hodil mužovi k nohám. Bez slova prikývol.
Pobrali sa domov. Will bol rád, že sa striasli zarasteného muža.
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„Musí sa držať ďalej od ľudí,“ vysvetľoval otec, „potrebuje čas.“
Will sa na muža hneval. Zaútočil na nich, zranil otca, zaslúžil by
si zomrieť.
„Ako si ho dokázal zmeniť?“ nedalo mu.
„Náš rod má dar obnovovať,“ odvetil otec, „v ľuďoch vieme objaviť ich pôvodnú krásu.“
„To stačí?“
„Ukázal som mu, kým bol v okamihu zrodenia. Videl som v ňom
odlesk Milujúceho Slnka.“
„A to svetlo z hrude?“
„Keď druhému praješ dobro, v srdci sa ti rozhorí oheň Prvého
Kováča. Je to plameň, ktorým boli pred vekmi vytvorené všetky veci.
Tyč s kameňom ich nasmerovala k nemu. Plameň prenikol do zákutí
jeho mysle a rozhorel v ňom vyhasnutú nádej a lásku. Život sa mu
opäť zdal zmysluplný. Chytil sa ho celou dušou. Zanechal nenávisť.
Túžba byť šťastný pretrhla putá nenávisti a hnevu, ktoré ho zväzovali, a ľudská podoba sa predrala na povrch. Toto je Svetlá Premena.“
„Kde si našiel ten drahokam?“
„Na dobre skrytom mieste,“ zasmial sa, no chytil ho záchvat
kašľa. Otec si chytil hruď a obaja sa zrútili na zem. Will mu pomohol vstať.
„Ak by si ho predal, boli by sme boháči!“ napadlo Willovi.
„Dlho by sme sa z bohatstva netešili,“ zamrmlal otec.
„Čo hľadal ten netvor v kríkoch?“ vyzvedal Will.
„Potravu. Aj keď…“ na chvíľu sa odmlčal, „oni nás dokážu vycítiť.“
„Nás?“ spýtal sa zmätene Will a v duchu ešte uvažoval: Aj mňa?
Ja mám tiež dar porážať netvorov?
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„Svetlo prvého ohňa sa šíri na veľké vzdialenosti. Pre tohto nešťastníka som horel ako jasná fakľa v temnote.“
„Tiež si ho cítil?“ zaujímalo Willa.
„Musel sa tam dostať v noci. Dážď totiž zmyje pach Preme
nených.“
„Je ich viac?“ zhrozil sa Will.
„Horská rieka Striebornica je hranicou, ktorá ich zadržiava. Jej
číra voda nesie z Ohnivých vrchov čiastočky prvého ohňa. Nenávidia
ju, aj preto je nebezpečné prekročiť rieku, nevieš sa proti nim brániť.“
„Nauč ma to!“ vykríkol Will.
„Dúfam, že to nikdy nebude potrebné,“ odvetil nevľúdne otec,
„a že nikdy nebudeš musieť nahliadnuť do ich temnej duše.“
„Aj tá starena v močiari je Premenená?“ napadlo mu.
„Ona je Navrátená,“ spresnil otec, „vrátila sa z veľkej diaľky.“
Willa striaslo. Vycítila ho! Aj po Svetlej Premene. Koľkí Premenení sa ešte potulovali po divočine?
„Má aj mama túto vlastnosť?“
„Nie, zdedili sme ju len my.“
„Kto my?“
„Okrem mňa ešte jeden,“ vykĺzlo otcovi z úst.
„Si potomok Budovateľov?“ Uvedomenie si tejto skutočnosti
Willa ohúrilo.
„Povedzme, že sme vzdialení príbuzní,“ povedal otec zamyslene.
Zvyšok cesty kráčali mlčky. Willovi sa však preháňalo hlavou
množstvo myšlienok. To znamená, že aj on je potomkom Prvého
Kováča. To je vynikajúce! Príde na všetky svoje schopnosti. A vyskúša ich! To sa bude Firon pozerať!
64

Odvazne srdce.indd 64

28. 7. 2016 22:18:40

Rodinná história

„Fironov otec o nich vie?“ spýtal sa Will.
„Niečo tuší…“ otcovi sa po tvári lial pot, „raz som mu pomohol,
keď bol na poľovačke s pánmi z mesta. S Deranom máme dohodu…“ oprel sa o syna, „on sa stará o tento breh Striebornice a ja
o ten druhý. Ale o našom dare nevie. Aj ty si to nechaj pre seba, je to
pre teba bezpečnejšie.“
Keď sa približovali k domu, videli, že mama ich už vyzerá. Rozbehla sa k nim. Najskôr jemne objala otca a spýtavo sa naňho pozrela.
„Videl všetko,“ prikývol otec, „a správal sa statočne,“ dodal
a uznanlivo stisol synovi rameno.
„Prečo s tým neprestaneš?“ dohovárala mu.
Otec len zovrel pery.
„Sledoval vás niekto?“ obrátila sa na syna.
Willa zamrazilo. Ani vo sne mu nezišlo na um, že na nich môžu
číhať ďalší Premenení.
„Poďte dnu!“ riekla mama a podoprela otca z druhej strany.
Otca uložili na jeho posteľ vedľa kozuba. Mama mu obviazala
rany, potom zo skrine vybrala fľašku so svetložltou tekutinou a naliala mu ju do úst. Otec sa potil a hľadel do neznáma. Ruky mal
zovreté na hrudi. Mama mu ich chytila a pomaly vravela:
„Brion, Adairov syn, odpočívaj, tu si v bezpečí.“
Hlas sa jej triasol, no snažila sa o veselý tón. Otec sa zahľadel
mame do očí. Napätie v rukách povolilo. Zaspal.
„Hviezdny svit,“ pokračovala mama a ukázala na fľašku, „žiari
aj v temnote noci. Pomôže Brionovi prekonať temnotu, do ktorej
nahliadol pri boji s Premeneným.“ Sadla si na kraj otcovej postele
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a držala ho za ruku. „V tej chvíli sa zúfalstvo a beznádej javí ako to
jediné, čo existuje. Odvar zbystrí zmysly. Začne vnímať vôňu dreva,
z ktorého je postavený náš dom, uvedomí si teplo sálajúce z kozubu.
Pocíti mňa, teba. Temnota ustúpi. To mu pomôže dostať sa späť.“
„A keby sa nevrátil?“
„Sú aj takí, ktorí sa po boji s Premeneným sami stali netvormi,“
zašepkala mama.
To preto mi otec zakazoval s nimi bojovať, došlo Willovi.
„Prečo piješ Hviezdny svit ty?“ spýtal sa Will, no hneď to oľutoval. Mama len odvrátila tvár a nemo hľadela do ohňa v kozube. Po
chvíli vstala a metlou podoprela dvere, Will ju sledoval. Zadržala
by obrovského netvora? Vstal a pred dvere prisunul skriňu z rohu
miestnosti.
„S Brionom budeme v bezpečí,“ zdôraznila mama.
Sadli si za stôl.
„Bolo to hrozné,“ vyšlo z Willa.
„Chudák, musel byť po dlhej ceste hladný,“ povzdychla si mama,
„nechali ste mu šaty?“
Will stuhol. Otec tu leží zranený a ona ľutuje netvora, čo ho dokaličil. Mama ho chytila za ruku. Dlho zotrvali v tichosti. Nemyslel
si, že jeho narodeniny dopadnú takto. Bol rád, že sú spolu a že sú živí
a zdraví. A toho Navráteného Raana, dúfal, azda zohreje jeho deka.
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auč ma s nimi bojovať!“
„Ak sa im vyhneš, prežiješ dlhšie,“ oponoval otec.
„
Pred Willom sa kolísal celý les a stromy rástli korunami nadol.
Do ramena ho zasiahla šiška. Snažil sa uhnúť, ale so zviazanými
nohami to šlo ťažko. Otec sa po týždni zotavil zo zranení a teraz ho
tretí deň učil uhýbať a schovávať sa. Willa prepad netvora vydesil,
preto súhlasil. Čo všetko skrýva divočina?
„Never len svojim očiam,“ upozornil ho otec a rozkýval lano,
na ktorom visel, „vnímaj les všetkými zmyslami. Potom ťa neprekvapia.“
Will sa zvrtol a rukami mávol doprava. Strela ho tesne minula.
„Tento útok si prežil!“ konštatoval otec a spustil ho na zem.
„To je hrozná hlúposť!“ hneval sa Will. Padol síce na mach, ale
bolelo ho celé telo.
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„Obratnosť ti zachráni život,“ napomínal ho otec, „múdry muž
ustúpi pred silnejším.“
„A čo tak s nimi bojovať ako rovný s rovným?“
Will naberal odvahu. Veď prečo by sa mal zbabelo skrývať? Firon
by ho vysmial!
„Premenení sú silnejší než my. Zlo im dočasne dá obrovskú silu.“
„Tak ma nauč premieňať ich,“ navrhol Will. Keby tak dokázal
každého dravca poraziť úderom otcovej tyče…
„Ešte musíš prejsť dlhú cestu,“ zarazil ho otec, „kým dokážeš čeliť temnote, čo sa v nich nachádza.“
„S jednou vecou však začni hneď,“ zahľadel sa mu do očí, „všímaj
si dobro v ľuďoch okolo, vnímaj krásu rastlín, lesa, zvierat.“
„To je hlúposť!“ Will prevrátil očami. „Toto mi má pomôcť poraziť netvorov?“
„Malé veci sa niekedy ukážu ako najmocnejšie,“ trval na svojom otec.
Will znechutený odišiel.
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P

rečo je otec taký tvrdohlavý? Prečo mi nikdy nedá za pravdu, ale
vždy si melie len svoje?
Willa vytrhlo z myšlienok prasknutie konára. Niečo sa dralo
húštinou, a tak sa učupil za stromom. Ako ďaleko zašiel? Vystrašene
vykukol zo svojho úkrytu. Po lesnom chodníku kráčali dve postavy.
To nemôže byť pravda! Mladé dievča s Fironom… Bodlo ho pri
srdci. Prečo ho nezavolali?
„Robíte hluk ako črieda sŕn,“ vystúpil pred nich.
„Ideme na ryby, pridáš sa?“ veselo naňho kývol Firon.
„Jasné,“ bez zaváhania odvetil Will. Šiel by aj na Zakázaný hrebeň, len aby bol s touto dievčinou so zelenými očami.
„Ako ďaleko to je?“ spýtalo sa dievča dychtivo.
„Záleží na tom, ako rýchlo vieš utekať,“ pobavene odvetil Firon
a vybehol. Will trielil za ním. Určite nepobeží posledný.
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„Ty si ale pekný kamarát! Sám si tu s ňou beháš,“ obrátil sa k Fironovi.
„Sama prišla,“ bránil sa kamarát, „za mojím otcom. Aj s veliteľom vojakov! Tá ti vie rozprávať! Skoro nás presvedčila, aby sme ju
odprevadili na Zakázaný hrebeň. Otec ma poveril, aby som jej ukázal tiahnutie lososov.“
Willa zamrazilo. Menšie ryby sa dali chytať aj v potokoch, ale
lososy tiahli jedinou riekou – Striebornicou.
***
Slnko vyhrievalo piesok na brehu divokej rieky. Will s Fironom
sedeli v zátoke rieky, oproti nim divo rozhadzovala rukami dievčina.
„Cez tú rieku nepôjdeme,“ trval na svojom Firon, „ryby môžeme
chytať aj na tejto strane.“
„Nemôžem uveriť,“ zháčilo sa dievča, „že takí statoční chlapci sa
zľaknú malej riečky.“
Will sa pozrel na desať siah širokú rieku. Spenená voda s ohlušujúcim rachotom padala cez kamene a valila sa do diaľky, poniže sa
riava lámala na ostrých skalách.
„Čo by na to povedal tvoj otec?“ obrátilo sa dievča na Firona.
„Prikázal ti sprevádzať ma, tvojou neochotou bude sklamaný.“
„Práve naopak,“ odvetil jej chlapec. V ústach prežúval steblo trávy. „Poďakuje nám, že sme ťa uchránili pred utopením. Spýtaj sa
Willa, čo sa stalo naposledy.“
Will sa nespokojne zahniezdil.
„Takže ste boli na druhej strane?“ V jej očiach sa zaiskrilo. „Kde
ste ju prekročili? Ihneď ma tam zaveďte!“
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Okúzlenie z jej pohľadu pominulo tak rýchlo, ako prišlo. Prečo
musí byť taká krásna a protivná zároveň, zamyslel sa Will.
„Ten strom už odniesla voda,“ skonštatoval Firon.
„Tak zotnite ďalší,“ nedalo sa dievča, „veď ste nejakí divosi, nie?!“
„No dovoľ,“ ohradil sa Will. Čo si o sebe to dievča myslí, pýtal
sa v duchu. „Na druhej strane aj tak nie je nič zaujímavé,“ dodal
a pritom sa snažil vyhnúť jej prenikavému pohľadu. Firon sa naňho
nervózne pozrel.
„Čo ste tam videli?“ spýtalo sa dievča a prikročilo k Willovi.
„Buď rada, že si tam nebola,“ odbil ju a postavil sa.
„Si zbabelec,“ prskla mu do tváre.
„Odvolaj to!“ Willovi stúpla do tváre horúčosť.
„Pokoj, pokoj,“ priskočil k nim Firon, „nezabite sa. Navrhujem súťaž.“
Obaja si ho premerali očami.
„Táto slečna chcela rybačku. Kto chytí prvého lososa, rozhodne,
čo urobíme.“
„A keď nechytíme nič?“ spýtala sa dievčina.
„Vrátiš sa do tábora,“ nevinne odvetil Firon.
Dievčina sa spýtavo pozrela na Willa, on jej pohľad opätoval.
Pstruhy chytal pod kameňmi v potokoch, tu tiekla voda prudko.
„Ako sa chytajú ryby?“ spýtala sa dievčina.
Firon vybral stočené šnúry zakončené háčikom, každému podal
jednu.
„Nájdite si ohybný prút,“ dodal a pobavene hľadel do ich bezradných očí. „Kto ho bude mať, môže loviť!“
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Will sa rozbehol k vŕbam na brehu, dievča utekalo za ním. Odlomil hrubý prút a pribehol ku kamarátovi.
„To si teda vymyslel sprostosť,“ vyprskol Will.
„Čo s tým?“ spýtalo sa dievča. Dobehlo hneď za ním.
„Šnúru priviažte na koniec,“ povedal Firon.
Will chvejúcimi prstami priväzoval šnúru o svoj prút. Nesmie
jej dovoliť vyhrať! Na druhom brehu by neprežila ani hodinu. Teraz
ich chránil divoký prúd rieky pred Premenenými. Ak to správne
pochopil, keď ju prekročí, zacítia aj jeho. A okrem skrývania mu otec
o nich nič nechcel prezradiť.
„Keď losos zaberie,“ poúčal ich Firon, „ustúpte a potom šnúru
pritiahnite k brehu. Keď sa šnúra napne, prikročte k rieke. Ak ostanete stáť na mieste, ryba šnúru pretrhne a to znamená prehru. Keď
sa unaví a poľaví, cúvajte.“
„Hotovo,“ vykríkla dievčina a rozbehla sa k vode. O chvíľku zostala bezradne stáť.
„Dážďovky,“ zakričal Firon a dievča len nechápavo civelo. „Holý
háčik ti nezožerú,“ dodal so smiechom.
Dievča znechutene vykríklo a rukami začalo prehrabávať piesok.
Tá musí byť zúfalá, uvedomil si Will.
„Nie na brehu, ale v lese!“ zakričal Firon.
Dievča mu pohrozilo päsťou a rozbehlo sa k lesu. Tam konárom
rozrylo zem. Vtom pribehol Will s prútom.
„Toho sa nedotknem,“ okúňalo sa dievča nad točiacim sa čer
víkom.
Will priskočil, vyhrabal ďalšieho a napichol ho na háčik. Dievča
sa znechutene odvrátilo.
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„Chytaj!“ zvolal Firon a hodil jej druhú dážďovku. Uhla sa.
Will pribehol k rieke. Švihol prútom a návnada čľupla do stredu
rieky, ale rýchly prúd ju priplavil k brehu. Sklamane vytiahol prút. Na
breh pribehlo aj dievča. Will sa podozrievavo pozrel na Firona, ten
len pokrčil ramenami. Na háčiku sa jej hompáľala tučná dážďovka.
„Zakloň sa,“ zavelil Firon a naznačil hod prútom, „ako keď rúbeš
drevo, jednoducho mier proti prúdu.“
„Mylady, uhnite,“ zabručal Will, „nerád by som vás hodil do rieky namiesto dážďovky.“
Dievčina naňho zagánila, no odstúpila. Will sa potil. Vari si Firon neuvedomuje nebezpečenstvo tejto hry? Ak prehrajú, musia
prebrodiť rieku. Nahodil návnadu smerom k horným perejám. Šnúru unášal prúd. Ľavou rukou ju postupne navinul. Ak by sa háčik
zakliesnil na dolných skalách, riskoval by prehru. Vytiahol návnadu
a opäť ju vrhol do vody. Ak chytí rybu, pôjdu domov. Po ôsmom
pokuse šnúrou trhlo, Will ju potiahol a ona sa napla na prasknutie.
Urobil krok vpred, aby povolil motúz. Uvedomil si svoju chybu. Stál
celkom na brehu a šnúra bola celá vo vode. Musel vstúpiť do rieky,
vôkol neho sa valila voda. Prút sa ohol až k hladine. Musí to byť
obrovská ryba, povedal si v duchu. Už-už sa zdalo, že šnúra praskne,
ale tlak naraz ustal. Will cúval. Po pár krokoch prútom myklo, ryba
začala bojovať. Will prikročil k brehu. Šnúra opisovala na hladine
veľké kruhy. Opäť vstúpil do vody.
„Zastav!“ kričal naňho Firon.
Will vedel, že ak ho strhne prúd, rozdrúzga sa na skaliskách.
Willovi do nôh udierala prudká riava. Vykročil… do prázdna.
Stratil rovnováhu a padol do prúdu, ktorý ho strhol pod vodu. Zadr73
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žal dych. Pravou rukou zvieral prút, ľavou sa chytil skál na dne. Bolestivo mu ňou šklblo. Nohami sa odrazil od dna. Vynoril sa. Kašľal
a snažil sa nadýchnuť. A opäť sa ponoril. Pocítil ostrý náraz do pravého ramena. Krvácal. Voda ho vrhla na skaly. Ľavou rukou sa snažil
vytiahnuť na skalu. Od bolesti sa mu zatmelo pred očami. Spadol do
vody. Tentoraz sa chytil skaly pravou rukou. Prút mu vykĺzol z ruky,
šnúru zachytil ľavou rukou. Zarezala sa mu do dlane. Ostrá bolesť
spôsobená starým zranením mu vystrelila až do hlavy. Nesmiem ju
pustiť, hovoril si. Pozrel na modrajúcu dlaň.
„Pusti ju!“ kričal Firon s očami rozšírenými od strachu.
„Tú rybu ulovím za každú cenu,“ nedal sa Will. Srdce mu prudko bilo. Teraz alebo nikdy! Will začal obtáčať šnúru okolo ruky.
Pred očami sa mu mihali šmuhy. Nepoľavil. Z prúdu sa vyhodila
majestátna ryba. Will trhol rukou. Ryba dopadla na skaly a on po
nej zranenou rukou tresol. Vykríkol od bolesti. Nesmie ju pustiť do
divočiny! A opäť udrel. Zreval. Zakrvavená ryba bezvládne ležala na
skaliskách. Pozrel na breh. Dievča s Fironom na neho mlčky civeli.
V zelených očiach dievčaťa sa ligotali slzy.
***
Vyčerpaný ležal na piesku. S hrdosťou hľadel na ulovenú rybu.
Mala aspoň pol siahy. Žltá hlava a plutvy ladili s červeným telom.
„Červený losos…“ Firon sa jej úctivo dotkol, „vzácna trofej.“
Doniesol konáre a uložil ich na kopu. „Očisti ju,“ obrátil sa na
Willa.
Will sa s námahou posadil. Ľavú dlaň mal tmavočervenú a pálila
ho. Chytil rybu za žiabre, bola poriadne ťažká, už vo vode mala ne74
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uveriteľnú silu, potom ju vypitval a umyl. Kútikom oka spozoroval
pohyb. Dievčina! Rozbehla sa do rieky. Odhodil rybu a trielil k nej.
Utopí sa, preblesklo mu mysľou. Prebehla zátokou a vrhla sa do prúdu. Will ju zdrapol za ruku.
„Šibe ti?“ vyhrešil ju a pritiahol k sebe. Hluk perejí ho prehlušoval.
„Pusť ma tam!“ mykla sa zúrivo.
„Utopíš sa!“ Vedel, čo hovorí, veď dnes zažil silu tejto rieky. „Čo
tam chceš robiť?“
Dievčina mlčky hľadela do divočiny na druhej strane rieky. Jemne ju chytil za ruku a priviedol na breh.
„Urob nám láskavosť a nezabi sa tu,“ prehodil Firon. „Pomôž
nám s lososom.“
„Na tú rybu kašlem,“ precedila cez zuby. Nahnevane si sadla
na breh.
„To je príliš blízko,“ pokynul jej Will, „sadni si k lesu.“
„Ako sa opovažuješ mi rozkazovať?“ odseklo mu dievča.
Will sa na ňu odhodlane pozrel. Srdcu mu prudko búšilo. Nedovolí, aby si ublížila.
Dievča sklopilo zrak a presunulo sa ku kríkom pod lesom.
Firon vytiahol ocieľku a kamienkom vykresal iskru. Na konárikoch sa objavil dym. Jemne fúkol a prebleskol plamienok. Opatrne
prikladal konáriky. Keď sa chytili, pridal hrubšie. Will sledoval premočené dievča pod lesom.
„Poď sa zohriať,“ poľutoval ju. S ňou teda nie je nuda! Napriek
únave a bolesti ho jej prítomnosť tešila. Zazrela naňho. Firon odmotal šnúru z prútov, napichol na ne lososa a prisunul nad oheň. Vzdu75
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chom sa šírila vôňa pečeného mäsa. Dievčina si prisadla k ohňu.
Premočenú blúzku mala nalepenú na tele.
„Cara,“ zamrmlala.
„Čo?“ nechápavo sa spýtal Firon.
„Môžete ma oslovovať Cara,“ spresnila. Zuby jej drkotali od
zimy.
Firon na znak súhlasu kývol napichnutou rybou. Podal ju Willovi. Ten mlčky prikývol dievčaťu. Opatrne otáčal lososa nad plameňmi, už sa mu zbiehali slinky. Keď ho dopiekol, Firon priniesol
veľké listy lopúchov a položil na ne opečenú rybu. Dievčina si z nej
odtrhla kúsok, ale hneď ho pustila. Popálila sa. Chlapci sa zasmiali.
Firon nožom oddelil kusy ryby. Keď trochu vychladla, začala hltavo
jesť. Will chytil kus ryby a s chuťou zahryzol. Jemné ružové mäso sa
mu rozplývalo na jazyku. Na rozdiel od poľovačiek, keď korisť skolil
Firon, dnes zaobstaral stravu on.
Divoký prúd Striebornice obmýval trojicu mladých pri ohni.

76

Odvazne srdce.indd 76

28. 7. 2016 22:18:40

ta kap
it
la

še
s

ás

o

t

n

Boj

O

kopával záhradu. Po hodnej chvíli motyku odložil a narovnal
sa. Zľahka sa dotkol ramena. Netušil, že skaly v Striebornici sú
také ostré. Kôš zemiakov pred ním ho napĺňal hrdosťou. S mliekom
a praženou cibuľou im zaženú hlad v nejeden zimný večer.
Z vyhne vyšiel otec. V ruke držal obrovské kladivo. Bol celý spo
tený. V očiach mal neprítomný výraz. Will sa zľakol. Otec hľadel do
diaľky.
„Čo sa deje?“ opýtal sa Will a bežal k nemu. Niekto ho však
predbehol. Z lesa sa vynoril Firon. Spoza neho vykukla dievčina so
svetlými vlasmi. Kde sa zase túlali bez neho?
„Predstavíš nás?“ obrátila sa dievčina na Willa a vzápätí pristúpila k otcovi. Čo má za lubom, dumal Will.
„Otec, toto je dievča z mesta,“ vyhŕkol.
„Šľachtičná,“ zagánila naňho a strojene sa uklonila.
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„Áno?“ otec to nepreháňal so slušnosťou.
„Pri poslednom splne sa konala poľovačka pri príležitosti narodenín kniežaťa,“ prehovorilo dievča. „Šľachtici sledovali jeleňa.
Boli netrpezliví, každý chcel získať trofej ako prvý. Jeden z nich
vystrelil priskoro, navyše netrafil presne a jeleňa zranil. Jeleň preplával cez horskú rieku, oni ju prebrodili pomocou lán a tyčí. Jeleňa
prenasledovali hlboko do tmavého lesa. Tam ich napadol obrovský
dravec, muži sa nevedia zhodnúť, či to bol vlk, alebo rys. Rozutekali sa.“
Will si spomenul na medvedieho muža. Zbystril pozornosť.
„Pri rieke zistili, že jeden z nich chýba, a tak nabrali odvahu
a vrátili sa na miesto, kde ich dravec prepadol. Privolalo ich volanie
zraneného šľachtica. Bol v horúčke a blúznil. Vravel, že muž s menom Osloboditeľ netvora premohol.“
„Prečo ho hľadáš ty?“ vyhŕklo z Willa.
Dievča zamračene hľadelo do diaľky.
„Musí ma zachrániť pred najväčším netvorom na povrchu zeme.
Okrem poľovníka žije v tejto divočine len vaša rodina. Ale poľovník
o takej osobe nevie. Hovorí vám to niečo?“
„Ale veď…“ začal Will, no otec ho prerušil varovným pohľadom.
„Neviem, o kom hovoríš,“ odvetil otec, „vráť sa, odkiaľ si prišla.“
Po týchto slovách sa strhol a zahľadel sa do húštiny.
„Čo sa deje?“ chcel vedieť Will.
„Ide sem!“ zakričal otec. „Ber ju do domu!“
Will priskočil k šľachtičnej. Zarazil ho zvuk praskajúceho dreva.
Konáre na kraji čistiny sa zatriasli, spadlo z nich naraz všetko lístie.
Napravo od nich sa začal skrúcať mladý buk, presnejšie, jeho vetvy
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sa vykrútili do strán, ostali z nich len vyschnuté pahýle. Strom, ešte
pred chvíľou posiaty bujnou zeleňou, bol úplne suchý. Zo záplavy
listov sa vymrštila vetva. Otec ju odrazil kladivom. Ale skôr ako ho
stihol opäť zodvihnúť, druhá vetva zasiahla dievčinu. Náraz ju odhodil k domu. Zrútila sa na zem.
„Do domu!“ zreval otec a to Willa prebralo z ochromenia. Vrhol
sa k ležiacemu dievčaťu. Malo rozseknuté čelo. Hneď k nemu pri
skočil Firon a spolu odtiahli Caru do domu.
Keď mama uvidela chlapcov s bezvládnym dievčaťom, zarazila
sa. Schmatla kožušinu zo skrine a položila ju pred kozub.
„Oheň ju zohreje,“ riekla.
Len čo chlapci opatrne položili dievča na zem, ozval sa ohlušujúci rev. Mama zbledla.
„Tu? To nie je možné!“ zvolala.
„Zaprite dvere!“ zakričal otec zvonku.
Mama priskočila k dverám a celou váhou svojho krehkého tela
sa do nich zaprela.
„Will, pomôž mi!“
Will s Fironom prisunuli k dverám skriňu. Mama sa sklonila
k dievčine.
„Vodu!“ zvolala.
Will nabral vodu do krčaha a podal ho mame. Tá vymyla dievčaťu ranu a poutierala ju okrajom zástery.
„Podaj mi nôž!“
Will sa na ňu prekvapene pozrel.
„Potrebujem jej dať na ranu niečo studené,“ vysvetľovala mama,
„inak bude mať zajtra riadnu hrču.“
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Will podal mame z police široký nôž a ona ho plochou stranou
priložila na ranu. Spoza dverí sa ozvalo hlasné zapraskanie. Will
vyzrel z okna. Mal by otcovi pomáhať.
Otec stál oproti stromu na lúke. Predtým tam žiaden nebol. Uvedomil si, že tá hora dreva týčiaca sa nad otcom má tvár. Konáre
stromu sa pohybovali ako ruky. Otec sa chránil kladivom.
„Mama, kde je otcova tyč?“
Mama ukázala pod stôl. Will odsunul stôl a pod ním sa objavili
padacie dvere – dvere do pivnice. Otvoril ich a zišiel po rebríku.
Ovanul ho chlad. Na stene zbadal visieť dlhý vak. Schmatol ho a vybral z neho tyč. Chladila. Drahý kameň na konci tyče sa zaleskol.
Rýchlo vybehol hore a priskočil k oknu.
„Oco!“
Will hodil otcovi tyč cez okno. Otec priskočil, schmatol ju
a v tom okamihu ho obvinuli dve mohutné vetvy. Otcovi vypadlo
kladivo z ruky a ešte pevnejšie uchopil tyč. Udrel ňou Stromového
muža do hrude. Ten zreval a obrovskými krokmi opustil lúku. Otca
však stále pevne držal vo svojom náručí.
„Och, nie!“ zaúpela mama.
Will sa obzrel. Mama kľačala pri Care. Vrhol sa k nim s predtuchou najhoršieho.
„Dýcha?“ vyhŕklo z neho.
„Kde si to dievča stretol?“ pýtala sa mama a oboma rukami jej
podopierala hlavu.
A vtedy to uvidel. Pod odhrnutými vlasmi sa jej na krku črtala
silueta čierneho draka.
„Čo to znamená?“
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„Ako ťa našla?“ chcela vedieť mama.
„Náhodou sme sa stretli…“ začal Will. Ničomu nerozumel. To
dievča predsa hľadalo jeho otca, nie jeho. Kto je najväčší netvor na
zemskom povrchu? O čo tu ide?
„Pomôže jej len bylinkárka,“ vravela mama.
„K tej je príliš ďaleko,“ protestoval Will.
„Je otrávená,“ ukázala mama na ranu, ktorá začínala navierať
a naberať čiernu farbu.
„Čo sa to deje?“ Firon sa prebral z ohromenia.
„Musíme ju dostať do tábora,“ oponoval Will, „vojaci ju dopravia
k felčiarovi v meste.“
„Tu v lese sú vojaci?“ prekvapene zareagovala mama. „Zaneste ju
ku Gleen!“
„V bezvedomí ju nedostaneme cez Striebornicu!“
Will si nechcel ani len predstaviť, čo im urobia vojaci, keď uvidia
zranené dievča. Šlo však o jej život. Musí do mesta.
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odišiel k dverám. Chvíľu počúval, vonku bolo ticho. Potom sa
pozrel z okna, na čistine nikoho nevidel. Prežije otec?
„Dal vám čas na útek,“ riekla mama, „musíte odísť. Hneď!“
„Poď s nami,“ obrátil sa k nej Will, nechcel ju nechať samu.
Zavrtela hlavou.
„Brion sa vráti, bude potrebovať pomoc.“
Will odsunul skriňu a otvoril dvere. Z kôlne vyniesol hrubé tyče
a motúzmi ich priviazal ku kožušine, na ktorej ležalo dievča.
„Pomôž mi,“ obrátil sa na Firona.
Dievčina bola ľahučká ako pierko. Ležala pokojne. Pomôžem jej,
nech ma to bude stáť čokoľvek, povedal si Will. Vyniesli ju z domu.
Po niekoľkých krokoch zastal zarazený. Akoby čistinu spálilo slnko.
Tráva bola suchá, stromy boli skrútené a vyschnuté. Keď sa vráti,
budú mať s otcom aspoň rok čo robiť. Ozaj, nemal by mu pomôcť?
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Ale Care ide o život a mama verí, že otec sa o seba postará. S výčitkami svedomia zamieril do lesa. Chcel, aby si mama myslela, že
s Carou idú k bylinkárke, v húštine sa však pustili dolu údolím.
Sunuli sa lesom, až napokon vyčerpaní dorazili do tábora. Vojaci
sa na nich chvíľu prekvapene dívali, potom sa rozbehli. Will, hoci sa
uprene pozeral do zeme, cítil ich ohnivé pohľady, ktorými ho prebodávali, keď od nich zobrali dievčinu a zaniesli ju do stanu. Hneď za
ňou pribehla jej pestúnka. Will si nebol istý, koho sa má viac báť, či
vojakov, alebo jej.
„Čo sa stalo?“ opýtal sa veliteľ ľadovým hlasom.
„Naháňali sme sa a mylady sa udrela do stromu,“ ujal sa slova
Firon a Will mu bol vďačný. Tak z toho vynechajú otca a mamu.
„To môžete povedať jej otcovi osobne,“ povedal veliteľ a premeral
si ich pohľadom. „Toto ste prehnali. Zviažte ich!“ rozkázal vojakom.
Will sa nebránil, keď mu zväzovali ruky. Povrazy na rukách ho
pálili, no viac ho pálila hanba. Dovedú ich do mesta ako zločincov!
Po lícach sa mu kotúľali slzy. Keby bol rýchlejší, Stromový muž by
ju nebol zasiahol.
Veliteľ si prehliadol dievča od hlavy po päty.
„Nechajte všetko tu! Odchádzame. Hneď!“ vyhlásil a vysadol na
koňa. Zranenú Caru posadil pred seba. Ešte počkal, kým na kone
vysadnú aj ostatní vojaci s dievčatami a pestúnkou. Chlapcov si dvaja vojaci posadili za seba, ale Firon sa snažil vzpierať a vyslúžil si
buchnát. Napokon ich lanom priviazali k sebe, aby nespadli. A vyrazili.

86

Odvazne srdce.indd 86

28. 7. 2016 22:18:41

a

d

kapi
to
há

l

r

u

Cesta do mesta

W

ill odmalička túžil jazdiť na koni, ale nepredstavoval si, že sa
to bude učiť takto – držať sa lana upevneného o jazdca pred
sebou. Svet vôkol neho sa natriasal. Zostupovali po lese. Z hustého
porastu sa dostali na polia, úroda už bola pozbieraná.
Podvečer sa šľachtičná prebrala. Opatrne ju zložili z koňa. Aj
Willovi a Fironovi pomohli dostať sa na zem, potom ich priviazali
k sebe. Dievčina sa opatrne posadila, hlavu si zabárala do dlaní.
„Čo to má znamenať?“ riekla, keď ich zbadala. Snažila sa postaviť, no nohy sa jej podlomili. „Okamžite ich rozviažte!“ obrátila
na veliteľa. „Takto preukazujeme vďačnosť v Západnom kráľovstve?“
„Pre týchto pobehajov ste sa zranili, mylady.“
„Títo statoční mladíci,“ šľachtičná na nich ukázala prstom, „ma
zachránili z nebezpečnej situácie!“
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„O akú situáciu presne išlo, mylady?“ spýtal sa prísne veliteľ.
„To nie je dôležité,“ Cara zneistela.
Will ocenil, že mu nepovedala všetko.
„Odišli ste zdravá a do tábora ste sa dostali v bezvedomí,“ zdôvodňoval veliteľ a úkosom sa pozrel na oboch chlapcov.
„Keby mi chceli ublížiť, tak ma neprivedú do tábora!“
Veliteľ pristúpil k chlapcom a vytiahol nôž.
„Za svoje činy sa zodpoviete kniežaťu,“ vyriešil situáciu. Potom
im prerezal putá.
Will si šúchal odrané zápästia. Ako ich nazvala? Statoční?
Usmial sa na Caru, ona mu opätovala vážny pohľad.
„Ešte nám dajú odmenu,“ štuchol ho Firon. „Otec mal pravdu,
oplatí sa držať pri bohatých ľuďoch.“
„Možno nás odmenia väzením,“ skonštatoval Will. Odľahlo mu,
že Cara sa prebrala.
***
Za súmraku dorazili na Starú cestu. Pokračovali na východ. Will
temer ľutoval, že nie je priviazaný k jazdcovi, mal pocit, že každú
chvíľu zletí z koňa.
Pri ceste zasvietili malé svetlá. Veliteľ zamieril k nim. Z malého
domu vyšiel zavalitý muž s fakľou a palicou, za ním stáli podobne
vyzbrojení dvaja chlapci. Oheň osvetľoval ich vystrašené tváre.
„Prichádzame v dobrom, sme vojaci kniežaťa Finismauda,“ predstavil sa veliteľ, „a nesieme zranenú šľachtičnú.“
„Poďte ďalej, pane,“ uklonil sa muž, „prenocujeme vás v najlepších posteliach.“
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Zosadli z koní. Willovi podal vojak, za ktorým sedel na koni,
opraty a odišiel. Will ho pohladil po krku. Tmavá masa nad ním si
odfrkla.
Najskôr odviedol koňa Firon, vzápätí Will tiež potiahol za opraty a kôň ho nasledoval. Keď hospodár otvoril vráta na stodole, postupne do nej priviedli všetky kone.
„Vytriete ich dosucha, aby nenachladli,“ vydal príkaz vojak a pripevnil fakľu do držiaka na stĺpe.
Willovo ubolené telo protestovalo. Nohy sa mu po dlhej jazde
triasli. Napriek tomu zložil z koňa sedlo a z úst mu vyňal zubadlo.
Ten spokojne zaerdžal.
„Seno im dáte až o hodinu, nie hneď, jasné?“ obrátil sa na nich
vojak.
„Ako sa má mylady?“ vyletelo z Willa. Pre únavu na ňu skoro
zabudol.
„Do toho ťa nič nie je,“ odbil ho vojak a odišiel.
Will a Firon zostali sami. Vytreli kone handrami a zvalili sa do
sena. Jeho vôňa pripomenula Willovi lúku pred ich domom. Vrátil
sa otec domov? Aké nešťastie sa skrýva za bytosťou sajúcou život
zo všetkého navôkol? Vtom sa otvorili dvere a mladý chlapec k nim
položil misku s chlebom a krčah mlieka. Od rána nič nejedli, preto sa bez otáľania vrhli na jedlo. Pokrm im pripadal ako kráľovská
hostina.
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obudili ich pred svitaním a pri prvom náznaku brieždenia vyrazili. Will opäť sedel za vojakom a musel sa popasovať so silným vystreľovaním bolesti do celého tela. Napredovali klusom.
„Mylady dostala horúčku,“ povedal vojak, „veliteľ by rád vedel,
prečo sa jej rana nehojí.“
„Po pár dňoch to prejde,“ ale vždy, „v začiatkoch je jazda náročná.“
Usadlostí pribúdalo. Na ceste sa tu a tam objavili dlaždice, v sadoch sa skláňali jablone obťažkané červenými jablkami. Vozy ťahané
somármi smerovali do mesta, znášali úrodu z polí.
Za zákrutou sa vynorilo mesto. Will vyzrel spoza vojaka. Mestské hradby obopínali celý horizont, a keď došli bližšie, zistil, že sa
týčili vyššie ako ich dom v divočine. Na pokriky veliteľa chodci odskakovali nabok. Strážnice zívali prázdnotou, v bráne osadenú mre90
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žu pokrývala hrdza. Domy sa týčili do výšky troch poschodí. Ich
kamenné múry jasne žiarili v rannom slnku.
Veliteľ na koni s dievčaťom pred sebou rýchlo napredoval. Ľudia
na nich ukazovali a šepkali si.
Will s úžasom sledoval obrovské kamene hradného múru, pred
ktorým sa ocitli. Dve veže hradu prevyšovali všetko ostatné v meste.
Mohutnou bránou vošli na nádvorie, kde ich hneď obstúpili sluhovia. Veliteľ zoskočil a šľachtičnú odniesol na rukách do hradu. Will
sa pohol za veliteľom, ale vojak, ktorý stál za ním, ho zadržal.
„Sadni si tam,“ povedal vojak a ukázal na pričňu v rohu nádvoria.
Will dúfal, že na hrade budú mať protilátku na jed. Nemal predsa
len ísť za bylinkárkou? Čo tu vedia o Premenených a ich zákerných
útokoch? Prečo vlastne otec nechcel pomôcť Care? Kto je najstrašnejší netvor, ktorého by mal zabiť?
Medzitým sa veliteľ vrátil.
„Bude v poriadku?“ vyskočil Will na nohy.
„Pre vlastné dobro dúfaj, že áno,“ odvetil veliteľ, no v jeho hlase
zaznela obava. „Ale ste v riadnej šlamastike!“ dodal a potom Willa
s Fironom voviedol do hradu.
Šli po hradných chodbách, po ktorých sa náhlilo služobníctvo
v honosných šatách. Obrazy na stenách zobrazovali bojujúcich
rytierov. Okná zdobené zlatom lemovali husté závesy. Čo by dala
mama za to, keby mala z takej látky šaty, pichlo pri srdci Willa.
V miestnosti, kadiaľ prechádzali, ležali na stole dve misy so slaninou a chlebom. Ich vôňa dráždila Willovi nos. Firon sa načiahol po
mise, ale veliteľ ho capol po ruke. Mahagónovými dverami vstúpili
do rozľahlej sály. Upútali ich stĺpy z bieleho kameňa, ktoré sa tu
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týčili do obrovskej výšky. Kráčali po purpurovom koberci. Na konci
miestnosti boli schody, nad nimi sa vynímali tri tróny. Na prostrednom tróne sedel muž odetý v zlatom plášti, krk mu zdobila reťaz
s drahými kameňmi.
„Jeho veličenstvo knieža Finismaud,“ ohlásil ich sluha, ktorý stál
pod schodmi, „vládca Fornemu, kniežacieho mesta Západného kráľovstva.“
Will sa zachvel, to jemu sa budú zodpovedať za netvorov útok na
Caru. Aký bude ich trest? Vráti sa ešte domov?
Veliteľ zrazil opätky a zasalutoval.
„Veliteľ, podaj správu!“ povedal knieža.
„Vaša výsosť, toto sú mladíci, ktorí majú na svedomí zranenie
mylady.“
To nie je pravda, myklo Willom. Zachytil Fironov varovný pohľad.
Knieža pokynul a veliteľ sotil chlapcov pred knieža.
„Buď pozdravený, vznešený vládca,“ Firon sa obratne uklonil.
„Zdravím, pane,“ dodal Will.
„Čo presne sa stalo?“ spýtal sa knieža a dôsledne si ich premeriaval.
Willa zamrazilo. Od tejto odpovede závisí jeho život a bezpečie
rodičov.
„Je nám to veľmi ľúto,“ priznal Will.
„Mylady zranil hlavu suchý konár,“ ozval sa Firon, „urobili sme,
čo bolo v našich silách. Ošetrili sme ju a priniesli k vojakom. Vedeli
sme, že u statočných ochrancov kráľovstva bude v dobrých rukách
a že sa jej dostane pomoci.“
V podstate to bola pravda, uznal Will.
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„Čo presne robila mylady, keď došlo k zraneniu?“ pýtal sa ďalej
knieža.
„Dovoľte, aby som sa predstavil, vaša jasnosť. Moje meno je Firon, som synom poľovníka Derana. Mylady sa zastavila u môjho
otca so želaním obhliadnuť si náš čarovný kút Západného kráľovstva. Otec nadšene súhlasil, vedel, že aj vaša kniežacia milosť obľubuje poľovačky v týchto krajoch.“
„Kto je ten, čo prišiel s tebou?“ ukázal na Willa.
„To je náš sused, žije neďaleko nás.“
„Poľovník tvrdil, že okrem vás v divočine nik nie je.“
Willa to znepokojilo. Prečo Fironov otec tajil ich rodinu pred
kniežaťom?
„Pripúšťam, vaša výsosť, môj otec sa nevyjadril presne,“ pokojne
odvetil Firon, „v každom prípade sme pokladali za povinnosť ukázať
mylady tie najkrajšie zákutia lesov. Urodzenú šľachtičnú som sprevádzal s mojím kamarátom Willom, vychýreným stopárom. Slečna
vyjadrila túžbu zhliadnuť jeleňa pasúceho sa na lúke. Počas dňa je to
úloha obzvlášť náročná, napriek tomu sme zamierili do húštin. Žiaľ,
ako sme sa predierali kríkmi, zadul silný vietor a zo stromu padol na
mylady práchnivý konár. Na kratučkú chvíľu stratila vedomie. Rád
by som skromne podotkol, že len vďaka našej heroickej odvahe a námahe dnes môžeme byť všetci spokojní s tým, ako dobre sa jej darí.“
Knieža chvíľu rozmýšľal.
„Edmund,“ kývol rukou a k trónu priskočil lokaj. Knieža mu niečo pošepkal a on sa ponáhľal do vedľajšej komnaty. Vrátil sa s veľkým vankúšom.
Knieža vstal.
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„Za vašu odvahu si zasluhujete odmenu,“ predniesol slávnostne. Zobral z vankúša zlatú reťaz a kývol na Firona. Firon úctivo
pristúpil, poklonil sa a knieža mu na krk zavesil jagajúcu sa reťaz.
Potom kývol na Willa. Aj Will cítil veľkú bázeň. Bol presvedčený, že
skončia vo väznici, a namiesto toho... knieža mu na krk zavesil reťaz.
Pocítil jej chlad. Som bohatý, ozvalo sa v hĺbke jeho duše. Nakoniec
sa chlapci uklonili a zostúpili zo schodov.
„V meste potrebujem takých odvážnych ľudí, ako ste vy,“ povedal
knieža, „ponúkam vám miesto v mojich službách.“
Willovi sa zatočila hlava. Bude môcť zostať nablízku Care!
„Ale, pane…“ ozval sa veliteľ, knieža ho však mávnutím ruky zahriakol.
„Čo viete robiť?“ spýtal sa knieža.
„Lovenie zveri ovládam dokonale,“ odvetil Firon, „Will je zručný
kováč.“
„Viete pracovať so zbraňou?“
„Myš trafím na sto krokov,“ pochválil sa Firon, „no môj kamarát
trafí aj sokola klesajúceho za korisťou,“ dodal. Vtom ho Will štuchol
lakťom.
„Som syn kováča, pane,“ povedal hrdo Will, „viem pracovať vo
vyhni. Ovládam základy stopovania.“
„Začnete výcvikom u vojakov a štúdiom v škole. Dostanete oblečenie, ubytovanie a stravu. Ak sa osvedčíte, vyučíte sa remeslu podľa
schopností. Ty,“ ukázal na Firona, „pri lovcoch a ty,“ kývol na Willa,
„v kováčskej dielni. Prijímate?“
„Áno, vaše veličenstvo.“
Tentoraz to bol Will, kto odpovedal prvý.
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„Bude nám cťou,“ dodal Firon po chvíli.
„Edmund, ukáž pážaťu Williamovi a pážaťu Fironovi ich ubytovanie,“ pokynul knieža lokajovi. „Vaša služba sa začína zajtra s východom slnka.“
Chlapci sa uklonili a chceli odísť, ale pri dverách ich knieža ešte
zdržal.
„Viete, koho ste v lese zachránili?“ spýtal sa ich, ale oni len rozpačito mykli plecami. „Mylady je moja dcéra. Vďačím vám za záchranu môjho jediného dieťaťa!“ Potom dal znamenie Edmundovi,
ktorý prekvapených chlapcov vyprevadil z dvorany.
Willovi klesla sánka. Prečo Caru neochránia pred tým netvorom
šíky otcových vojakov?
***
„Vaša jasnosť, ak dovolíte,“ ozval sa veliteľ, „myslíte, že je múdre
nechať tých divochov v meste? Už raz dostali vašu dcéru do problémov, preto na vašom mieste by som ich korbáčom hnal za hranice
nášho kráľovstva.“
„Môjho kráľovstva!“ opravil ho knieža. „Ak moja dcéra riskovala
život s týmito divochmi,“ dodal, „chcem ich mať v meste pod kontrolou. Ako ti mohla prekĺznuť pomedzi prsty?“ oboril sa na veliteľa.
„Do Osláv slobody si degradovaný!“ Veliteľ len sklopil zrak a zasalutoval.
„Veličenstvo,“ ozval sa Edmund, „čo na to povedia šľachtici, ak
spolu s ich deťmi budú študovať títo nevzdelanci?“
„Nech nezabúdajú, komu vďačia za tituly,“ odvetil chladne knieža, „a aké ľahké je ich odobrať!“
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Mávnutím ruky prepustil veliteľa aj lokaja. Keď vo veľkej dvorane
osamel, z tieňa vystúpila zahalená postava.
„Zisti, čo sa naozaj stalo,“ precedil knieža cez zuby.
Postava bez slova prikývla a odišla.
„Nikto neprekazí môj plán tesne pred koncom!“ poznamenal
knieža škrípajúc pritom zubami.
***
Tmavý tieň sa vkradol cez okno do komnaty kňažnej. Potichu
prišiel až k posteli mladého dievčaťa. Nepokojne sa strhávalo zo
spánku. Vytiahol fľašku a priložil ju k ústam šľachtičnej. Niekoľko
kvapiek modrej tekutiny jej stieklo do hrdla. Dievča si spokojne vydýchlo.
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ľadel zasnene z okna. V tom hrade je Cara! Tak blízko. A môže
pri nej zostať. Neprekážali mu hrubizné múry, ktoré ich oddeľovali, vedel, že je tam, a to mu stačilo.
Bývali v budove susediacej s hradom. Pridelili im izbu s dvoma
posteľami, stolom a truhlicou na šaty, v rohu stála nádoba s vodou.
Firon sa rozprával na chodbe s inými chlapcami v službe, boli to
synovia osadníkov z okolia Fornemu.
Will si v duchu plánoval, že ho pustia do kováčskej dielne a bude
tam vyrábať zbrane pre vojakov. Vtom sa dvere do izby potichu
otvorili.
„Si v poriadku?“ ozval sa otcov hlas.
Will sa otočil a stŕpol. Kruhy pod otcovými očami hovorili o prežitom smútku po boji so Stromovým mužom. S radosťou ho objal.
Otec zaúpel.
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„Zranil ťa? Na čo sa zmenil?“
„Ten mal tuhý korienok,“ otec si pohladkal rebrá, „v tomto stave
bol dlho, veľmi sa vzdialil do temnoty. Nedokázal rozoznať prvotný
plameň a slobodu, považoval to za útok, preto pred ním ušiel. Zahnal som ho za Striebornicu. V budúcnosti sa nám zďaleka vyhne.“
„Ako sa dostal cez rieku? Jej voda z Ohnivých vrchov predsa
odpudzuje temné bytosti.“
„Cez korene hlboko pod riekou.“
„Prečo zaútočil na Caru?“
„Keď som nahliadol do jeho vnútra, uvidel som závisť. Zožierala
ho až do takej miery, že aj prírode závidel jej zeleň, preto vysával
zo stromov miazgu. To on vysušil tie javory, čo sme zrúbali. Drevo
z nich som chcel čo najskôr dostať z lesa, aby sa stopy jeho závisti
nešírili. Závisť ho hnala aj k ľuďom za Striebornicou. Keď ju prekročil, zachytil moje svetlo. Krása toho dievčaťa ho rozzúrila. Napriek
vysatej miazge sa totiž stával čoraz vráskavejší. Prečo si ju nezaniesol
k bylinkárke?“
„Tu sa o ňu lepšie postarajú!“
„Čo je to?“ ukázal otec na zlatú reťaz na synovom krku.
„Odmena za záchranu Cary,“ pochválil sa Will, „knieža je štedrý
človek, prijal nás s Fironom do služby!“
„Dúfam, že si slušne odmietol.“
„Čo si! Zajtra ráno začíname.“
„Will, mesto nie je pre teba,“ otec si sadol na synovu posteľ, „tu
myslia len na peniaze. Klamú a kradnú. Poď späť k nám.“
„Prečo si jej nechcel pomôcť?“
„Intrigy ľudí z mesta ma nezaujímajú.“
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„Tak jej pomôžem ja!“ Will sa začervenal.
„Will, žiadam ťa, aby si jej neprezradil, že ja som ten Osloboditeľ,
ktorého hľadá. Ohrozilo by to teba aj mamu.“
„Dobre, sľubujem,“ prisvedčil Will. „Prečo jej nedokážu pomôcť
tu v meste?“
„Je to dcéra samotného kniežaťa, je na ňom, aby jej pomohol.“
„Môžem tu chodiť do školy, naučia ma aj bojovať a jazdiť na
koni. A vyučím sa za kováča!“
„To ťa môžem naučiť ja. Vojaci sú násilnícki a hlúpi, pri nich sa
nedožiješ staroby. A na prácu s kovom musíš dozrieť, pretože z kovu
sa dajú vyrobiť nebezpečné veci. Zlí ľudia nimi napáchajú hrozné
veci!“ Ako to otec hovoril, na tvári sa mu mihol tieň bolesti.
„Otec, ja tu ostávam,“ odvetil pevne Will, „Cara ma potrebuje.“
Sám však nevedel, ako by jej mohol pomôcť.
Otec sklonil hlavu. Uvažoval. Po chvíli vytiahol z vaku fľašku
s modrou tekutinou.
„Daj jej desať kvapiek denne, kým sa jej nezahojí rana na čele.
Inak jej telo vyschne a zomrie na starobu.“
Will bol otrasený. Chcel Care pomôcť, nie zahubiť ju.
„Vždy sa môžeš vrátiť domov.“ Otec ho objal. „Tak rýchlo si vyrástol,“ povedal pohnutým hlasom, „nech ťa Prvý Kováč ochraňuje.“
„Pozdrav mamu,“ odvetil Will, „že tu dobre varia.“
***
V podvečer nasledujúceho dňa prišiel otec domov sám. Mama
ho so slzami v očiach objala.
„Povedal si mu to?“ zašepkala.
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„Ešte na to nie je pripravený, zabilo by ho to,“ odvetil zachrípnuto otec. Potom v objatí spolu sledovali západ slnka. Keď sa na kraj
znieslo prítmie, vošli do malého opusteného domčeka.
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kormútene sedel na posteli. Nechcel zraniť otca.
Firon vtrhol do izby ako víchor.
„Dnes sú na námestí trhy!“ zvolal a ako rýchlo vošiel dnu, tak
rýchlo vyšiel von. Will sa neochotne vydal za ním. Jeho ponurú náladu postupne rozplývalo kamarátovo nadšenie.
Trhovisko sa rozprestieralo pod hradným múrom. V prvom stánku predávala bacuľatá žienka medovníky a praclíky. Willovi sa zbiehali slinky. Od rána nejedol. Koľko jedla si kúpi za zlatú reťaz? Vedľa
usmiaty včelár ponúkal medovinu a mäsiar zase vykladal na pričňu
dlhé kusy mäsa. Obaja sa s Fironom srdečne zvítali a mäsiar dal obom
chlapcom po šťavnatej klobáse. Will do tej svojej schuti zahryzol.
„Otec mu dodáva zverinu,“ vysvetlil Firon.
V ďalšom stánku vychudnutý muž ponúkal prútené koše. Na
námestí sa hemžili ľudia. Odrazu Firon zastal. Chmatol dozadu
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a chytil za ruku malého chlapca. Na ufúľanej tvári mu svietili čierne oči.
„Ty zlodej!“ oboril sa Firon na chlapca. Okolostojaci sa prekvapene obzerali.
„Len som si ju chcel obzrieť. Je nádherná,“ oči mu veselo zažiarili.
„To určite!“ odsekol Firon. „Takých ako ty spoznám na sto krokov.“
„Volám sa Mal, ukážem vám tajné zákutia mesta, chcete?“ navrhol chlapec. Pozreli na seba. Zišiel by sa im niekto, kto to tu pozná,
preto sa rozhodli, že si budú dávať pozor na drahocenné reťaze a že
ponuku prijmú. Obzreli si s ním cvičisko vojakov, budovu školy, honosné domy šľachticov aj učupené chatrče chudobných pri hradbách
a na konci dňa zakotvili pri stánku s medovinou. Mal ich pozval na
pohár. Willovi nápoj zachutil. Hneď ako ho dopil, Mal mu ponúkol
ďalší pohár. Jeho oči veselo svietili. Will nevedel, či je viac opojený z krásy mesta, alebo z lahodného nápoja rozlievajúceho sa jeho
vnútrom. Zrak sa mu začal zahmlievať a vôbec nevedel, ako sa dostal
do izby. Len čo sa zvalil do postele, zaspal.
***
Zobudilo ho klopanie na dvere.
„Nikto tu nie je,“ zachrčal Firon.
Dvere sa pootvorili a v nich sa zjavila ryšavá chlapčenská hlava.
„Majster Omnilios vás očakáva,“ ozval sa nesmelo. Firon po ňom
hodil vankúš.
„Poď ďalej!“ zakričal naňho Will a posadil sa, aby chlapca privítal. Hneď to však oľutoval. Hlavou mu prenikla ostrá bolesť. S tou
medovinou to prehnali. Chytil si krk. Reťaz na ňom nebola.
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„Ten fagan nás okradol!“
Firon vyskočil z postele, no vzápätí na ňu sťažka dosadol.
„Keď ho chytím, ošklbem z neho perie!“
„Prídem neskôr?“ navrhol chlapec súcitne.
Will sa zahanbil. Vyzerajú ako ožrani. A to sa majú dnes prvýkrát ukázať v službe! S vypätím síl sa postavil. Opatrne prišiel k nádobe s vodou a umyl si tvár. Chladná voda ho prebrala. Načrel si ju
do dlaní a vychrstol ju na Firona. Ten zastenal. Will ešte raz nabral
vodu, ale jeho kamarát sa rýchlo postavil, aby sa vyhol ďalšej spŕške.
„Horí mi v krku,“ zašepkal a hltavo sa napil z nádoby.
„Zaveď nás k tvojmu pánovi,“ predniesol Firon.
Will žasol. Aj po prehýrenej noci vedel jeho kamarát uhladene
hovoriť.
***
Kráčali po námestí a chlapcove kučeravé vlasy pri rýchlej chôdzi
veselo poskakovali. Čistú bielu košeľu mal zladenú s krémovými nohavicami.
„Volám sa Ron,“ predstavil sa ryšavý chlapec, „u kniežaťa som
začal slúžiť pred dvoma rokmi.“
„Aké to je?“ vyzvedal Will.
„História kráľovstva je úžasná… a sú aj horšie veci,“ chlapec si pri
týchto slovách chytil chrbát, „ako je cvičenie s vojakmi.“
Prešli cez trhovisko, bolo prázdne a po zemi sa váľali odpadky.
Will skúmal okolie, či nenájde zlodeja zo včera. Vstúpili do veľkej
budovy oproti hradu – jej priečelie čnelo do výšky štyroch poschodí – a zamierili na vnútorné nádvorie.
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„Toto je centrum vzdelania Fornemu,“ vysvetľoval hrdo chlapec.
Will s uznaním sledoval poriadok na nádvorí. Chodníky tvoril
jemný štrk a jeho stred osviežovala fontána obkolesená kamennými
lavičkami. Potom ich Ron viedol spleťou chodieb v budove. Na treťom poschodí vošli do jednej miestnosti, kde naľavo boli vyrezávané
stolce a stoličky, napravo dlhé lavice.
„Kto príde neskoro, celý deň stojí vzadu,“ vyhlásil Ron a zamieril
k laviciam. Firon a Will ho nasledovali. V prednom rade už sedeli
traja chlapci, oni si sadli za nich.
„Komu patria tieto vyrezávané stoličky?“ spýtal sa Firon.
„Tie sú rezervované pre šľachticov.“
„Prečo tu nie sú?“ začudoval sa Will.
„Každý má svoje miesto, stačí im dobehnúť na poslednú chvíľu.
No a títo tu sú synovia remeselníkov z mesta,“ dodal a ukázal na
chlapcov pred nimi.
„A tí, ktorí sú ubytovaní s nami?“
„Tí sú len v službe na hrade, nemajú prístup do školy.“
„Kde sú dievčatá?“ spýtal sa so záujmom Firon.
„Vo Forneme sa vzdelávajú len šľachtičné. Ostatné sa vyučia remeslu na hrade alebo u rodičov.“
Will sa zahľadel von oknom, nádvorie mal ako na dlani. Zrazu
zbadal nízku postavu, ako sa prehrabuje v smetiach.
„To je ten zlodej!“ drgol do Firona a vyskočil na rovné nohy. „Poď
za mnou!“ A už obaja leteli z triedy von.
„O chvíľu sa začína hodina!“ kričal za nimi Ron, ale Will na
to nedbal, bral po dva schody naraz. Nevšimol si ani oproti nemu
idúcich honosne oblečených chlapcov a dievčatá a narazil do nich.
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„Sedliak, kam bežíš?“ spýtal sa chlapec s gaštanovými vlasmi
a naprával si šaty.
Will na chvíľu zastal, ale neodpovedal. Ponáhľal sa, nechcel zaostať za Fironom. Musia tie reťaze dostať späť! Tentoraz sa spoza
rohu vynorila vysoká postava a oni opäť nestačili zabrzdiť, muž s knihami v rukách stratil rovnováhu a knihy sa rozsypali po podlahe.
„Nie ste vy tí divosi, ktorých mi knieža nanútil?“ spýtal sa
a zdrapol chlapcov za uši. Will sykol od bolesti. Týčil sa nad ním
chudý muž s dlhou bradou v hnedom plášti.
„Pozdravujem vás,“ vydýchol Will, „prepáčte nám, prosím, že
sme nedali pozor.“
„Vaša trieda je opačným smerom!“ oboril sa na nich učenec. „Práve sa vám dostalo cti odniesť do nej moje vzácne knihy, respektíve to,
čo z nich zostalo po vašom zúrivom útoku.“
Len okamih ich delil od dolapenia zlodeja. Will bol sklamaný.
Znechutene niesol tri hrubé knihy a položil ich na majstrov stôl.
Všetky miesta už boli obsadené, a tak sa postavili dozadu. Iba
jedno miesto medzi šľachticmi zostalo voľné. Určite patrilo Care.
Musí sa k nej dnes dostať a dať jej liek od otca, hútal Will.
„Vítam vás,“ pozdravil žiakov učenec.
„Dobré ráno, majster Omnilios,“ zborovo sa ozvali žiaci.
„Tým, ktorí sú tu noví…“ majster zagánil smerom k poslednej
rade, „dovoľte, aby som sa predstavil. Moje meno je Omnilios a som
kniežací… knihovník. Okrem toho sa mi dostalo cti tento rok učiť
vo vašej triede. Teraz nás noví žiaci poctia svojimi menami.“
„Moje meno je Firon, som syn kniežacieho poľovníka z pohraničia.“
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V triede zašumelo.
„Je to pravda, že pohraničie sa hemží zlobrami?“ spýtal sa nízky
chlapec s vypleštenými očami.
„Nosia obri stromy namiesto kyjakov?“ vyzvedal ďalší.
„Kde presne majú strigy svoj brloh?“ zaujímal sa tretí.
„To by stačilo!“ zahriakol chlapcov Omnilios. „Ako vidíte, niektoré poviedky sú,“ odkašľal si, „riadne prehnané, však?“ Pritom
z nich nespustil oči.
„Jasné,“ prisvedčil Will, „samé výmysly. Strigy žijú v močiaroch,
teda… moje meno je Will.“
„A to je všetko?“ vyštekol naňho chlapec, do ktorého pred chvíľou narazil. Sedel v časti pre šľachticov. „Kto sú tvoji rodičia? Alebo
sa za nich hanbíš ako tvoj ryšavý kamoš? Alebo ich nemáš?“
Medzi šľachticmi sa ozval škodoradostný smiech. Will zaťal päste a pohol sa smerom k chlapcovi. Zastavil ho zvučný hlas učenca.
„To by stačilo, Findus,“ zahriakol posmievača, „každý má právo
povedať o sebe to, čo považuje za potrebné.“
Findus sa víťazoslávne poobzeral a sadol si. Will vrhol na chlapca nenávistný pohľad, ale ten si ho nevšímal a bavil sa s mladíkom,
ktorý sedel vedľa neho.
„Will a Firon, vitajte,“ majster Omnilios si pohladkal sivú bradu,
ktorá mu splývala na hruď, „verím, že sa nám podarí vštepiť vám určité zásady, ktoré nám v meste pomáhajú spolunažívať v mieri. Dnes
budeme preberať aritmetiku. Žiaci, vyberte si pergameny.“ Potom
kývol na Willa a Firona, aby si prišli vyzdvihnúť kalamáre s perom
a zvitky pergamenu, vylisované kusy kože natočené na drevenej
paličke.
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Sadli sa na zem vzadu. Majster začal písať na tabuľu a v triede sa
ozval zvuk škrabkajúcich pier. Omnilios sa prešiel po triede. Videl,
že Firon si zapisuje úhľadné čísla, ale Will sedí s prázdnym pergamenom. Spýtavo zdvihol obočie. Chlapec bezradne mykol plecami,
slzy mal na krajíčku. Otec tvrdil, že písať a čítať je zbytočnosť. Teraz
ho preto vyhodia z učenia a on sa s hanbou vráti domov. Učenec
na znak pochopenia prikývol a prešiel do časti pre šľachticov. Will
mu bol vďačný, že ho pred ostatnými nezosmiešnil. Keď sa skončila
hodina, všetci žiaci sa vyhrnuli von.
„Will, Ron!“ ozval sa majster.
Will a jeho sprievodca zastali.
„Ron, čo keby si nášho nového žiaka zasvätil do tajov čítania
a písania?“
„Bude to pre mňa česť, majster,“ prikývol Ron nadšene.
Starý muž sa pousmial a kývnutím ruky ich prepustil. Keď odišli,
dlho hľadel za chlapcami. Pritom si mimovoľne upravoval dlhú bradu a potichu mrmlal:
„Mladý divoch zabudnutý
mesto pred mrazom ochráni,
zabudnuté tajomstvá odhalí,
srdcia ľudu obnoví.“
***
„Tak ty si celkom sám vytrhol kňažnú z rúk horského trola?“ obrátil sa Ron na Willa, keď sedeli v Ronovej izbe, ktorá sa nachádzala
vo veži nad triedou.
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„Na to si ako prišiel?“ divil sa Will.
„Každý na hrade o tom hovorí…“ vysvetľoval nadšene Ron, „že
ste hrdinovia z divočiny. Aj preto bol Findus jedovatý, sám sa chce
votrieť do priazne kňažnej. Tá však k sebe nikoho nepustí.“ Pri
posledných slovách zostal Ron zronený, ale po chvíli sa spamätal.
„Hnevá ho, že si kňažnú zachránil ty a nie on.“
„Prečo nebývaš s nami ako ostatní?“ spýtal sa ho Will. Lichotilo
mu, čo sa o ňom a Fironovi v meste rozprávalo.
„Majster Omnilios si ma vybral za učňa,“ povedal Ron, „zobral
ma k sebe potom, ako…“ zmĺkol. Ozvalo sa klopanie na dvere.
„Vstúpte,“ zakričal Ron.
Dvere sa otvorili a dnu nakukol Omnilios.
„Ako to ide, mládenci?“ spýtal sa so zdvihnutým obočím.
„Veľmi dobre…“ vyjachtal Ron a začervenal sa, lebo k učeniu sa
zatiaľ nedostali.
„Tak pokračujte ďalej. A nezabudnite,“ dodal od dverí, „o šiestej
na vás čaká v jedálni večera. Ak nechcete ísť spať hladní, odporúčam
vám prísť presne.“
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on celé popoludnie vysvetľoval Willovi tvar písmen a čísel
a Will mu bol vďačný za pomoc. Musí sa dostať ku kňažnej.
Nechcel si predstaviť, čo by ju čakalo, keby jej nepodal liek od otca.
Ron bol radosťou celý bez seba, že môže sprevádzať hrdinu, ktorý
vlastnými rukami premohol trola.
***

Stáli pod vežou hradu, ktorá sa týčila do nebotyčnej výšky. Hore
viala na žrdi obrovská červená zástava a na nej sa jagal zlatý rytier na
koni. V ruke držal kopiju so štítom.
„Ten jazdec je náš knieža,“ ukázal na vlajku Ron, „aj keď majster
Omnilios tvrdí, že staré vlajky kniežatstva vyzerali úplne ináč.“
Mohutný hrad zabral celý stred mesta. Chlapci vošli hlavnou
bránou. Stráže sa na Willa zamračili, zjavne aj oni počuli o kňaž109
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niných dobrodružstvách v divočine. Rona však poznali, a tak ich
pustili dnu.
Ron viedol svojho nového kamaráta labyrintom chodbičiek
a schodíšť na štvrté poschodie. Vládlo tu ticho. Will s rešpektom
sledoval vysoké múry. Prišiel mu na um sen, v ktorom sa túla tmavými chodbami hradu. Tieto chodby však boli iné, neboli popretkávané striebornými niťami a vzduch nebol naplnený korenistou vôňou.
Na podlahách ležali mäkké koberce. Keď po nich kráčali, nerobili
žiaden hluk. Ron sa nervózne obzeral.
„Chodím len na prvé poschodie, kde je hradná knižnica. Kňažná
má okno na tomto poschodí,“ dodal a začervenal sa, „prísne vzaté,
nemali by sme tu byť.“
Spoza rohu sa vynorila hradná stráž.
„Čo tu robíte, fagani?“ prikročil k nim jeden z vojakov.
„Kniežacie páža William si praje navštíviť kňažnú, ktorú sám zachránil,“ nestratil Ron duchaprítomnosť.
Vojak sa pred uhladenou požiadavkou zarazil.
„Ráčte týmto smerom, pážatá,“ povedal napokon. Chlapci sa ponáhľali, aby za ním stačili.
Prešli mnoho chodieb, kým sa dostali k veľkým bielym dverám.
Pred nimi stáli dve hradné stráže. Vojak, ktorý ich priviedol, s nimi
prehodil pár viet a potom zaklopal na dvere. Po čase sa dvere odchýlili a vykukla z nich hlava kňažninej pestúnky Grewel. Keď zočila
Willa, rázne vykročila k nemu.
„Ako sa opovažuješ sem prísť?!“ kostnatými prstami šibrinkovala
pred Willovou tvárou. „Veď si mladú kňažnú temer zmárnil. Stráže!“
zvolala na vojakov. „Okamžite vyhoďte tohto lotra z hradu!“
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„Počkajte!“ ozval sa slabý hlas.
V pootvorených dverách sa objavila Cara. Opierala sa o rám dverí. Pod očami mala tmavé kruhy a okolo očí a úst sa jej ťahali jemné
vrásky. Končeky jej strapatých vlasov prechádzali zo svetlej farby do
bielej. Will k nej vykročil, no stráže mu zahatali cestu.
„Chcem sa poďakovať môjmu záchrancovi,“ prosebne sa pozrela
na vojakov.
„Ale, vaša výsosť,“ namietla pestúnka, „váš otec si nepraje, aby ste
sa rozrušovali. Potrebujete si oddýchnuť a zabudnúť na prežité strasti.“
„Ďakujem, Grewel,“ pozrela sa na ňu prísne Cara, „môžeš odísť.“
„Dobre, ale len na chvíľu!“
Pestúnka zdvihla prst, aby tým naznačila Willovi, že si má držať
odstup. Stráž sa jej ustúpila.
„Poď!“ kývla na Willa Cara.
„Počkám ťa tu,“ povedal Ron celý nesvoj. Will ho tľapol po ramene a nasledoval Caru do jej izby.
Carina izba bola väčšia než celé prízemie ich domu. Biele steny
zdobili zlaté ornamenty v tvare ľalií. Oproti dverám boli dve vysočizné okná a dvere na balkón. Okná zahaľovali mohutné závesy,
v miestnosti vládlo prítmie. Will podišiel k závesu a odhrnul ho.
Prúžok svetla prenikol do miestnosti. Obzrel sa dozadu. Svetlo dopadalo na stôl so stoličkami v rohu, vedľa stála komoda a dve skrine.
Toľko nábytku nemáme v celom našom dome, pomyslel si.
Cara sťažka dopadla na posteľ. Will sa k nej inštinktívne pohol,
potom však zahanbene zastal. To, že ju Stromový muž zranil pred
ich domom, ho napĺňalo pocitom viny. Keď dievča nabralo dych,
slabým, no rozhodným hlasom spustilo:
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„Kde si bol tak dlho? Otec ma nikde nepustí!“
Will si rozpačito odkašľal. Áno, to dievčisko sa má už dobre.
Bola to opäť tá malá namosúrená bosorka, čo mu posledné dni spríjemňovala život.
„Pozdravujem vás, kňažná,“ začal rozpačito. Odkedy sa dozvedel,
že pochádza z kniežacej rodiny, nevedel, ako sa má k nej správať.
„Daj s tým pokoj,“ povedala otrávene, „pre teba som Cara. Jasné?
Sadni si ku mne,“ povedala a poťapkala rukou po posteli.
Will chvíľu nerozhodne stál uprostred veľkej miestnosti. Napokon si sadol na najbližší stôl.
„Ak dovolíte,“ zahundral.
„Ako chceš,“ povedala Cara a v očiach sa jej zablyslo. Postavila
sa a s námahou k nemu pristúpila. Zrazu ho schmatla za ruku. Will
zaúpel. Svoje drobné prsty hlboko zaryla do predlaktia jeho ruky.
Tá má nechty! Tvárou v tesnej blízkosti jeho tváre sa obzrela k dverám a potom sa ho potichu spýtala:
„Čo sa stalo v tom lese? Nepamätám si to! Tvoj kamarát ma viedol k tvojmu domu a potom som sa prebrala u vojakov.“
Horúčkovito premýšľal. Aj keď Caru ľutoval, že bola zranená, bol
rád, že z boja pred ich domom si nič nepamätá. Jeho rodičia sú tak
v bezpečí pred kniežacími vojakmi.
„Buď rada, že si z toho vyviazla v poriadku,“ snažil sa ju potešiť.
Cara mu strčila pred oči biele končeky vlasov.
„Ty si myslíš, že som v poriadku?“
„Každý deň si daj hlt. Prejde to.“ A do dlane jej vtlačil fľašku
s modrou tekutinou. V jej očiach sa zjavil úžas. „Nič sa nepýtaj,“
prikázal jej, „tu si v bezpečí, pri svojich rodičoch…“
112

Odvazne srdce.indd 112

28. 7. 2016 22:18:42

Škola

„O mojich rodičoch mi nič nehovor! Nič o nich nevieš, vôbec
nič,“ ostro odvrkla Cara. „On tam bol, však?“ spýtala sa potichu.
„Kto?“ odvetil Will. Nechcel rušiť to posvätné ticho v izbe, aj keď
mu z neho naskakovala husia koža.
„Osloboditeľ. Bol tam a zachránil ma, však?“
Will si pamätal, že o svojom otcovi nesmie nič prezradiť, inak by
ho vojaci predviedli pred knieža a ten by chcel využiť jeho schopnosti. Will odvrátil pohľad. Keby jej hľadel do očí, nedokázal by klamať.
„Musí zabiť najväčšieho netvora na povrchu Risnie,“ zopakovalo
dievča svoju požiadavku a stislo mu ruku.
Ako plameň sviečky roztápa vosk, tak sa pod jej pohľadom strácalo Willovo odhodlanie mlčať. Musí sa odtiaľto dostať! Silným trhnutím sa vymanil z Carinho zovretia. Pocítil ostrú bolesť. Nechtami
ho zaškrabla až do krvi. Chytil si ruku a pristúpil k oknu. Ostrá bolesť ho držala pri zmysloch. Rozmýšľaj, hovoril si v duchu. Zhlboka
dýchal. To dievča má z niečoho hrozný strach. Koľkých ľudí dokážu ohroziť Premenení? Ktorý netvor dokáže byť taký strašný, že si
s ním neporadia ani všetci vojaci Fornemu? Akú šancu poraziť také
monštrum má jeho otec? To nedokáže! Sám odmietol jej pomoc.
Možno tušil, čo od neho chce.
„Si zranená…“ prinútil sa Will povedať hľadiac z okna. Čo ak
je naozaj pravda, že ju nedokážu zachrániť vojaci? Mohol by jej pomôcť on sám? Sotva. Jediné, čo sa naučil, je skrývať sa a utekať pred
Premenenými. „… a tu ti nič nehrozí,“ dopovedal Will a otočil sa.
Chcel vyjsť z izby. Na polceste sa pred ním otvorili dvere a objavila
sa v nich vysoká dáma v nádhernej žltej saténovej róbe. Ruky mala
založené vbok a hrozivo sa na neho dívala.
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„Zlatko, čo sa to tu deje?“ ozvala sa. Zjavne bola pobúrená.
Will zastal. Jemné rysy tváre zdedila Cara po nej. Kňažná. Jej
oči, podobne ako Carine, sršali hnevom. Majú to v rodine, pomyslel
si. Táto vtipná myšlienka ho pod jej zdrvujúcim pohľadom rýchlo
opustila. Bol to pohľad, akým sa človek díva na chrobáka, ktorého sa
v najbližšej chvíli chystá rozpučiť.
„Kto je tento mladý opovážlivec?“ Kňažná sa hrozivo zahľadela
na Willa. „Ako to, že si v izbe s kňažnou sám?“
Will sa nemotorne uklonil.
„Pozdravujem vás, vážená pani… kňažná.“
„Ako sa chceš vyliečiť, keď tu len klebetíš! Pozri sa na seba, si
vychudnutá ako vyžla. Ako si nájdeš bohatého manžela, keď budeš
taká uplakaná!“
Will sa obzrel. Cara mala v očiach slzy.
Matka sa pohla smerom k dcére.
„Strať sa!“ Cara vztýčila prst k matke. „Nech ťa tu už nevidím!“
zvýšila hlas a kňažná ostala zarazene stáť.
„Porúčam sa, dámy.“
Will usúdil, že je načase nechať matku s dcérou osamote. Podľa
toho, ako sa Cara správa k vlastnej matke, k nemu bola vlastne milá,
napadlo mu.
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tok, ústup, útok, ústup!“ prikazoval veliteľ.
Chlapci cvičili s mečmi od rána. Napriek tomu, že chladný
„
jesenný vzduch zvestoval blížiacu sa zimu, z Willa sa lial pot. Zvieral ťažký drevený meč, jedinú ochranu pred zbraňami protivníkov.
Bol samá modrina. Statný cvičiteľ Lowa im pred niekoľkými dňami
ukázal základné obraty s mečom, dievčatá sa s dvornými dámami
učili vyšívať.
Mohutné svaly majstra cvičiteľa vzbudzovali rešpekt dokonca aj
u Findusa. Držal sa od majstra čo najďalej a vyberal si najslabších
protivníkov.
„Pážatá cvičí už roky,“ hlesol Ron Willovi, keď sa uhol Findusovmu útoku, „je z vidieka. Banditi dokaličili jeho mladšieho
brata. Prenasledoval ich mnoho dní, napokon zajal ich veliteľa
a doviedol ho do hradu pred spravodlivosť. Za odmenu ho knieža
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prijal do služby.“ Will si uvedomil, čo všetko o Západnom kráľovstve ešte nevie. U nich v pohraničí o banditoch nechyrovali.
Buď tam nebolo nič na ukradnutie, alebo aj banditi verili poverám,
ktoré sa o pohraničí rozprávali, a báli sa tam vstúpiť. „Veľakrát prejavil odvahu pri výjazdoch, a tak mu knieža ponúkol post veliteľa
hradnej stráže,“ pokračoval Ron, ktorý namiesto bránenia sa zvolil útek pred Findusom, „ale on odmietol a zvolil si výcvik pážat.
Tvrdí, že nám chce dať dobrú šancu prežiť.“ Posledné slová mu
zakričal spoza stĺpa.
Doteraz cvičili útok a obranu pred figurínami, dnes majster
Lowa usúdil, že sú pripravení na boj. Rozostavil ich náhodne proti
sebe vo dvojiciach. Nerobil žiaden rozdiel medzi šľachticmi a synmi
remeselníkov a sedliakov. Oproti Willovi postavil statného chlapca
v drahom oblečení. Bol o hlavu vyšší.
„Pri boji si nevyberáte, kto vás napadne!“ odvrkol na protesty
chlapcov, ktorí dostali silnejších protivníkov. „Vzdajte úctu súperovi!“ zavelil majster.
Chlapci sa dotkli špičkami zbraní.
„Udierajte plochou stranou meča,“ prikázal im Lowa. „Začnite boj!“
Will zovrel meč oboma rukami. Držal ho pred sebou, aby mal
priestor na odrazenie útoku. Súper držal meč v jednej ruke a pozorne Willa obchádzal. Naraz urobil výpad zhora. Will zdvihol meč
nad hlavu. Chlapec v poslednej chvíli stočil ruku a padajúci meč
zasiahol Willa do boku. Zastonal, no ostal stáť.
„Buď rád, že to nie je ozajstný meč,“ obrátil sa k nim cvičiteľ,
„bolo by po tebe.“
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Will presunul meč pred seba vo chvíli, keď chlapec urobil ďalší
výpad. Ustupoval cez dvor. Kútikom oka zahliadol, ako vyrovnane
zápasí Firon. Za chvíľu nepozornosti zaplatil bolestným úderom
do nohy.
„Mal si ostať v slamníku v dedine,“ prehodil Findus, ktorý stál
vedľa neho, a rýchlymi údermi tlačil Rona ku kraju nádvoria. Chlapcovi sa v očiach zračila hrôza.
Bolesť a posmech vo Willovi niečo zlomili, už nič necítil. Zrak
mu zahalili červené škvrny a v žilách sa mu rozpálil oheň. Zanechal
boj so svojím protivníkom a namiesto toho sa s výkrikom vrhol na
Findusa. Šľachtic od neho nečakal útok, preto kým sa spamätal, utŕžil tri silné údery a ešte dlho sa musel kryť pred spŕškou rán. Will
mlátil šľachtica hlava-nehlava. Nevnímal, že mu vyrazil meč a zrazil
ho k zemi. Skôr ako k nemu prikročil, zvalil ho na zem náraz do
chrbta. Náhle sa otočil. Hľadel do očí majstra Lowu.
„Nepriateľa na zemi nedorážame!“ zahrmel naňho cvičiteľ. „Keď
padne, dáš mu čas, aby sa postavil. Umenie je poraziť ho v súboji
tvárou v tvár. Jasné?“
Will sa pozrel na ležiaceho šľachtica. Hľadel na Willa s odporom, no v tvári sa mu zračil strach.
„Prepáč,“ zamrmlal Will.
Všetci stíchli. Chlapci zarazene hľadeli na Willa.
„Tak poď, hrdina!“ Firon ťahal Willa preč. „Ty si tomu dal,“ dohováral mu, „za toto ťa môžu vylúčiť zo služby.“
„Neznášam toho nafúkanca,“ bránil sa Will. Sám bol však otrasený z hnevu, čo do neho vošiel.
„To boli údery! Také sme s majstrom vôbec necvičili.“
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„Máme to v rodine,“ zavtipkoval Will. Potom si spomenul na
otca, ako bleskurýchlo útočí na Medvedieho muža. Boj má vskutku
v krvi.
***
Večer ho našli. Zlodejíček Mal sa prehrabával v odpadkoch na
kraji námestia.
„Ty podliak!“ Will s Fironom sa k nemu rozbehli. „Vráť nám
naše zlaté reťaze!“
Mal fujazdil preč, ale chlapci ho prenasledovali. Dostali sa do
úzkych zatuchnutých uličiek, a keď zabočili za roh, videli, ako vychudnutý muž v otrhaných šatách zdrapol Mala za vlasy.
„Kde sa túlaš?“ Šklbol ho za vlasy. „Prines mi ďalšie pivo, ty
babrák!“ Sotil chlapca na zem, potom sa tackavo oprel o stenu domu.
Mal tvrdo dopadol na zem. V očiach mal slzy.
„Už viete, u koho skončili vaše reťaze,“ utrúsil chlapec a predral
sa pomedzi nich. Will s Fironom za ním s ľútosťou hľadeli.

118

Odvazne srdce.indd 118

28. 7. 2016 22:18:42

ô

a
a k pito

l
a

s

m

Več er na streche

P

o večeri sa Will vydal do hradu. Nad jeho hlavou sa kopili búrkové mračná. Bolelo ho celé telo, najradšej by sa zvalil do postele. Chcel sa však uistiť, že si Cara zobrala liek. Stráž v hlavnej bráne
mu zahatala cestu.
„Na rozkaz kňažnej, páža, máš zákaz vstupovať do hradu bez
sprievodu z dvora!“
Will stál ako obarený. Srdce mu zovrela úzkosť. Predstava, že by
dnes Caru nevidel, bola neznesiteľná. Možno Ron bude poznať inú
cestu do hradu. Našiel ho za stolom vo svojej izbe, písal si úlohy.
„Nepatrím k dvoru,“ priznal sa Ron, „možno by ťa pustili do hradu v spoločnosti učenca Omniliosa. Pred neho by som ale bez hotových úloh nepredstupoval,“ dodal a s úsmevom mu podal pergamen s kalamárom a perom. Will si znechutene sadol za stôl. Ron ho
postupne učil čítať a písať. Šlo to hrozne pomaly. Keď dával pozor,
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väčšinu si pamätal z výkladu majstra Omniliosa. Začal sa prikláňať
k otcovmu názoru, že písanie a čítanie sú zbytočnosti.
Na strechu veže dopadli kvapky dažďa. Will vyzrel z okna, z Ronovej izby mal výhľad na celé mesto. Zachytil spev nesúci sa dažďom… a na balkóne náprotivnej veže uzrel postavu.
„Veď to je Cara!“ drgol lakťom do Rona.
„Tá zmokne,“ povedal zamyslene Ron.
Čo jej šibe? Veď nachladne, pomyslel si Will. Vyklonil sa hlbšie
z okna a zakričal na ňu, ale Cara nereagovala. Ruky mala vystreté
pred seba a spievala. Oblohu preťal blesk. Dievča stálo premoknuté
na balkóne a spievalo. Will sa lepšie pozrel z okna a videl, že po veži
sa vinula hrubá vetva viniča. Hustá spleť konárov pokračovala na
strechu školy. Vinič prerastal až na múr hradu. Will sa vyšvihol na
podobločnicu a chytil sa vetvy.
„Hej, poď späť!“ zakričal znútra Ron.
Na Willovu tvár dopadali ťažké dažďové kvapky. Uvedomil si,
ako silno ho zvierajú kamenné múry mesta. Premohla ho túžba
driapať sa po stromoch v rodnom lese, nuž nechal za sebou vystrašený Ronov hlas a driapal sa po viniči.
„Robíš neskutočne hlúpu vec. Zletíš a zabiješ sa!“ vykrikoval Ron.
Willa trápilo, že ledva udržal pred Carou tajomstvo ich lesa.
A hneď k nej ide späť. Prečo to robí? Veď o to dievča sa postará
knieža! Mal by si byť rád, že ti k nej zakázali prístup, hovoril si v duchu. Napriek tomu sa šplhal ďalej. Pevne sa držal mokrých vetiev
viniča, ale na niektorých miestach bol porast redší a musel sa opierať
o hrany kameňov. Dostal sa nad Carin balkón. Opatrne sa naklonil
ponad rímsu. Cara sa hýbala v poryvoch vetra, pričom sa rukami
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pevne držala kamenného zábradlia. Mokré vlasy jej viali vo vetre,
oči mala privreté. Z jej perí sa rinul taký nástojčivý spev, že Willovi
naskočili zimomriavky. Zvučný hlas sa niesol aj búrkou.
„Lovec je lovený,
sám sa stal korisťou
vzácnou, predrahou.
Z temnoty na povrch
vedie cesta skrytá
cez bránu seba,
cez bránu srdca.
Pod horou z ľadu,
pevne zamknutý,
v hlbinách temnoty
horí kľúč stratený.“
Zamračenú oblohu preťal blesk. Cara stíchla. Will sa opatrne
spustil na zábradlie balkóna. Rozmýšľal nad niečím vtipným, čo
by jej mohol povedať. Bol do nitky premočený, ledva sa držal kraja
strechy.
„Skvelé počasie, však?“ napokon dostal zo seba.
Zdalo sa, že Cara ho nepočula. Sklonila hlavu. Jej tvár zmáčal
dážď.
„Prečo si prišiel?“ preriekla sotva počuteľným hlasom. „Prečo si
prišiel, keď mi nechceš pomôcť?“ Otvorila oči a s hnevom sa k nemu
obrátila.
Willa jej slová zarazili. Zoskočil k nej a chytil ju za ruku.
121

Odvazne srdce.indd 121

28. 7. 2016 22:18:42

O dváž ne Srdce
„Prší a ty celá zmokneš!“
„Toto je môj balkón a budem si robiť, čo chcem!“ vytrhla sa muCara.
„Máš pravdu.“ Will začal ľutovať, že sa sem terigal. „A nezabudni
tu švitoriť celú noc!“ dodal a už-už sa chystal vyšvihnúť na rímsu.
„Počkaj!“ chytila ho Cara za ruku.
Will stuhol. Dobre si pamätal, ako sa mu naposledy zaryla nechtami do ruky. Toto bolo však iné. Tentoraz bol dotyk jej ruky neskutočne jemný.
„Povedz mi pravdu, prečo si sem prišiel?“
„Zobrala si si dnes liek?“
Cara prikývla.
„Prečo, Will?“
„Chcem, aby sa ti dobre vodilo,“ vyjachtal Will. Skvelé! Firon by
tisíckrát lepšie vedel vyjadriť, čo cíti.
„Pomôžeš mi dostať sa do tvojich lesov?“ nesmelo sa spýtala Cara
a odhrnula si z očí pramienok mokrých vlasov. „Viem, kde som urobila chybu, spomenula som si…“
Will stuhol. Hádam si Cara nespomenula na boj pred ich domom?!
„Nedostala som sa dostatočne ďaleko,“ pokračovala so zápalom
Cara, „Osloboditeľ je až za riekou. Keď uvidí, že som v nebezpečenstve, príde ma zachrániť ako toho šľachtica.“
„Cara…“ začal Will. Čo jej má povedať? Sľúbil otcovi, že ho neprezradí.
„No ani to nestačí! Musím sa dostať na ten hrebeň. Ako ho nazval tvoj kamarát? Zakázaný? Tam ho určite stretnem!“
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Samozrejme, prečo nie, mihlo sa Willovi hlavou. A kde by ešte
nechcela ísť? Azda rovno do brlohu draka, ktorý stráži poklad
v Ohnivých vrchoch?
„Jasné,“ odvetil Will bez rozmýšľania, čo Caru veľmi prekvapilo.
Rozmýšľaj, rozmýšľaj, hovoril si v duchu Will. Ty tam nechceš ísť!
Predsa ju nemôžeš zobrať na miesta, kde môžete prísť obaja o život.
Musíš mať viac rozumu ako ona!
„Osloboditeľ ti určite pomôže,“ vyletelo Willovi z úst, „viem to!“
Z hĺbky duše sa mu vynorilo pevné odhodlanie. Naučí sa všetko, čo
vie jeho otec. A on bude ten, kto zachráni Caru! V žilách mu pulzoval oheň. Porazí aj to najmocnejšie monštrum na povrchu zeme, ak
to bude potrebné. Ochráni ju aj za cenu vlastného života. Nežné
zovretie jej ruky je úžasné. Druhou rukou sa jemne dotkol Cary.
„Ďakujem ,“ zašepkala Cara a privinula sa k nemu.
Will stuhol. Blízkosť Cary mu vyrazila dych. Jej mokré vlasy
voňali ako kvety. Privrela oči a vychutnávala si dopadajúce kvapky
dažďa.
„Niekedy, keď sa cítim osamelá,“ šepotala, „mám pocit, že aspoň
tým kvapkám dažďa na mne záleží.“
Mne na tebe záleží, povedal si v duchu Will. Čo to nevidíš? Ale
nevyriekol ani slovko, len mlčky hľadel na nebo pretkávané žeravými bleskami.
***
Z hradných múrov ich sledovala postava zahalená v dlhom plášti.
„Aj tak mu neujdeš,“ zamrmlala si.
Spod kapucne jej svietili šedé oči.
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oď,“ kývla Cara na Willa, „toto ma vždy poteší!“ Vbehla do
izby a vyklonila sa z dverí. Chvíľu sa zhovárala so strážami.
„
„Poď, kým sa vrátia!“ súrila.
Will k nej pribehol a spolu vybehli na chodbu. Triaslo ho od
zimy. Bežali chodbami držiac sa za ruky. Zostupovali nižšie a nižšie, až vbehli do hradnej kuchyne. Willovi udrela do nosa vôňa
pečeného mäsa. Kuchári a kuchtíci sa točili okolo kotlov. Na kňažnú boli zjavne zvyknutí, pretože im nevenovali žiadnu pozornosť.
Will hľadel na to množstvo jedla pred sebou. Pri veľkom kozube sa
smažili pláty mäsa. Nad jedným ohňom sa vo veľkom kotle varila
polievka, nad druhým, v menšom kotle, biela omáčka. Will zastal.
Za jedným zo stolov stála Raina. Tvárou jej bolestne trhlo, keď ho
zbadala.
„Čo tu robíš?“ chcel vedieť Will.
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„A ty?“ odsekla nahnevane.
„Som tu v službe,“ odvetil pohotovo. Vôbec nechápal, prečo je
Raina nahnevaná.
„To vidím,“ zagánila na šľachtičnú, ale rýchlo sa spamätala. „Otec
navštívil Firona, prihovoril sa za mňa u kniežaťa a ten ma zobral do
služby,“ dodala hrdo.
Will jej namiesto pozdravu zakýval a nasledoval Caru, ktorá
medzitým prešla z kuchyne do komory. Ovalila ho silná vôňa syra
a klobás.
„Na čo máš chuť?“ obrátila sa k nemu Cara.
„To nemôžeme,“ ohradil sa Will, hoci v ústach sa mu zbiehali
sliny, „to by bola krádež!“
„Všetko na tomto hrade patrí mne, jasné?!“ zachichotala sa Cara,
potom zvesila zo steny kus slaniny a podala mu ho.
Will sa nevzpieral. Keby sme doma mali takú plnú komoru mäsa,
pomyslel si, mama by sa niekoľko rokov nemusela starať o sliepky
a kozu. Cara zvesila zo steny kus šunky, potom si sadla k obrovskému kozubu a schuti zahryzla do mäsa. Tá má teda apetít, blyslo
Willovi mysľou. Sadol si vedľa nej a s chuťou sa pustil do slaniny.
Parilo sa mu z mokrých šiat. Oheň ho príjemne hrial. Mal chuť
objať tú drobnú postavu schúlenú pri kozube, pred kuchtíkmi sa
však hanbil.
„Mylady, to mi nemôžete urobiť!“ drobný muž s bielou čiapkou
sa uklonil pred Carou.
„Chystáme pre vás na večeru šľahačkovú tortu. Ako si ju vychutnáte, keď svoje ctené bruško naplníte týmto grobianstvom? Veď to
nie je ani usmažené, bez omáčky, katastrofa! Neznesiem pomyslenie
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na to, že by ste vo svojom ctenom brušku nemali miesto pre môj
majstrovský výtvor.“
„Milí Arepas,“ prehodila Cara veselo, teplo ohňa a kus šunky jej
zlepšili náladu, „nesmierne som vám vďačná, že na mňa myslíte. Nebojte sa, do večere mi určite vytrávi a naplno si vychutnám vaše kulinárske výtvory.“ Cara sa postavila a vtlačila kuchárovi na čelo bozk.
***
Na druhý deň sa Cara prvýkrát od zranenia Stromovým mužom
objavila v škole. Šibalsky žmurkla na Willa. Chlapec sa nedokázal
okrem jej svetlých vlasov sústrediť na nič iné. Keď nad ním Omnilios zastal, aby skontroloval, ako pokročil v písaní, zahanbil sa.
Zo školy sa všetci aj so šľachticmi odobrali do jedálne pre služobníctvo, ktorá sa nachádzala v hrade na prízemí vedľa kuchyne.
Kamaráti sa veselo ponúkali mäsom, zemiakmi a chlebom, ale jemu
vôbec nechutilo. Obraz Cary zapĺňal celé jeho vnútro.
„Nič ti nezostane,“ upozornil ho taktne Ron.
„Buď ticho,“ zahriakol ho Firon, „menej pre neho, viacej pre nás.
Dovolíš?“ Kamarát mu zobral z taniera plátok mäsa.
Will po obede čakal za rohom jedálne. Dúfal, že si ho Cara
všimne. Zrazu niekto doňho vrazil a on odletel a narazil do múra.
Pristúpil k nemu Findus s dvoma holohnátmi. Chytili ho za ruky
a Findus mu vrazil päsťou do brucha. Will sa zviezol na zem.
„Nepáči sa mi, ako zízaš na kňažnú, sedliak!“ povýšenecky poznamenal Findus.
Willa nechali ležať na zemi a odišli. Snažil sa ako-tak pozviechať, keď práve šla okolo Cara s kamarátkami.
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„Čo ti je?“ priskočila k nemu.
„Len som niečo hľadal,“ vyhovoril sa Will.
„Prídem za vami neskôr,“ oznámila Cara kamarátkam. Tie sa veľavravne zachichotali a pobrali sa ďalej.
„Tadeto,“ sykla Cara a vbehla do bočnej chodby. Will ju nasledoval. Na samom konci chodby bola stará bránička, a keď cez ňu prešli,
ocitli sa v riedkom lese za hradbami mesta. Vonku bol chladný jesenný deň. Cara sa rozbehla do lesa.
„Kam ideš?“ kričal Will a trielil za ňou.
„Preč od ľudí!“ odvetila.
Cestička v lese ich doviedla k rieke. Will s obdivom sledoval jej
mohutný prúd. Na tomto mieste bola Striebornica taká širokánska,
že ledva dovidel na druhý breh. Pokojne plynula popri meste.
Proti prúdu sa črtala lodenica s člnmi. Cara sa rozbehla
druhým smerom. Dobehla do neďalekej húštiny a odkryla konáre
vŕby, ktoré prevísali ponad breh rieky. V tôni bol k brehu prirazený
veľký čln.
„Oplatí sa byť zadobre s mladými šľachticmi,“ potmehúdsky sa
usmiala Cara. Obratne naskočila do člna. Vtom si Will spomenul
na namysleného Findusa. Pichlo ho pri srdci. Prečo mu to prekáža?
Lebo! Cara nemá čo tráviť čas s takými hlupákmi! Will odsunul čln
od brehu a naskočil doň, ale keďže sa nebezpečne rozkolísal, hneď
sa posadil. Po chvíľke odviazal lano a prúd rieky ich vyniesol z tône
vŕby. Will sa chopil vesiel na dne člna. Bezradne ich držal v ruke,
nevedel, čo si má s nimi počať.
„Opri ich sem,“ radila mu Cara a ukázala na podpery na bokoch,
„pritiahni ich k sebe!“
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Will sa príliš sústredil na veslovanie, než aby mal čas hnevať sa na
ňu pre jej rozkazovačný tón. Zabral veslami a čln skrútilo.
„Pozor, ohrada!“ vykríkla Cara. Do tretiny rieky totiž vystupovala
drevená ohrada a čln smeroval rovno k nej.
Will zabral veslom, no čln sa opäť skrútil a oni narazili do ohrady. Drevá sa prelomili, celá bočná stena sa odškerila. Nazrel do ohrady. Plávali v nej stovky lososov, tisli sa jeden vedľa druhého. Ryby sa
vyhadzovali proti prúdu cez prasknutú ohradu. Voda vrela, ako sa
ryby drali z ohrady. Húf rýb zmizol proti prúdu.
„Šéfkuchár Arepas nebude nadšený,“ povzdychla si Cara, „lososy
sú obľúbeným jedlom môjho otca.“
Dúfam, že mu to nebudem musieť vysvetľovať osobne, pomyslel
si Will.
Prúd ich unášal ďalej. Will zistil, že ak zaberie veslom na jednej
strane, čln sa otočí do opačnej strany. Natočil čln tak, aby sa doň
opieral prúd rieky zboku. Voda ich niesla na druhú stranu. V strede
rieky sa objavil ostrovček, na ktorom rástli smutné vŕby.
„Priraz k nemu!“
Čln sám narazil na breh. Mesto už nebolo vidieť, stratilo sa v ohybe rieky. Cara vyskočila na súš a pustila sa do behu. Will najskôr odtiahol ich plavidlo pod vŕbu, až potom šiel hľadať Caru. Našiel ju pri
vyhasnutom ohnisku. Začal zbierať konáriky a prelamovať ich napoly.
„A teraz mi povedz všetko, čo vieš o Osloboditeľovi,“ obrátila sa
k nemu dievčina, „a odkiaľ máš toto…“ Vytiahla fľašku s modrou tekutinou. Na dne ostalo len zopár kvapiek. Dúfam, že to bude stačiť,
obával sa Will. Biele končeky vlasov Care zostali, no vrásky okolo
úst zmizli. Otec to určite dobre odhadol.
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„Som si istý, že keď to budeš najviac potrebovať, Osloboditeľ ťa
zachráni,“ povedal a priložil konáriky na ohnisko.
„To je všetko?“ spýtala sa nahnevane Cara.
Will sa cítil previnilo, že Care sľúbil niečo, čo nemôže splniť.
Vtedy na balkóne však nezniesol jej bolesť a chcel ju potešiť. Z vrecka vybral kresadlo a zapálil ním oheň.
„Čo to bola za pieseň, čo si spievala na balkóne?“ zmenil té
mu Will.
„Teraz už na tom nezáleží,“ Cara uprene hľadela do plameňov.
„Cara, ver mi!“ Zahľadel sa do jej smaragdových očí. „Nič sa ti
nestane.“
Cara sa od neho odvrátila a po lícach jej tiekli slzy. Musí sa dostať k otcovi a zistiť, ako bojovať s Premenenými!
Plamienok pohltil konáriky, a tak Will pozbieral hrubšie kúsky
a priložil ich na oheň. Plameň sa do nich zahryzol a hrial oboch
mladých ľudí.
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de si bol?“ privítal ho Firon výčitkou. „Úplne na mňa kašleš!“
Will si unavene sadol na posteľ. Cara zabudla povedať, že
„
čln bude treba vytiahnuť proti prúdu, aby šľachtici nezistili, že ho
použili. Cestou späť s ním neprehovorila ani slovo a jemu to bolo
jedno, ale jeho rozhodnutie ho hrialo pri srdci. Nájde spôsob, ako ju
zachrániť! Nemal chuť Fironovi všetko vysvetľovať. Má pravdu. Odkedy prišli do mesta, nenašiel si na neho čas. Buď ho trávil s Ronom,
ktorý ho učil písať a čítať, alebo v spoločnosti Cary.
***
Ráno sa prebudil smutný. Ako sa má Cara? Neodolal a šiel
k hradu.
Mesto zívalo skoro ráno prázdnotou. Hradná stráž sa netvárila priateľsky. Nikdy sa k Care nedostane, uvedomil si bolestne. Ale
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musí ju vidieť! Zmocnila sa ho panika. Musí vedieť, ako sa má!
V hrudi sa mu ozvala pálčivá bolesť. Škola! Uvedomil si. Aj keď nebudú mať v triede súkromie, aspoň ju uvidí. S radosťou sa rozbehol
k mohutnej budove školy, prebehol cez nádvorie s fontánou, vybehol
po schodoch. Zaklopal na dvere triedy. Nikto sa neozval. Otvoril
dvere a vstúpil. Trieda bola prázdna.
„Dnes je voľno, mládenec!“ začul za chrbtom. Obzrel sa a hľadel
do prísnej tváre majstra Omniliosa.
„Každý siedmy deň odpočinkom oslavujeme… zdravie nášho
kniežaťa. Kde máš hlavu, hm?“
Will sa začervenal. Tak preto Firon spokojne ležal v posteli. Ale
mohol mi niečo povedať, zamrzelo ho.
„Poď za mnou,“ prikázal mu učenec.
Will skleslo nasledoval majstra a on ho viedol kľukatými chodbami. Na konci úzkej chodby prišli k malým dverám. Učenec sa obzrel
cez plece, potom z opasku opatrne sňal kľúč a odomkol dvere. So škripotom ich otvoril. Willa ovalil zatuchnutý vzduch. Len čo prekročili
prah, učenec dvere zavrel a oni sa ocitli v miestnosti s vysokánskym
stropom. Willovi tento obrovský priestor vyrazil dych. V úzkej dlhej
miestnosti boli od zeme až po strop police naplnené knihami. Vzduchom sa vznášala vôňa starej kože. V miestnosti panovalo posvätné ticho. Majster pokynul Willovi a ten ho v nemom úžase nasledoval. Kto
tieto knihy napísal, preblesklo mu mysľou. Ako kráčal, všimol si hrubú
vrstvu prachu na podlahe. Zrejme tu už dlho nikto nebol, uvedomil si.
Majster ukázal na stôl v rohu, aby si zaň Will sadol, a stratil
sa medzi regálmi kníh. Po dlhom čase sa vynoril z prítmia. Niesol
hrubiznú knihu.
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„Poznáš históriu nášho kráľovstva?“ spýtal sa ho Omnilios.
Will zahanbene zavrtel hlavou.
„Máš ju rád?“ spýtal sa priamo.
„Koho?“ Will sa naňho prekvapene pozrel. „Históriu kráľovstva?“
„Nie,“ odvetil pokojne učenec, „mladú kňažnú.“
Will nevedel, čo má na to povedať. Nikdy si neuvedomil, že by
mohol mať Caru rád.
„Ak áno,“ pokračoval učenec, „prečítaj si túto knihu. Zdá sa, že
máš odvahu zniesť, čo sa v nej píše.“ Keď to dopovedal, obrátil sa
a naznačil, že odchádza. Na chvíľu ešte zastal. „Toto tu,“ ukázal na
police plné kníh, „ostane medzi nami, dobre?“
Will prikývol, ale bol zaskočený. Pred kým môže mať ten učený
muž tajnosti?
Omnilios potichu odkráčal. Pripomínal mu chlapca, ktorý sa
vkradol do sadu kradnúť jablká.
Pred Willom ležala mohutná kniha viazaná v tmavočervenej
koži. Lakťom opatrne zotrel hrubú vrstvu prachu. Pozoroval čiastočky prachu, ako veselo tancovali v prúde svetla, ktoré prenikalo
z okna vysoko nad zemou. Hlavou mu preletel snový obraz Cary
ladne sa pohybujúcej vo víre tanca. Zahanbene túto predstavu zahnal. S úctou otvoril knihu. Rozoznával niektoré písmena, zaujali ho detailne vykreslené obrázky. Na prvej strane sa rozprestierala
rozsiahla mapa. Krajina na nej zabiehala do ostrých mysov a zátok,
vo vnútrozemí sa kľukatili mohutné rieky. V ľavom hornom rohu
sa tiahlo pohorie podobné Ohnivým vrchom. Ako mohlo byť také
obrovské pohorie na mape také malé? Na ďalšej strane pokojne trónil košatý strom a na každej jeho vetve boli úhľadne napísané dve
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Knižnica

mená. Na tretej strane sa vznášal biely drak. Will fascinovane hľadel
na jeho majestátnu postavu. Pod ním s námahou prečítal: „Kto sa
drakovi do očí zahľadí, nezostane nezmenený.“ Na štvrtej strane bol
vyobrazený hrozivý tieň. Rozpínal sa ponad hlboké skalnaté údolie.
Pod kresbou stálo:
„Raz za mesiac
mesiac bledne,
dravec letí,
korisť beží.
Lovec ju loví,
tieň ich
oboch pohltí.“
Will nahnevane zabuchol knihu. Nie je tu na to, aby lúštil hádanky! Vstal – knihu nechal na stole – a namrzený vyšiel cez malé
dvere z mohutnej sály.
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P

rešlo niekoľko dní. Cara prestala chodiť do školy. Will okrem
cvičenia so zbraňou a chodenia do školy celé popoludnia trávil v starovekej sále s knihami. Trval na tom majster Omnilios. Po
jednom lúštil písmená v starých knihách. Ani Fironovi a Ronovi
nemohol povedať, čo robí a kde je. Viazal ho sľub majstrovi. Firon sa
naňho hneval, no potom ho nechal tak.
Na cvičisku Will robil pokroky. Modrín mu ubúdalo a drevený
meč už dokázal udržať jednou rukou. A nemožno opomenúť, že sa
spoznal s ostatnými pážatami. Bol tam Ragan, syn obchodníka so
zbraňami, Lonad, syn šperkárky z hradu, a ešte niekoľkí chlapci.
***
Raz sa majster Omnilios zdržal v knižnici pri Willovi dlhšie
a začal rozprávať…
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„V Západnom kráľovstve kedysi vládli Krutovládci, utláčali ľud
a viedli výbojné vojny. Legendy hovoria, že ich zvrhol šľachetný bojovník a pre obyvateľov potom nastal čas hojnosti.“
Willa to nezaujímalo, cez okno hľadel na modrú oblohu. Chcel
vidieť Caru.
„Komu to vlastne hovorím?“ zahriakol ho majster, „poď za mnou,“
povedal a pristúpil k vysokému oknu. „Vidíš ten strom v diaľke?“
Will sa zahľadel a na opačnom konci údolia, ako plynula Striebornica, uvidel pahorok. Bol porastený trávou. Na vrchole stál majestátny javor a jeho červené lístie jasne svietilo na pozadí modrej
oblohy. Will v duchu počítal, ako dlho by mu trvalo, kým by sa dostal na jeho vrchol.
„Strom slobody,“ povedal zasnene majster. „Kedysi v jeho okolí
sídlili obyvatelia dediny Fornem. Knieža však dal vybudovať túto
opachu…“ ukázal znechutene na hrad.
Will nevedel, čo má na to povedať. Opäť si sadol za stôl. Majster
ostal zahĺbený vo svojich myšlienkach. Podľa neho jediný spôsob,
ako pomôcť Care, je študovať knihy. To je smiešne! Keby tak učenec
tušil, čo dokáže jeho otec! Tam pramení pravá sila na záchranu Cary.
Jediná kniha, ktorá ho doteraz zaujala, niesla nápis: „Monštrá
a netvory Risnie, útoky a protilátky.“ Boli v nej vyobrazené netvory
z hlbín, čudesné ryby s ostrými plutvami, dlhými chápadlami a obrovskými zubiskami. Obri a trolovia spolu bojovali na hrebeňoch
hôr. Rád by vedel, ktorého z týchto netvorov sa bála Cara. Nikde
však nevidel vyobrazeného Medvedieho alebo Stromového muža.
Nepáčilo sa mu to. Omniliosa sa na to nechcel spýtať. Sľúbil otcovi,
že o tom nebude hovoriť.
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O dváž ne Srdce
Po štúdiu prišiel pod Carino okno. Závesy mala zatiahnuté. Vinič okolo okna bol starostlivo osekaný. Že by to bola dala urobiť
Cara? Stislo mu srdce. Nechce sa s ním stretať? S takýmito smutnými myšlienkami šiel domov. Prechádzal cez trh. A vtedy ju zbadal.
Carinu spoločníčku. V stánku si vyberala náušnice. Možno aj Cara
je niekde nablízku, napadlo mu. Dychtivo pristúpil bližšie, ale nikde
ju nevidel.
„Ako sa má Cara?“ prikročil k dievčine.
Carina spoločníčka sa obrátila, chvíľu však trvalo, kým si naňho
spomenula.
„Á, divoch z lesov,“ vyprskla, zobrala ho pod pazuchu a ťahala
preč od ľudí. Keď osameli, trhla ním a spustila:
„Čo ti šibe?“
Will na ňu prekvapene zízal.
„Daj jej konečne pokoj!“ kričala naňho dievčina.
„Ako sa má?“ nástojil Will.
„Čo si jej nahovoril? Celý čas sedí v izbe a reve.“
„Musím sa s ňou stretnúť!“
„Buď rád, že ťa knieža nedal uväzniť,“ odsekla.
„Ako sa dostanem do hradu?“ nedal sa Will. Chytal sa stretnutia
s dievčinou ako topiaci slamky.
„Na to zabudni, počuješ?!“ odbila ho šľachtičná. „Pri tebe sa jej
stali samé zlé veci. Nechaj ju tak!“ Obrátila sa na podpätku a rázne
odkráčala.
Will ostal v úzkej uličke celkom sám.
***
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Na druhý deň Will našiel v lavici v triede papier so svojím menom. Otvoril ho. Stálo na ňom: „Prečo si mi klamal? Nedokážeš mi
pomôcť. Cara.“ Nahnevane lístok pokrčil. Obzrel sa a jeho pohľad sa
stretol s upreným pohľadom kamarátky kňažnej. Nahnevane naňho
zagánila a odvrátila sa.
Will presedel zvyšok vyučovania ako v mrákotách. Niekoľkokrát
ho Firon štuchol, aby sa prebral a odpovedal na otázku majstra Omniliosa.
„Pokračuj v čítaní, len tak jej dokážeš pomôcť!“ pošepol mu na
konci hodiny majster.
Will sa obzrel okolo seba. Ostal v triede sám. Znechutene vstal
a ťažkým krokom sa odvliekol do tajnej knižnice.
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W

ill sa opieral o rímsu pod oknom. Z izby na poschodí hľadel
smutne na trhovisko plné ľudí. Posledné dni pršalo. Ľudia
sa tmolili po rozmočenom rínku. Cara mu neschádzala z mysle. Ako
ho mohla odvrhnúť? Kto jej pomôže? Určite niekto ochotnejší ako
jeho otec a schopnejší ako ja, povedal si nahnevane.
„Aspoň budeš mať pokoj,“ ozvalo sa za ním. Firon ležal rozvalený na posteli, odpočíval po tréningu na cvičisku. On si nerobil
z Carinho listu ťažkú hlavu. Vstal a pristúpil k oknu. „Pozri sa, tam
ide tvoja krásavica,“ ukázal smerom k trhovisku.
Will sa strhol. Skutočne! Bola to Cara, mala oblečené jasnozelené šaty. Šla v sprievode svojej pestúnky. Will sledoval Carinu drobnú postavu, ako sa neochotne prediera cez dav ľudí. Pestúnka do
nej každú chvíľu štuchla. Je taká zraniteľná, uvažoval. Koho sa tak
bojí? Postupne šla od jedného stánku k druhému, ale nič nekúpila.
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Čo hľadá? Žeby protilátky proti netvorom? Pousmial sa. So svojím
šťastím im vbehne rovno do pazúrov a ešte sa pred nimi aj potkne,
pomyslel si trpko.
Od mestskej brány sa ozvali výkriky. Do mesta, rovno do stredu
trhoviska, sa rútila skupina jazdcov v tmavých plášťoch na hnedých
koňoch.
Will sa zahľadel na dav ľudí pod sebou. Uprostred šedej masy sa
vynímal jeden jasnozelený bod. Cara. Stuhla na mieste a v nemom
úžase hľadela na jazdcov a na ich kone, ako kopytami rozháňali ľud.
Dvaja jazdci sa prihnali k Care. Zodvihli ju a jeden z nich si ju posadil pred seba na koňa.
Nestihnem k nej pribehnúť, uvedomil si Will. Jazdci sa šialeným
tempom blížili k mestskej bráne. Will sa vyhupol na podokennú
rímsu. Toto bude bolieť.
„Čo šalieš!“ obrátil sa k nemu Firon, ale skôr ako ho stihol zadržať, Will sa celou silou odrazil a zoskočil dolu. Skočil priskoro,
preletelo mu hlavou. Vrazil utekajúcemu koňovi do hlavy, ten sa
predklonil, nohy sa mu podlomili a jazdec aj s dievčaťom zleteli na
zem. Will sa odkotúľal nabok. Snažil sa vyhnúť kopytám splašeného
koňa. Prudká bolesť v hrudníku mu nedovolila nadýchnuť sa, no
vedel, že sa musí rýchlo pozviechať zo zeme. Len čo vstal, vrhol sa
na muža, ktorý ťahal bezvládnu Caru k ďalšiemu jazdcovi. Spolu
dopadli do prachu. Mužovu tvár zahaľovala tmavá šatka. Jazdec sa
naňho pozrel a Will zmeravel. Jeho oči boli čierne ako uhoľ, všetko
denné svetlo sa v nich strácalo. Mal pocit, že hľadí do bezodnej studne. Vtom pocítil silný úder do hlavy. Z diaľky sa ozývalo rinčanie
zbraní náhliacich sa stráží.
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M

ocou, ktorá mi je daná ako vládcovi kniežacieho mesta Fornem, ťa pasujem za člena hradnej stráže so žoldom pol zlat„
ky mesačne. Ozbrojenec William, vstaň!“ prehlásil knieža a plochou
stranou meča udrel Willa po ramene.
Po tomto akte sa Will postavil. Stál vpredu, pred celým osadenstvom hradu. Predtým dva dni ležal na ošetrovni, kým mu dovolili
vstať, a ešte stále mu hučalo v hlave. A toto naozaj nečakal. Najprv
mu zakázali vstúpiť do hradu a teraz mu udelili takúto poctu?! Ako
tak stál, pristúpil k nemu knieža. Snažil sa síce pôsobiť vyrovnaným
dojmom, ale bol bledý a triasli sa mu ruky.
„Maj v úcte farby mesta, ktoré budeš nosiť,“ slávnostne povedal
knieža a cez hlavu mu navliekol červenú tuniku so žltými pásmi.
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„Prijmi tento meč na ochranu nás všetkých,“ pokračoval a podal mu
krátku zbraň v pošve.
Will prijal meč s rešpektom. Bol ťažší než drevený. Horel zvedavosťou, ako vyzerá, a tak ho vytiahol. Lesklá čepeľ sa krásne blýskala
v dennom svetle. Pevne ho držal pred sebou.
O chvíľu bol myšlienkami opäť pri kňažnej. Kto sa pokúsil uniesť
Caru? Táto otázka ho kvárila ako mor. Nabral odvahu a očami vyhľadal Caru. Sedela naľavo od kniežacieho trónu. Vybadal, že pery
mala pevne zovreté. Kývla mu hlavou. Willovi sa zdalo, že to, čo vidí
v jej očiach, je obdiv. Z druhej strany ho prebodávala nenávistným
pohľadom Carina mama.
Na odchode sa ešte poklonil kniežaťu, potom krívajúc prechádzal pred špalierom nastúpených šľachticov a dvoranov. V pravom
kolene ho rezalo pri každom kroku, napriek tomu bol rád, že si nič
nezlomil. Viacerí sa usmievali a uznanlivo sa mu uklonili. Findus
a jeho dvaja pochlebovači sa tvárili namosúrene. Pri dverách z radu
dvoranov vystúpil majster cvičiteľ.
„Len tak ďalej, mládenec!“ povedal a podával mu obrovskú ruku.
Will ju s radosťou stisol, no zalapal po dychu, keď musel vydržal
pevný stisk majstra.
Na chodbe k nemu pristúpil dvoran v bohatom odeve s dvoma
strážami.
„Pôjdeš s nami!“ prikázal mu povýšenecky a on ich nasledoval,
aj keď netajil prekvapenie. Viedli ho do malej miestnosti hneď za
rohom.
„Tu počkáš!“ rozkázal dvoran a odišiel.
Willovi sa to nepáčilo.
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O dváž ne Srdce
Do miestnosti vstúpil neznámy muž v honosných šatách, zrejme
šľachtic. V sále stál hneď za Findusom a vyzeral rovnako povýšenecky, musel to byť jeho otec. Mierne sa uklonil a ostal stáť.
„Takže ty si dcéru kniežaťa zachránil už po druhý raz,“ sucho
skonštatoval šľachtic.
„Pane…“ začal Will.
„Jeho výsosť, šľachtic Odran,“ poznamenal dvoran významne.
„Odkiaľ si vedel o únoscoch?“ vyzvedal, pričom ho prepichával ľadovým pohľadom.
„Mal som šťastie, že som bol nablízku.“
Firon mu prezradil, že stráže dobehli práve včas, aby Caru vyrvali
z rúk únoscov a zahnali ich na ústup.
„Chceš mi povedať, že si sa náhodou ocitol v ceste koňovi, na
ktorom unášali dcéru kniežaťa?“
Will mlčal.
„Chceme sa len uistiť, ja a ostatní šľachtici v meste,“ blahosklonne vysvetľoval šľachtic, „že dedičke titulu nehrozí nebezpečenstvo.
Náš knieža je v tomto smere,“ prešiel do šepotu, „absolútne ml
čanlivý.“
„Aj mne záleží na tom, aby kňažná bola v bezpečí,“ uistil ho Will.
„To radi počujeme,“ spokojne dodal Odran. „Môžem predpokladať, že táto malá výmena názorov ostane medzi nami?“
„U nás tomu hovoríme žalobaba,“ odvetil pokojne Will.
„Prosím?“ nechápavo sa spýtal muž.
„Kto donáša na druhých, dostane u nás od ostatných kravským
lajnom do ksichtu.“
„Ako sa opovažuješ?!“ zalapal po dychu šľachtic.
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„Alebo mu strčíme hlavu do nory tchora. Môžete si vybrať…“
povedal bez akéhokoľvek rešpektu pred týmto slizkým mužom.
„Môžeš odísť,“ povedal znechutene šľachtic.
Na chodbe ho stretol Edmund, komorník kniežaťa.
„Pane,“ oslovil Willa úslužne, „knieža vás všade zháňa.“
Will sa opäť nestačil čudovať. Všetci obyvatelia hradu sa idú potrhať, aby sa s ním mohli rozprávať.
„Ozbrojenec William,“ priateľsky ho pozdravil knieža, „zajtra začínaš službu na hrade. Môj komorník Edmund ti vysvetlí všetky úlohy.“
„Kto boli tí muži?“ chcel vedieť Will.
„Ako sa opovažuješ klásť kniežaťu otázky?!“ pobúrene zvolal komorník, knieža ho však mávnutím ruky zastavil a poslal von. Komorník sa prekvapene pozrel na knieža, uklonil sa a bez slova vyšiel
z miestnosti. Will ostal s kniežaťom sám.
„Potulná banda, jedna z tých, ktoré sa len tak potulujú po kráľovstve,“ odvetil vyrovnaným tónom knieža, „a dievča v pestrých šatách
im padlo do oka. Už som za nimi poslal mojich vojakov,“ hľadel
meravo pred seba, „dostihnú ich a posadia do väzenia.“
Will mal pocit, že ani sám knieža neverí tomu, čo hovorí.
„Pred kým má Cara strach?“ pátral Will ďalej. Možno je to jediná šanca dozvedieť sa pravdu!
„Čo tým myslíš?“ spýtal sa knieža potichu.
„Celý čas niečo hľadá,“ pokračoval Will, „pred niekým má hrozný strach.“
Knieža si zahryzol do spodnej pery.
„Som ti vďačný za záchranu mojej dcéry,“ odvetil nakoniec
chladne, „v našom meste jej nič nehrozí. Môžeš ísť.“
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O dváž ne Srdce
Will nemal inú možnosť, ako ukloniť sa a odísť.
„Ešte niečo,“ ozval sa za ním ľadový hlas, „Cara sa od dnešného
dňa nepohne ani na krok z hradu. Nech ti nenapadne spolu s ňou
opustiť mesto!“
Knieža určite niečo vie, nahováral Willovi vnútorný hlas. Ale ako
to zistí? Will o tom premýšľal celou cestou z hradu. Keď prechádzal
cez trh, ľudia ho veselo zdravili. Noblesná predavačka šperkov mu
zakývala strieborným náramkom, mäsiar zase sekáčom. A tak vypol
hruď a hrdo sa niesol ulicou. Ruku si oprel o rukoväť meča, ako to
videl u vojakov v meste. Hrialo ho pri srdci.
„Ty sa máš!“ pridal sa k nemu Firon. „Pobiješ sa na jarmoku a za
odmenu ti darujú meč.“ Vytiahol Willov meč a zadíval sa naň. „Páni,
ten je ostrý,“ usúdil Firon.
Will mu meč vytrhol z rúk, nepáčilo sa mu, že niekto iný držal
jeho zbraň. Opatrne meč zasunul do pošvy.
Sedeli v izbe. Nahrnuli sa tam aj chlapci z vedľajších izieb a každý prispel niečím pod zub. Z chodby priniesli lavicu a na ňu poukladali jedlo. Doslova sa ohýbala pod tou hromadou dobrôt.
„Určite to boli tí lumpi, čo prepadávali stáda na osadách za
mestom,“ hovoril nižší chlapec s čiernymi vlasmi.
„Otec mi vravel,“ pridal sa k nemu vysoký plavovlasý chlapec, „že
minulý týždeň niečo roztrhalo tucet oviec na pastvinách.“
„Možno medveď, čo zišiel do doliny za medom,“ napadlo Fi
ronovi.
Vo dverách sa objavila Ronova hlava.
„Šľachticov z triedy ide roztrhnúť od jedu,“ oznámil a vošiel do
izby. Na stôl položil krčah s jablkovou šťavou. „Členmi hradnej strá144
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že sa stanú vďaka dedičnému titulu. Ale až po dovŕšení dospelosti,
v šestnástich rokoch! Teba vyznamenali za zásluhy a to je niečo viac,
toto ti nezabudnú,“ pokračoval.
„Kde je náš lietajúci rytier?“ ozvalo sa od dverí, stál v nich majster
Omnilios.
Chlapci v úžase zmĺkli. Tu sa ukázal učenec po prvýkrát. Pristúpil k Willovi a potriasol mu pravicou. „Nech ti v živote okrem srdca
vládne aj rozum,“ povedal a dal mu darček, mal podlhovastý tvar.
Will ho dychtivo rozbalil. Na zvitku kože bol vyobrazený biely
drak, vznášal sa nad hradom obkoleseným horami.
„Ďakujem,“ odvetil Will dojato.
„Mnoho odvahy,“ dodal učenec tajomne a pobral sa na odchod.
„Ostaňte,“ pristúpil k nemu Will.
„Radšej pôjdem,“ odvetil učenec, „nemal by som sa pohybovať
mimo školy. Niekto by mohol ukradnúť moje vzácne knihy,“ dodal
veselo, ale Will si všimol vrásku, ktorá sa mu zjavila na čele.
„Pestúnka kňažnej zmizla hneď po únose!“ podelil sa Ron o klebety z hradu. „Hovorí sa, že o únose vedela vopred.“
Až tak blízko sa k Care dostali jej nepriatelia? Will bol šokovaný.
Kto stál za pokusom o jej únos?
***
Večer nemohol zaspať. Ležal na posteli a hľadel na povalu. Čo
tvoje kovanie zbraní? A práca vo vyhni? Túto myšlienku hodil za
hlavu. Zdalo sa mu to snom malého dieťaťa. Tu spoznal, na čom
naozaj záleží. Dostal naozajstnú zbraň! Ľudia si ho vážia. Môže byť
blízko Cary! Will sa nevedel dočkať rána.
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W

ill slúžil na hrade už druhý týždeň a bol poriadne uťahaný.
Po vyučovaní a tréningu na cvičisku sa vždy ponáhľal na
obed, hneď po ňom sa hlásil u veliteľa hradnej stráže. Jeho štúdium
v starej knižnici sa skončilo, nepomohli ani sťažnosti majstra Omniliosa. Navyše, Cara sa mu vyhýbala. Ak sa stretli na chodbe, len
mlčky prešla okolo neho. Willa zraňoval Carin nezáujem. Veď ju
zachránil! Pritom očividne trpela. Aj keď pri stretnutí s ním vždy
odvrátila tvár, stihol vybadať jej strhané črty. Trápilo ho to. A stráž
ho nechcela pustiť do jej izby.
Spolu s Willom slúžili starší synovia šľachticov. Správali sa
k nemu s pohŕdaním. Sem-tam sa mu ušiel aj štuchanec, keď sa
veliteľ stráže nedíval. Bol medzi nimi najmladší, oni už dosiahli plnoletosť a na základe dedičného práva nastúpili do služby. Willa
hnevalo, ako sa ulievali. Pre nich bola služba povinnosťou navyše.
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Kedysi mali popoludní voľno, teraz museli v zbroji pochodovať po
hrade a strážiť hradnú bránu.
Okrem meča Will dostal do služby ešte aj krátku dýku, na rukoväti bol vyrezaný drak, emblém mesta. Meč nosil na ľavom, dýku na
pravom boku. Nôž, otcov dar k narodeninám, zasunul pod vankúš.
Ťažká drôtená košeľa ho nezahriala a počas jesenných dní na
stráži sa triasol od zimy. Našťastie po týždni dostal vlnenú košeľu
navyše. Plátenné nohavice boli vo farbách kniežatstva, teda zo žltej
látky a po bokoch červené pásy. A konečne mal pevné topánky!
„Lovil si už zver?“ prekvapil veliteľ hradnej stráže Willa počas
obeda.
„V stopovaní sa vyznám,“ odvetil Will veliteľovi, „ale tu Firon je
rodený lovec,“ dodal skromne. Nechcel zahanbiť syna kniežacieho
poľovníka.
„Na lov s panovníkom môže len hradná stráž. O pol hodiny nech
si pred stajňami. V zbrojnici ti dajú luk so šípmi,“ povedal veliteľ
a odišiel.
„Tebe sa žije!“ Firon nespokojne buchol lyžicou o stôl.
„Najradšej by som ostal tu,“ zavrčal Will. Netúžil s povýšeneckými šľachticmi tráviť viac času, než bolo nevyhnutné.
„Neurob mi hanbu,“ drgol kamarát Willa, „ukáž im, ako som ťa
vycvičil.“
Will do seba nahádzal hrachovú kašu a tanier vytrel kúskom
chleba. Ponáhľal sa do zbrojnice, kde mu pohľad padol na dlhý oštep
opretý o stenu v rohu. Podobal sa na otcovu kovovú tyč.
„Môžem si zobrať tento?“ spýtal sa driemajúceho vojaka.
„Nováčik,“ odvrkol vojak, „dlhá zbraň ti bude na oštaru.“
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Will chytil zbraň do ruky. Prstami obopol masívne drevo rukoväte. Oštep mal pevný kovový hrot. Prešiel po ňom palcom, bol tupý.
Vojaci sa o zbrane nestarali. Aj meče hradných stráží niesli stopy
hrdze, o ich ostrosti nehovoriac.
„Kde je brúsny kameň?“ spýtal sa.
Vojak neochotne vstal. Vyšiel za zbrojnicu a ukázal na špinavý
kameň. Bol trochu menší ako koleso na voze. Skúsil ním otočiť. Ani
sa nepohol. Zobral oštep a rozbehol sa do jedálne. Ostalo tam len
niekoľko chlapcov. Keď ho zbadali so zbraňou, všetci prestali jesť.
„Ragan!“ zavolal Will na statného chlapca, s ktorým trénoval na
cvičisku. Jeho otec vlastnil obchod so zbraňami. „Máte doma brúsny
kameň?“
„Poď za mnou,“ chlapec radostne vyskočil, „ukážem ti, kde sa
nachádzajú najostrejšie zbrane Západného kráľovstva.“
Prebehli za stánky na trhovisku. Will zahliadol Firona pri stánku
s cukrovinkami. Stál pri Carinej kamarátke a obaja sa smiali. Nahnevane sa odvrátil.
Ragan ho zaviedol do rozľahlého domu. Vošli do miestnosti, ktorá slúžila ako obchod. Steny boli obvešané zbraňami a uprostred
stáli stojany s ďalšími.
„Ideme s kamarátom naostriť zbraň,“ kývol Ragan statnému
chlapovi za pultom. Priateľsky im pokynul. Will pochopil, že je to
Raganov otec.
Na dvorci za obchodom bol na hriadeli pripevnený tmavý
okrúhly kameň.
„Keď ho roztočím,“ ukázal chlapec na povrch kameňa, „jemne
naň pritlač hrotom.“
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Will sa postavil ku kameňu.
„Z druhej strany,“ zasmial sa chlapec, „tu by na teba lietali iskry.“
Ragan roztočil brúsny kameň. Keď Will priložil ostrie, ozval sa
škrípavý zvuk. Ako hľadel na iskry lietajúce z hrotu oštepu, spomenul si na oslnivé svetlo vychádzajúce z otcovej tyče. Podarilo sa
otcovi nájsť ďalších Premenených? Alebo oni našli jeho?
***
Bežal k stajniam. Pred stajňou sa netrpezlivo vrteli poľovnícke
psy, znútra sa ozývalo erdžanie koní. Dospelí vojaci stáli nastúpení
v rade, vyzbrojení kušami a lukmi. Zaradil sa za mladých šľachticov.
Unúvala sa prísť sotva polovica z nich.
Will zacítil niečí pohľad. Vzhliadol k hradu. V okne zbadal miznúce svetlé vlasy.
V tej chvíli sa ozval zvuk lesného rohu, prichádzal knieža oblečený v krátkom zelenom kabáte, cez plece mal prevesený dlhý luk
a tulec so šípmi. Jemným úklonom pozdravil prítomných. Potom
mu priviedli nádherného hnedého koňa, srsť tohto statného zvieraťa
na poludňajšom slnku krásne žiarila. Na nohách a bokoch mu ihrali svaly. Knieža sa vyšvihol do sedla, za ním nasadli na svoje kone
ostatní členovia dvora. Veliteľ hradnej stráže káravým pohľadom zavrátil troch mladých šľachticov, ktorí sa objavili na rohu stajní.
„Prišli ste po začiatku poľovačky. Pomôžete vykydať zo stajní
hnoj,“ rozhodol veliteľ. Pohybom ruky umlčal ich reptanie.
Jeden z paholkov priviedol Willovi bieleho koňa. Nesedel v sedle
od svojej poslednej cesty do mesta so zranenou Carou. Neobratne sa
vyštveral hore a kŕčovito sa chytil uzdy.
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„Predpokladal som, že divosi so zvieratami vychádzajú lepšie,“
zasmial sa Dyr, šľachtic o rok starší od Willa, a s ľahkosťou sa vyhupol do sedla.
Zo stajne vyšiel Fironov otec a viedol za uzdu bieleho tátoša
s hnedými škvrnami. Uklonil sa kniežaťu a vyšvihol sa do sedla.
Kývnutím hlavy pozdravil Willa. Jeho prítomnosť chlapca potešila. Konečne známa tvár! Zacnelo sa mu za domovom. Ako sa
má mama?
„Vážené osadenstvo hradu,“ predniesol knieža slávnostne, „naše
stáda čoraz častejšie napádajú dravce. Je načase s tým skoncovať!
Kto skolí prvé zviera, dostane osobne odo mňa odmenu.“
Knieža s Fironovým otcom po boku popchli kone. Ostatní ich
nasledovali. Mesto zanechali v kúdole prachu. Lov sa začal.
***
Poludňajšie slnko ohrievalo chladnú zem. Jemný vánok sa
pohrával so spadnutým lístím, lány zlatistej trávy sa pokojne vlnili.
Smerom na západ sa cez ne predierala lovecká výprava. Vpredu sa
hrdo niesol knieža s poľovníkom a nasledovali ho príslušníci mestskej šľachty v pestrofarebných tunikách, za nimi šli mladí šľachtici
a vojaci hradnej stráže v odevoch žltej a červenej farby.
Will sa snažil udržať v sedle. Zaostával za ostatnými. Keď konečne dorazili k lesu, šum stromov Willovi pohladil dušu. Jeho domov
je tak blízko! Lovci zosadli z koní a priviazali ich o kmene stromov.
Potom sa rozostúpili do rojnice. Fironov otec vypustil psy, aby vy
durili korisť. Hneď zavetrili stopu a rozbehli sa do lesa, ostatní sa
pustili za nimi. Vošli do húštin.
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Aj Will zosadol z koňa, sňal si z chrbta oštep, pohladkal koňa,
a keď ho uviazal o mladý dub, pustil sa za ostatnými hustým lesom.
Napravo medzi stromami si všimol nižšiu postavu. Nepamätal si,
žeby v hradnej stráži bol niekto takého nízkeho vzrastu. Postava,
zahalená do plášťa s kapucňou, sa predierala húštinou. Opatrne ju
sledoval, ale ona znenazdajky zmenila smer a ufujazdila hore kopcom. Vo Willovi sa prebudila ešte väčšia zvedavosť a vydal sa za
postavou. Zrazu sa ozval výkrik. Dobehol a stŕpol. Nad postavou
sa týčil obrovský rys, na huňatej žltej srsti mu svietili čierne škvrny.
Strihal špicatými ušami a z jeho vycerených zubov šiel strach. Postava nehybne ležala. Keď sa Will vynoril z húštiny, dravec zreval. Keď
sa Will lepšie prizrel, stuhol. Zviera malo namiesto pazúrov ľudské
prsty s ostrými nechtami a na zvieracej tvári ľudský nos. Premenený!
Ako ho môže zmeniť? Prilákal ho sem on? Čo robí na tejto strane Striebornice? Will držal oštep pred sebou a podišiel k postave.
Zviera za hrozného vrčania ustúpilo a on konečne jednou rukou
mohol uchopiť postavu a pomôcť jej na nohy. Tú jemnú ruku by
spoznal aj so zavretými očami.
„Čo tu robíš, dievča?“ vydýchol Will.
„Musím sa dostať k tvojmu otcovi!“ Smaragdovozelené oči mala
rozšírené od strachu. „Čo to je?“
„Skry sa za mňa,“ šepol Will s pohľadom upreným na netvora.
Zver vetril, obozretne ich obchádzal a zrazu skočil. Labou
chňapol po Willovi. Will schmatol oštep a zaútočil. Ak ich dokáže
poraziť otec, dokáže to aj on! Netvor sa uhol a chňapol po Willovi.
Bokom mu prenikla ostrá bolesť. Zúril. Toho dravca zabije! Ako si
dovoľuje útočiť na poriadnych ľudí? S nenávisťou sa doňho pustil
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oštepom. Zver však uskočil pred zúrivým výpadom, Will ho ani len
neškrabol. Je príliš rýchly, uvedomil si. Zver opäť zaútočil. Will ho
zasiahol oštepom, spätný náraz ho však zvalil na zem a oštep mu
vypadol z ruky. Zver cvakol zubami. Will sa prevalil na bok a len
tak-tak unikol jeho zubiskom. Vtom sa vynoril z húštiny Fironov
otec, bleskurýchlo vytasil meč a presekol netvorovi chrbát. Netvor
sa zviezol na zem. Poľovník priskočil k nemu a vnoril meč do jeho
boku.
„Si v poriadku?“ priskočil k Willovi.
Will sa obzeral. Kde je Cara? Vyľakal sa, nikde ju nevidel. Určite
je v poriadku, povedal si napokon.
„Ukáž…“ Poľovník položil Willa na zem. „Máš šťastie, že ťa len
škrabol!“ Vybral z vaku kúsok látky a obviazal ňou Willovi zranený bok.
Zvuky pri bitke privolali aj ostatných. Chlapi ohromene zastali
pred obrovským netvorom. Z lesa sa vynoril knieža. Keď uvidel obrovské telo, zbledol. Hodnú chvíľu len mlčky civel.
„To nemôže byť pravda.“ Jeho tvár prechádzala do sinavej farby.
„Čo sú to za čary?“ čudovali sa muži a s nepokojom sledovali
knieža.
„Tomu hovorím úlovok,“ silene sa usmial knieža. „Poľovník, kto
zasadil prvú ranu?“
„Tu mladý panoš,“ povedal Fironov otec.
Kniežaťu sa pri pohľade na Willa zúžili zreničky, potom si sňal
z kabáta sponu s drahým kameňom.
„Cena lovu patrí tebe, panoš William,“ slávnostne vyhlásil a pripol mu sponu na tuniku.
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Willovi sa do líc vovalila červeň. To sa bude Firon pozerať! Dúfal, že Care sa podarilo dostať do bezpečia. Pozrel sa na sponu. Žltý
drahokam žiaril odrazenými slnečnými lúčmi. V mysli sa mu vynorila Carina pieseň:
„Lovec je lovený,
sám sa stal korisťou
vzácnou, predrahou.“
Hlavou mu preletela predstava nikdy nekončiaceho sa lovu po
chodbách žiariacich striebrom. Takto sa to nemalo skončiť. Mal ho
premeniť späť. Mal sa stať človekom. K zabitému netvorovi však cítil
odpor. Napadol ho. Chcel ho skántriť.
„Taký kameň si ešte nevidel, čo?“
Will sa strhol. Toran, šľachtic z hradnej stráže, sa zasmial.
„A ani tak skoro neuvidíš!“ drgol do Dyra.
Veliteľ hradnej stráže sa na nich vážne pozrel. Okamžite zmĺkli.
„Sláva hrdinovi dnešného lovu,“ vyslovil knieža a uklonil sa pred
chlapcom. Potom zodvihol nad hlavu luk. „Lovu zdar!“ zvolal hromovým hlasom.
„Lovu zdar!“ zvolali chlapi a zodvihli svoje zbrane. Neochotne sa
pridal aj Toran s Dyrom.
Will si vychutnával prevolávanie na slávu. Ale čo to vošlo do
Cary? Keby prišiel trochu neskôr, ten netvor by ju bol roztrhal!
„Vraciame sa na hrad!“ zavelil knieža.
„Ale, pane,“ pristúpil k nemu vysoký šľachtic, „určite to nebol
jediný dravec, čo spôsoboval škodu na vašich stádach. Okrem toho
treba uloviť vysokú na hostinu po poľovačke.“
153

Odvazne srdce.indd 153

28. 7. 2016 22:18:44

O dváž ne Srdce
„Povedal som, že na dnes stačilo!“ zahrmel knieža.
Šľachtic ustúpil, bol prekvapený, že knieža bol nahnevaný.
„Poľovník, zaveď nás najkratšou cestou na hrad!“ vydal povel
knieža.
Chlapi dobehli k svojim koňom a rýchlym klusom sa vydali do
mesta. Willa pálila rana v boku. S upokojením sledoval, ako sa na
koniec sprievodu pripojila útla postava. Tak predsa len to dievča
malo štipku rozumu!
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o si tam robila?“ vybuchol Will, no Cara mu neodpovedala.
„
Caru osobne odprevadila na hodinu hradná stráž a počas celého vyučovania dvaja vojaci stáli pred triedou.
Cez prestávku Will preskočil nízke zábradlie, ktoré rozdeľovalo
triedu na dve polovice. Pohľadom spražil mladých šľachticov, ktorí
sa chystali zastaviť ho.
„Čo chceš? Daj mi pokoj!“ odvrkla Cara.
Práve jej zachránil život a ona zúri! Ostatní sa prekvapene dívali
na to, ako si navzájom vymieňali názory. Willovi to bolo jedno. Trieda zostala jediným miestom, kde sa mohol s Carou rozprávať.
Cara vstala od stola a prešla do zadnej časti triedy. Chodila sem
a tam ako lev v klietke. Will k nej podišiel. Firon ho učil priblížiť sa
k zranenému zvieraťu, ak ho nechcel zahnať na útek. Alebo vyprovokovať k útoku!
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„Čo odo mňa chceš?“ zakričala a sotila do neho.
Will ju chytil za ruky.
„Prečo za tebou idú tie beštie?“
„Páža,“ ozvalo sa rozkazovačne od dverí, „odstúp od kňažnej!“
Will Caru pustil.
„Počuješ, divoch?“ ozval sa mladý šľachtic Findus. „Okamžite
z nej stiahni tie svoje divoké pazúry!“ K Willovi sa však nepriblížil.
„Chcem ti pomôcť,“ potichu povedal Care a vyšiel z triedy.
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udeš čestná stráž na dnešnej hostine,“ oznámil na konci služby
veliteľ Willovi, „kňažná Cara dnes oslavuje plnoletosť. Knieža
„
chce, aby si osobne strážil jeho rodinu. Je to veľká pocta, zvyčajne
sa jej dostane len skúseným členom hradnej stráže. Neurob nám
hanbu!“
O dva týždne po poľovačke sa konala na hrade veľká oslava. Od
rána prúdili do mesta pozvaní hostia na honosných kočoch. V meste to žilo. Predavači v stánkoch sa predháňali vo vyberaných dobrotách.
Willa ešte pobolieval zranený bok, no rana sa zahojila. Keby
nebolo Fironovho otca, bolo by po ňom. Trénoval s ostatnými na
cvičisku, boj začal brať vážne. Veď to bolo jediné, čo ho mohlo pred
tými beštiami zachrániť. Cara odmietala baviť sa s ním, počas vy
učovania len hľadela do diaľky.
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„Bude mi cťou,“ precedil Will cez zuby. Zmieral túžbou byť pri
Care, jej odmietavý postoj ho však zraňoval. Byť pri nej napriek
tomu, že o to nestojí, sa mu protivilo.
„Buď rád, že sa dobre naješ,“ snažil sa Firon povzbudiť Willa, keď
prišiel skormútený do svojej izby. Začal sa pripravovať na večernú
slávnosť.
„Radšej by som týždeň jedol suchý chlieb,“ hundral Will.
„Je tu niekto významný,“ oznámil mu Firon, „je to viac než bežná
oslava. Celé mesto je hore nohami. Knieža robí tajnosti, kto je ten
záhadný hosť. Jeho sprievod rozložil svoje stany pred hradbami. Sestra vraví, že v kuchyni sa také dobroty ešte nevarili.“
Will sa obliekol ako hradná stráž, potom si starostlivo vyleštil
meč a zasunul ho do pošvy na opasku. Neochotne sa vydal do hradu.
Ulice boli vyzdobené červenožltými zástavami. Na hrade sa ohlásil
u veliteľa. Určil mu miesto na boku hlavného stola.
„Máš jedinú úlohu,“ usmerňoval ho veliteľ a narovnal mu cíp
tuniky, „celý večer stoj vzpriamený a nepohni sa z miesta. Jasné?“
Will prikývol.
Sála zívala prázdnotou, osvetľovali ju tri obrovské krištáľové lus
tre. Podlaha sa leskla čistotou. Dlhé stoly boli olemované červenými
stuhami. Slúžky dokončovali posledné prípravy. Will zahliadol aj
Rainu, ako v chvate chystá taniere. Zbadala ho, no obrátila sa mu
chrbtom.
Hostia postupne prichádzali. Will sa pri pohľade na ich honosné
róby cítil bezvýznamný. S gráciou zaujímali svoje miesta. Vrava hostí
už naplnila sálu, ale hlavný stôl zíval prázdnotou. Keď sa ozval gong,
prítomní povstali. Šum stíchol a všetky pohľady sa upierali na dvere
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do sály. Objavil sa v nich knieža s kňažnou. Oblečenú mal čiernu košeľu a čierne nohavice, cez seba prehodený zlatý plášť. Na hrudi mu
žiarila zlatá reťaz s pečaťou. Jagali sa na nej drahé kamene. Jeho tvár
žiarila spokojnosťou. Blahosklonným pohľadom zdravil prítomných.
Kňažná sa niesla ako galeóna vo vlnách príboja. V zamatovom
červenom kostýme žiarila ako jasný plameň. Rozdávala úsmevy na
všetky strany.
Za nimi nasledovala Cara… so sklonenou hlavou. V dave to zašumelo nadšením. Vlasy mala upravené do vrkoča, ktorý jej obopínal hlavu ako chvost draka. Mala oblečené sýtožlté šaty a ťahala
za sebou dlhočiznú vlečku. Willovi sa jej účes nepáčil, mala v ňom
toľko sponiek, že zakrývali jej husté vlasy. V šatách s našuchorenými
rukávmi a so širokou sukňou sa strácala aj jej postava. Dlhý závoj
vyzeral ako trestanecká guľa. Vliekla sa k hlavnému stolu.
Knieža trpezlivo počkal na dcéru a potom sa kniežacia rodina
usadila. Hostiteľ sa s očakávaním díval na vchod do sály. Zavládlo
ticho. Oči všetkých sa obrátili k vstupnému priestoru. Z chodby sa
ozvalo dunenie, akoby v diaľke hrmelo. Zvuk sa postupne zosilňoval.
Sálou sa rozliehali rytmické údery bubnov. Cez dvere sa vovalila
dnu obrovská hlava draka. Hostia vykríkli. Je to len maketa, napadlo
Willovi. Knieža zbledol, ani sa nepohol. Z papule draka začal šľahať
naozajstný plameň. Knieža zovrel päste a oprel sa o stôl. Drakova hlava sa sunula miestnosťou. Zastala uprostred a všetci zmĺkli.
Plamene ustali. Papuľa draka sa otvorila a vyskočila z nej postava
v červenom plášti. Ktokoľvek to je, musí byť šialený, povedal si Will
sám pre seba. Postava sa teatrálne poklonila kniežacej rodine. Tvár si
skrývala za lesklú zlatú masku. Knieža povstal.
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„Gróf Mallin, vitajte,“ povedal strojene.
„Ďakujem, vaše veličenstvo,“ odvetil gróf, jeho hlas znel ako škrekot vrany, „hostia vyzerali znudene, tak som si kládol za povinnosť
vašu urodzenú spoločnosť rozveseliť.“
Knieža si zahryzol do jazyka.
„Posaďte sa u nás,“ ukázal vedľa seba.
Keď sa gróf usadil, knieža tleskol a do sály vstúpil šéfkuchár Arepas s ostatnými kuchármi. Uklonili sa pred kniežaťom a začali nosiť
misy s polievkou. Malý kuchtík sa veľkým oblúkom vyhýbal dračej
hlave, pritom zavadil o okraj stola a misa mu vypadla z rúk. Will ho
ľutoval. No musel stáť na mieste.
„No toto,“ povzdychol si gróf, „u nás za niečo také vešiame.“
Knieža prešiel jeho poznámku mlčaním.
Pri pohľade na misy s kuracou polievkou – Raina opásaná bielou
zásterou práve obozretne kládla jedlo pred hostí pri dverách – si
Will uvedomil, že sa zabudol navečerať. Stál na mieste a v duchu
si nadával. Po polievke nosili podnosy vrchovato obložené mäsom,
morčacie stehná namočené v omáčke ležali vedľa jahňacích kotliet.
Nasledovali taniere s opekanými zemiakmi. Nechýbali omáčky rôznych farieb a vôní. Will trpiteľsky hľadel do steny naproti. Pri týchto
pochúťkach dokonca na chvíľu zabudol na Caru. Spomenul si na
Firona, ktorý mu závidel dobrú večeru. Dnes bude Firon ten s plnším bruchom.
Po jedle vošiel do miestnosti sprievod kaukliarov. Štrnásť postáv,
dva rady po sedem, zahalených do vlajúcich červených šiat sa uklonilo kniežaťu. Tri z nich začali žonglovať s pestrofarebnými guľami,
ďalšie tri robili cez sálu premety a saltá. Napokon pred prítomných
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predstúpil statný muž. Zapálil kovový kruh a točil ho krátkou palicou. Will užasnuto hľadel na predstavenie, aj hostia ho pozorovali
s nemým úžasom. Sám knieža uznanlivo pokýval hlavou. Kaukliari
skončili predstavenie a za potlesku hostí sa vzdialili.
Knieža vstal. Vrava v miestnosti ustala a všetky oči sa upreli naňho.
„Vážení hostia, dovolil som si vás tu dnes zavolať pri príležitosti
veľkej oslavy. Gróf Mallin, vládca Južných slatín, nás poctil svojou
návštevou. Je pre mňa veľkou cťou ohlásiť zasnúbenie mojej dcéry
Cary a vládcu Južných slatín. Pozdvihnite so mnou čaše a pripime
na veľkolepú budúcnosť našich panstiev!“
V sále bolo ako v úli. Ozvali sa súhlasné výkriky aj nespokojný šum.
„Na našu budúcnosť a prosperitu!“ knieža zodvihol krištáľový
pohár a pripil si s grófom.
Šľachtici neochotne vstali a pozdvihli svoje poháre.
Willovi chvíľu trvalo, kým pochopil, čo knieža povedal. Zasnúbenie s Carou. Po ňom nasleduje manželstvo. Potom prídu deti. Ostane Cara tu alebo sa presťahuje do Južných slatín? Kde to je? A kto
to vlastne je? Willov svet sa rozbil na márne kúsky. Všetky jeho snahy boli zbytočné. Tento mamľas ju odvlečie a on ju už nikdy neuvidí.
Nie, to nechcem! A Cara to chce? Will porušil etiketu a obzrel sa
za ňou. Ako jediná v sále sedela a bez pohnutia uprene hľadela do
diaľky. Akoby sa jej okolitý ruch netýkal.
Gróf Mallin dal znamenie k dverám. Vtom vošli dvaja kaukliari
a tlačili pred sebou štvorposchodovú tortu. Znútra sa ozýval čudesný
šelest. Za tortou priniesli grófovi sluhovia dve truhlice. Otvorili ich.
V jednej boli drahé kamene a v druhej látky pretkávané zlatom.
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„Nech tento skromný darček je predobrazom mojich citov
k vám,“ poklonil sa pred Carou. „Smiem prosiť?“ povedal a natiahol
k nej ruku v červenej rukavici. Willovi sa zazdalo, že jeden z prstov
rukavice je prázdny.
Kňažná bez toho, aby sa na grófa pozrela, mu podala ruku. Ten
ju pritiahol k sebe, až Willom myklo. Zovrel rukoväť meča. Gróf
pokynul kaukliarom a tí sňali vrch torty. Vyletel z nej kŕdeľ červených papagájov. Vtáky začali splašene lietať po sále. Obrovská dračia
hlava začala chrliť oheň. Gróf s Carou sa presunuli doprostred parketu. Do miestnosti vošli ďalší kaukliari s čudesnými nástrojmi. Na
dlhých lutnách a zahnutých trúbkach spustili clivú melódiu. Gróf sa
trhane pohyboval po parkete. Will tancovaniu nerozumel, no tento
bizarný pohyb určite nemal pravidlá. Cara sa snažila nasledovať ho,
no gróf ju doslova ťahal za sebou. Tanečný pár zastal pred hlavným
stolom.
„Pridáte sa?“ zaškriekal gróf a pokračoval v čudesnom tanci.
Knieža vstal, akoby dvíhal ťažký balvan. Jeho manželka sa na
grófa dívala s nechuťou. Neochotne sa premiestnili na parket a pridali sa k nim aj ostatní hostia.
Okolo ohňa, čo chrlil drak, bol voľný priestor, na iných miestach
sa ľudia tlačili a potkýnali jeden o druhého. Červené papagáje sa
uvelebili na stoloch a začali jesť mäso z tanierov. Keď ich sluhovia
odháňali, splašene sa rozpŕchli po miestnosti. Niekoľkí sa zrazili
a spadli do plameňov dračej hlavy. Vzbĺkli. V panike vyleteli k stropu a ako ohnivé gule narážali do lán, na ktorých viseli lustre, a padali
na zem zhorené na uhoľ. Hostia sa zhnusene zastavovali, ostatní
do nich narážali. Horiace vtáky zapálili laná s obrovskými lustrami.
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Oheň preskočil na luster a jeho mastné ramená začali horieť. Na
jeho koncoch boli nádoby s olejom.
Will si to uvedomil ako prvý. Tancujúci gróf s Carou práve smerovali pod jeden z horiacich lustrov, a tak skočil na stôl. Nedbal na
to, že zhodil nedojedené taniere s mäsom. Rýchlo zoskočil a vrhol
sa do davu medzi ľudí. Predieral sa cez natlačených hostí. Navôkol
sa ozývali nesúhlasné výkriky. Pred sebou zazrel žltú šmuhu Carinej
vlečky a už bol pri nej. Nad ním sa ozval výbuch. Vrhol sa k dievčaťu
a odhodil ju na stranu. Cara spadla na podlahu a Will ju vlastným
telom zakryl. Carina vlečka sa skrútila okolo nich. Zahalila ich tma.
Will pocítil na chrbte ostrý náraz. Mimovoľne napäl ruky, aby dievčaťu neublížil. Navôkol sa neprestajne ozývali výkriky. Po chvíľke
pocítil na chrbte ostré pálenie, vnímal však len Carinu bledú tvár.
Vydesene naňho hľadela. Slzy bolesti mu stekali na jej tvár. Pred
očami sa mu zatmelo. Nesmie stratiť vedomie! Oheň by spálil aj
Caru.
Zrazu sa rozjasnilo. Veliteľ hradnej stráže z nich strhol horiacu
vlečku. Jeho mocné ruky zodvihli Willa. Vojaci z hradnej stráže držali zhorený luster. K Care pribehol knieža, aby ju dvihol, ale ona sa
mu vytrhla a postavila sa sama.
„Z môjho paláca nebudete robiť cirkus!“ oboril sa knieža zúrivo
na grófa, „slávnosť sa skončila!“
V sále sa vznášal dym. Caru odviedli slúžky preč.
Ľudia sa zhrozene pozerali na Willa. Zatínal zuby. Každý pohyb
mu spôsoboval bolesť.
„Odneste ho k felčiarovi,“ prikázal veliteľ. „Bol si rýchly,“ uznanlivo povedal Willovi.
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Vtom Willa niekto chytil za ruku. Hľadel do zlatej masky grófa.
Zovretie však povolilo a spoza masky sa ozval sykot. Gróf ustúpil
o krok späť, potom sa spamätal a vztýčil prst v červenej rukavici.
„To dievča patrí mne!“ zasipel. „Daj si na mňa pozor!“ Otočil
sa a odišiel šúchajúc si ruku.
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olel ho chrbát. Prvý týždeň preležal v posteli, na druhý týždeň
sa už dokázal postaviť. Obklady s hojivými masťami zabránili
zápalu, zacelili rany na chrbte. Veliteľ ho dočasne uvoľnil zo služby
na hrade a knieža mu udelil za chrabrosť odmenu vo výške dvoch
zlatiek. Za koľko ponúkol svoju dcéru grófovi Mallinovi? Will rýchlo zahnal túto jedovatú myšlienku.
Willa poslali domov zotaviť sa. Cestou po námestí sa zahľadel na
hrad. Otec mal pravdu. Čo mu mesto prinieslo? Len bolesť a sklamanie. Cara je preňho beznádejne stratená. Vošiel do hradnej kuchyne.
„Je mi to ľúto,“ povedala Raina a jemne ho chytila za ruku.
„Ďakujem.“ Bol vďačný za jej starostlivosť.
„Náš hrdina si prišiel po odmenu!“ pristúpil k nim šéfkuchár
Arepas. Srdečne ho tľapol po pleci. Will zastonal. „Pardon, pardon!“
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Šéfkuchár ho zaviedol do komory. Podal mu z police plátenné vrecko. „Sušené jablká ti dodajú silu a nestratíš čas zakladaním
ohňa.“ Arepas sa ešte sprisahanecky obzrel a otvoril malý sud. „Posledné z údených lososov. Odkedy ich nejaký darebák vypustil do
rieky, majú cenu zlata.“
Will si rozpačito odkašľal a vložil si dve údené ryby do vaku.
Srdečne stisol šéfkuchárovi ruku.
***
Rezko vykročil. Za mestskými bránami ho ovial chladný vetrík.
Do diaľky sa rozprestierali lúky a polia. Ďaleko za lesmi sa týčili
zasnežené Ohnivé vrchy. Cesta mu svižne ubiehala a sem-tam si
zajedol sušených jabĺk. Na noc sa zastavil pod košatým stromom
kúsok od cesty. V kapse mal dve zlatky, mohol by si zaplatiť noc
v hostinci aj s chutnou večerou. Cítil sa však lepšie pod otvoreným
nebom. Zahryzol do údeného lososa. Chutil odporne. Niet nad čerstvé mäso, povedal si.
Nad krajinou sa rozľahla noc. Will ľutoval, že si nezobral prikrývku navyše. Zahrabal sa do lístia pod stromom. Hľadel na oblohu
posiatu hviezdami. Číha tam zákerný Ničiteľ, ktorý sa chystá zhodiť
na zem hviezdu? Ak áno, dnes odpočíval. Vzdialené svetlá pokojne žiarili na oblohe. Na myseľ mu prišiel Carin vystrašený pohľad
v sále. Šťastná nevesta vyzerá inak, opakoval si.
***
Stál v úzkej chodbe a oproti nemu sa valili horiace sudy. Za ním
sa v kúte krčil Ron s Fironom. Tie sudy ich privalia! Rozbehol sa.
166

Odvazne srdce.indd 166

28. 7. 2016 22:18:44

Príchod domov

Do prvého suda vrazil plecom. Pálčivá bolesť mu ochromila ruku.
Kopol do druhého. Ten nárazom o stenu praskol a na Willa sa vyliala horiaca masa. Vtom sa strhol zo sna.
Okolo štebotali vtáky. Striasol zo seba srieň a natiahol skrehnuté
údy. O chvíľu už zadumane kráčal ďalej. Ranné lúče ihrali farbami
na tráve postriebrenej námrazou. Pridal do kroku. Popoludní sa ocitol pred rodným lesom. Slnko jasne svietilo, no aj tak bolo chladno.
Nečíha tu na neho ďalší Premenený? Rukou siahol na rukoväť meča
a opatrne vstúpil do lesa.
Naposledy tu bol s ňou. Tu ju videl po prvý raz. Vtedy sa predierala húšťavou. Vynorila sa mu pred očami jej zranená tvár po útoku
Stromovým netvorom. Bolo to tak dávno. A teraz? Je tak ďaleko.
Nemôžeš jej pomôcť, hovoril si v duchu. Urobil si viac než ktokoľvek
iný, viac sa už nedá. Neutekáš od nej. Ideš k rodičom.
Unavene sa ťahal do kopca. Do nosa mu udrela vôňa lesa. Vôňa
domova. Myseľ sa mu rozjasnila. Ponuré myšlienky na mesto a Caru
zahnala okolitá živá príroda. Vtáky šantili, les hučal, v kroví šuchotala lesná zver. Vzduch bol presýtený vôňou spadnutého lístia a sviežou vôňou ihličia.
Niečo za ním zašuchotalo. Vytasil meč a pozorne sa poobzeral
po lese. Tentoraz bude rýchlejší! Les pokojne šumel. Pokračoval ďalej. Mal pocit, akoby ho niekto sledoval. Ešte párkrát sa otočil. Som
unavený, povedal si. Pokračoval v ceste, ale pre istotu v ruke zvieral meč. Natrafil na známy chodník a rozhodol sa, že bude stúpať
k rodičovskému domu po ňom. Les nad ním sa rozostúpil a odhalil
trávnatú vyvýšeninu. Ako malé opevnenie, napadlo mu. Rozbehol
sa a vybehol hore svahom. Keď na lúke pred domom uvidel mamu,
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pokojne zastokol meč do pošvy. Mama hrabala lístie. Len čo ho zbadala, odhodila hrable a rozbehla sa mu v ústrety. Vrhol sa jej do náruče a dlho zotrval v jej objatí. Potom mama odstúpila a premerala
si ho pohľadom.
„Pobyt v meste z teba spravil mladého pána,“ povedala uznanlivo.
Chvíľu sa však zarazila pri pohľade na opásaný meč. Z oka si utrela
slzy radosti. „Len či ti tam dajú najesť?“ ustarostene poznamenala
a vošla do domu. Doniesla mu čerstvú buchtu.
„Vďaka, mama.“ Syn s chuťou zahryzol do sladkej dobroty od
mamy.
„Kde je oco?“ spýtal sa s plnými ústami.
„Prišiel nad ránom,“ povedala a pozrela sa smerom k vyhni.
Will si zahanbene uvedomil, že v meste na vyhňu úplne zabudol.
Popri všetkom, čo sa stalo, v nej ani raz nebol. Dojedol a podišiel
k územčistej budove. Pootvoril dvere. Otec stál za nákovou, bol vyčerpaný. V pravej ruke držal obrovské kladivo, v ľavej kovovú tyč.
Z tváre sa mu rinul pot. Zúrivo sa rozohnal kladivom a z celej sily
ním udrel do tyče. Prítmie ožiarili iskry. Potom ešte niekoľkokrát
zúrivo búšil do tvrdého kovu. Náhle zastal a prekvapene sa pozrel
k dverám.
„Ahoj, oco,“ pozdravil nesmelo Will. Nebol si istý, ako ho otec
prijme. Naposledy sa nerozišli najlepšie.
Otec stál, akoby sa mysľou vracal z veľkej diaľky. Potom sa usmial
a položil kladivo na nákovu.
„Synak, vitaj!“ zvolal a silne ho stisol, až Will zastonal.
„Si v poriadku?“ zháčil sa otec. Hneď ho pustil a starostlivo si ho
premeral.
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„Áno,“ odvetil Will, „teda nie. Oco, prepáč! Si ten najlepší človek, akého poznám.“
Will si nespomínali, žeby sa jeho ocovi niekto v meste rovnal.
Možno majster Omnilios, no ten sa vyznal len v knihách.
„Odpustené,“ prikývol otec, „a teraz poď! Mama niečo tušila.
Ráno po dlhom čase upiekla buchty.“
Vyšli spolu z vyhne. Otcovi sa podlomili kolená.
„Oco, čo ti je?“ priskočil k nemu Will.
Otec sa snažil postaviť.
„Podaj mi ruku,“ povedal synovi.
„Si chorý?“ Will ho podoprel.
„Poslednú noc,“ odvetil otec, „som bojoval proti trom Premeneným. Nezvyknú sa združovať. Dlho boli v temnej podobe, preto bolo
hrozne namáhavé sprevádzať ich na svetlo.“
„Zranili ťa?“
Otec zavrtel hlavou.
„Ušli.“ Zahľadel sa do lesa. „Odolali volaniu svetla. Túlajú sa divočinou.“
Vošli do domu. Dnes padal súmrak na les akosi prirýchlo.
***
Will si vychutnával mamin bylinkový čaj. Okrem toho mu dala
na chrbát nové obklady. Príjemne chladili.
„Ako vyzerali tí Premenení?“ Will horel zvedavosťou.
Otec len zovrel pery a nesúhlasne zavrtel hlavou. Aj keď sa snažil
vyzerať veselo, v tvári sa mu zračilo vyčerpanie. Mama podchvíľou
vstala a doniesla na stôl teplé mlieko či misku s medom, maslo, jablká.
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„To dievča sa zasnúbilo s grófom z juhu,“ vyletelo z Willa a pri
stole sa v tej chvíli rozhostilo ticho.
„Je ti za ňou smutno, však?“ spýtala sa mama.
„Prečo si jej nechcel pomôcť?“ obrátil sa Will na otca, ale ten
mlčal. Potom si rukami chytil čelo.
„Lebo nemôžem!“ odvetil potichu.
„Kto je najväčšie monštrum tejto krajiny? Mala pred ním strach.“
„Will, to sa ťa netýka!“ riekla mama.
„A na poľovačke nás napadol ďalší Premenený v podobe rysa!
Fironov otec ho skolil.“
„Spomínal mi to,“ vravel otec, „mal si utiecť.“
Will si chytil bok.
„Odkiaľ sa berú? Čo tu chcú? Ako nás našiel?“
Otec naňho uprene hľadel.
„Vycítil ma, však?“ spýtal sa otca.
Otec prikývol.
„Nauč ma poraziť ich! Chcem ich všetkých vyhubiť!“ Will sa
s veľkou nádejou v hlase obrátil na otca. Aj mama sa súčasne s ním
pozrela na otca.
„Nie si na to pripravený!“ vybuchol otec, „boj s prvým Premeneným by si neprežil!“
„Stále ma považuješ za dieťa! Ani trochu mi neveríš!“ povedal
namrzene Will a vstal od stola.
„Will!“ zvolala mama a chytila ho za ruku, ale vytrhol sa jej a vybehol do izby.
***
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Prečo mu neveria? Dokáže zachrániť Caru! Opäť myslel na to
drobné dievča so zelenými očami. Ležal v posteli. Vôňa izby, zvuky
z kuchyne, to všetko mu pripomínalo detstvo. Nepatrí tu! Stal sa
niekým iným. A je len otázka času, keď jeden z Premenených premôže otca. A kto ich potom zastaví? Pozeral sa von oknom. Šum
lesa ho unášal do krajiny snov.
***
Mama pristúpila k otcovi a pevne ho objala.
„Je ako fakľa v tme, čo priťahuje nebezpečenstvo,“ vzdychol otec,
„a ja nemám silu…“ zovrel päste, až mu zbeleli hánky, „ja nemám
silu vyhovoriť mu to.“
„Nevyčítaj si to,“ chlácholila ho mama, „spomeň si na seba. Takú
silu nemá nikto v Risnii. Will sa už rozhodol. Vybral si svoju cestu.
Teraz ho už nikto nedokáže zastaviť.“
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D

uniace kopytá sa ozývali nocou. Utekal tmavým lesom, pritom
padal a vstával. Dunenie sa približovalo. Zadychčaný vybehol
na čistinu. Na nebi svietil mesiac, bledým svetlom osvetľoval trávu.
Rozbehol sa na druhú stranu. Vtom sa z temnoty vynorili netvory.
Bleskurýchlo ho obkľúčili. Vytasil meč a oni sa s revom naňho vrhli.
Skôr ako sa stihol zahnať mečom, do tváre ho sekli ostré pazúry.
Will sa strhol. Prebudil sa celý spotený. Odhrnul si z čela mokré
vlasy a vyzrel von oknom. Všade vládlo ticho. Až príliš. Chýbali mu
zvuky nočného lesa. Na kraji lesa zazrel plamienok a onedlho sa zmenil
na plameň. Z lesa vyletela ohnivá strela a vrazila do steny domu. Posteľ
pod ním sa zatriasla. Will z nej vyskočil a vyrútil sa z izby. Mamu našiel pri dverách a otec vyzeral z okna, v rukách držal dlhú kovovú tyč.
„Je ich aspoň tucet,“ povedal Willovi, „a neprišli hľadať cestu na
svetlo.“
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„Vravel si, že nás tu nenájdu,“ vravela mu s plačom mama.
Otec ju pohybom ruky umlčal. Uprene hľadel do tmy. Hneď nato
cez okno vletela ďalšia horiaca strela a zabodla sa do steny. Drevo
začalo horieť. Otec schmatol kožušinu spred kozuba a začal hasiť
plamene. Mama zase schytila krčah s mliekom a vychrstla ho na
stenu. Ozval sa tupý úder do dverí. Otec nechal kožušinu tak a vrhol
sa k stolu, aby ho prisunul k dverám.
„Pomôž mi,“ zakričal Willovi a priskočil ku skrini. Will sa do nej
spolu s otec zaprel. Odtisli ju od steny a postavili pred okno. Vtom
ozrutná postava strčila ruku do druhého okna.
Willovi stuhla krv v žilách. Ten netvor bol obrovský a držal
v ruke zakrivený kus železa. Otec ho celou silou udrel tyčou. Ozval
sa ryk a ruka netvora v okamihu zmizla z okna. Potom otec odsunul
kožušinu uprostred miestnosti a otvoril poklop v podlahe.
„Rýchlo dnu!“ prikázal mame aj Willovi. „Za skriňou je tajná
chodba, po nej sa dostanete do žľabu pod naším domom. Choďte na
juh, ďaleko za Fornem, až kým neprídete k veľkému oceánu. Arleth,
zober Willa k svojim rodičom!“
„Nenechám ťa tu!“ vykríkla mama.
„Will, zober mamu do mesta!“ obrátil sa k synovi, „postaraj sa
o ňu. Bude ťa potrebovať!“
„Oco, nie,“ protestoval Will, „chcem ostať a pomôcť ti!“
Dvere povolili. Dovnútra sa vovalil prach. Do škáry sa vop
chala zohyzdená ruka. Štyri hrubé prsty začali zúrivo lomcovať
drevom.
„Synak,“ chytil ho otec pevne za plece a prizrel sa mu do tváre.
V jeho oceľových očiach bol oheň a odhodlanie. „Pre toto som žil…
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aby som vás ochránil. Bežte!“ súril. Pomohol im zostúpiť a zabuchol
za nami poklop. Počuli, ako naň prisunul niečo ťažké.
Mama nahmatala kresadlo a zapálila fakľu na stene. Will sa rozhliadol po miestnosti. Na jednej strane zbadal otvorený otcov vak
a na druhej strane stála nahrubo ohobľovaná skriňa. Priskočil k nej
a odsunul ju. Za ňou civel čierny otvor. Will zobral od mamy fakľu.
„Poď,“ chytil ju za ruku.
Mama sa mu však vytrhla a hľadela na poklop nad nimi.
„Je to všetko moja vina,“ povedala potichu.
Zhora sa ozývali údery a ručanie. Padal na nich prach.
„Oco to tak chcel,“ kričal Will a ťahal mamu za sebou. Poslúch
la ho.
Predierali sa tmavou chodbou. Will si nadával, že nepomohol otcovi. A to chcel vykynožiť všetkých Premenených! Teraz pred nimi
uteká.
Po štyroch zákrutách sa chodba končila v hustých kríkoch. Tu
Will zhasol fakľu, aby ich neprezradilo svetlo. Zdolal krovie, mama
šla za ním. Cez stromy uvidel ich horiaci dom. Musí zachrániť otca!
Pohol sa k domu. Mama ho pevne stisla.
„Nie,“ povedala smutne, „Brion sa obetoval, aby si mohol žiť!“
Willa zamrazilo. Nikdy mu nezišlo na um, že otec by mohol
zomrieť. Veď jemu sa predsa nič nemôže stať! Porazil Medvedieho
muža. Zahnal Stromového muža.
„Poď,“ pošepla mama.
Will sa podvolil jej tlaku. Mohol zabrániť tomuto nešťastiu? Ničomu nerozumel. Zmätený utekal s mamou do údolia.
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redierali sa divočinou. Will so svojou mamou. Báli sa zísť na
Starú cestu, netvory by ich mohli ľahko dostihnúť. Will si po
prepade zabudol doma meč aj dýku. Bez zbrane sa cítil ešte bezmocnejší.
Prenocovali v húštine pritúlení k sebe. Na sklonku druhého dňa
polomŕtvi od únavy zišli na cestu. Tam stretli pocestného s vozom
a ten ich zviezol do mesta.
Dotackali sa do Willovej izby. Zívala prázdnotou. Ani z vedľajších miestností nepočuli hluk.
„Idem zohnať niečo na jedenie,“ povedal Will mame. Vyzerala
ako duchom neprítomná, len prikývla.
Vyšiel na ulicu. Námestie zaplavili obchodníci. Veselo ho zdravili, on ich však nevnímal. Musím sa dostať do hradnej kuchyne,
posmeľoval sa. Po tvári ho niečo pleslo. Bol to vlajúci kus látky.
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S hnevom ju zo seba strhol – na zem dopadla kniežacia vlajka. Prekvapene sa poobzeral. Všade navôkol viseli pestrofarebné zástavy
mesta, pred každým domom blčali na stojanoch fakle. Aj hrad bol
celý osvetlený, na každom balkóne a v každom okne boli upevnené
horiace fakle.
Will sa predieral davom, až sa dostal do stredu námestia, kde
bola pripravená obrovská vatra. Stál pri nej knieža s grófom Mallinom, obkoleseným mladými šľachticmi. Viseli na každom slove, čo
vyriekol.
Cara, oblečená v bielej róbe, stála vedľa grófa meravo ako socha. Bezducho hľadela do ohňa z pochodní, ktorý osvecoval jej vlasy
a sfarboval ich dočervena. Medzitým k Willovi pribehol Firon.
„Skoro si zmeškal Oslavy slobody!“ upozornil Firon Willa. „Ako
to vyzeráš? Čaká nás skvelá zábava!“
Knieža zobral jednu z horiacich pochodní a pristúpil k pripravenej vatre. Ľud stíchol a on sa zohol, aby zapálil raždie na spodku
vatry.
„Týmto vyhlasujem Oslavy slobody za otvorené!“ zvolal knieža
a horiacu fakľu zodvihol do výšky. Ľudia zajasali. Malé drievka veselo pukali, od nich sa chytili hrubšie konáriky, napokon plamene
preskočili až na vrchol vatry a vyšľahli do výšky. Rozvírila sa hlučná
vrava.
„Ten, kto prvý zamáva na vrcholci Stromu slobody fakľou,“ zakričal knieža, „sa stane na najbližší rok Ochrancom mesta!“
Pred prítomných vystúpil bard. Udrel do strún lutny a zvučným
hlasom zanôtil:
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„V časoch dávnych zabudnutých
mestu vládol strach.
Krutovládci mečom vládli
ľudom priniesli len plač.
Tu z diaľav žírnych na pomoc
cvála rytier statočný.
Mečom ženie cez deň, cez noc
lotrov do vôd horských.
Odvtedy len blahobyt
a pokoj vládnu Fornemu.
Naše knieža priniesol nám
slobodu a šťastie!“
„To nie je pravda!“ vykríkol starček, ktorý stál pri vatre. Nestihol
povedať viac, lebo ho hradná stráž odviedla preč.
„V dávnych časoch bolo mesto pod útlakom,“ prikročil k nim
Ron, „vládli mu divokí muži zo severu, Krutovládci. Rebeli z mesta
sa zhromažďovali v okolitých horách. Na znak svojho odhodlania
priniesť mestu slobodu zapaľovali vrcholce stromov okolo mesta.
Pánom v meste tak ukázali, že v srdciach ľudí horí túžba po slobode. Pohľad na ohne vlieval do sŕdc ľudí nádej. Krutovládcov nakoniec pod vedením kniežaťa Finismauda porazili. Odvtedy je mesto
slobodné. Spomienku na oslobodenie slávime dnes. Ten, kto zapáli
fakľu na vrcholci stromu ako prvý, je pasovaný za Ochrancu mesta.
Budúci rok má právo rozdať na oslavách mešťanom fakle.“
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„Ako viete, kto sa dostane na vrcholec prvý?“ posmešne sa spýtal
gróf Mallin.
„Je to vec cti!“ odvetil knieža.
„A vy im uveríte? Tí babráci sú tam sami, môžu tvrdiť, čo chcú,“
namietal gróf.
„V ľuďoch ešte tkvie dobro,“ vyvracal grófovu námietku knieža.
„Pekný zvyk,“ zasipel gróf Mallin, „je načase túto tradíciu zatrhnúť. Ak tento rok budem na vrchole prvý ja, rozhodnem sa ďalší rok
neodovzdať fakle. Odboj a rebélia sú v dnešných časoch nebezpečné.
Vaša krásna tradícia tak zanikne, však?“ obrátil sa na knieža. Ten sa
od neho so znechutením odvrátil.
„Nech predstúpi Ochranca mesta z posledného roku!“ zakričal
knieža so strojeným úsmevom.
Dav stíchol. Pred ľudí vystúpil Ragan, syn obchodníka so zbraňami.
„Tu som, vaše veličenstvo,“ oznámil hrdo mladík.
„Ochranca mesta, rozdaj mešťanom fakle,“ prikázal mu knieža.
Ragan sa uklonil. Pristúpil k stojanom pri vatre, kde boli vedľa
seba naukladané fakle. Po jednej ich odovzdával mladíkom z mesta. Pridali sa aj niektorí starší mešťania. Gróf si prehodil cez plecia
červený plášť, podišiel k stojanu a sám si z neho vyrval dve fakle.
Zhromaždený dav nespokojne zahučal.
„Ponáhľajte sa,“ zakričal hromovým hlasom knieža, „nech najodvážnejší z vás ochráni mesto!“
Všetci sa rozbehli z mesta. Will sa za nimi díval. Dav sa im rozostupoval, aby mohli bez problémov prebehnúť pomedzi nich. Bežci
sa čoskoro stratili v tme.
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„Ľudia si zaslúžia rozptýlenie,“ uznanlivo usúdil gróf, „nech zabudnú na to, čo strácajú.“
„Nie tak nahlas, milý gróf,“ precedil knieža cez zuby.
Gróf sa pustil za súťažiacimi krívajúcim krokom. V dave prepukol smiech. Gróf zastal a hnevlivo si premeral opovážlivcov. Zahnal
sa na červenolíceho muža, ktorý stál najbližšie. Ako sa za ním gróf
načahoval, spadla mu rukavica.
Willovi stuhla krv v žilách. Spod purpurovej látky vyčnievali štyri hrubé prsty. To on ich prepadol! Vrhol sa na grófa. Ten sa
bleskurýchlo uhol. Posmešne sa pozrel na Willa, obrátil sa a knísavým krokom sa ponáhľal von z mesta. Will schmatol fakľu zo
stojana a rozbehol sa za ním. Aspoň nejaká zbraň! Zaslepil ho hnev
a zúrivosť. To on ho priviedol k rodičom! Gróf ho vystopoval a prepadol. A to len preto, že zachránil Caru spod horiaceho lustra!? To
nedávalo zmysel. Mal by mu byť vďačný!
Krivkajúca postava pred ním sa hýbala prekvapivo rýchlo. Gróf
predbiehal jedného mladíka za druhým. Will pridal do kroku. Bol
unavený, no hnev mu dodal do nôh silu. Gróf prežil. Musí sa dozvedieť, čo sa stalo s otcom!
Na úbočí kopca horeli ohne, ukazovali smer do kopcov od rieky
na druhej strane údolia. Za mestom sa týčil mohutný – Strom slobody. Postavy sa hnali hore strmým svahom. Postupne im dochádzali
sily a zaostávali. Gróf Mallin obratne predbiehal jedného mešťana za
druhým, ale Will mu bol v pätách. Všímal si, kde kladie nohy. Tam,
kde skočil gróf, došliapol aj Will. Tak ušetril čas na pozorovanie terénu.
Ostatní boli už ďaleko za nimi, keď dobehli na čistinu. Uprostred
nej stál košatý javor. Gróf sa vyšvihol do koruny stromu. Zmizol
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Willovi z očí. Zapáliť fakľu mali až potom, ako sa dostanú na vrchol stromu, no Will mal sto chutí strom podpáliť už teraz, aby sa
pomstil grófovi. Ale keby gróf zhorel v plameňoch, nedozvie sa, čo
sa stalo s otcom. Fakľu strčil za opasok a vyskočil do koruny stromu. Obklopila ho tma. Spotené ruky sa mu šmýkali. Grófa nikde
nevidel. V šumiacej korune bol sám. Zrazu náhly poryv vetra rozkýval konáre, doslova stonali pod náporom víchra. Pevne sa držal
ohýbajúcich sa vetiev, aby ho nezhodili do hĺbky pod ním. Postupne
sa štveral po hrubých konároch. Zrazu utŕžil úder do tváre. Zletel
o vetvu nižšie a padal ďalej. Rozpäl ruky a ľavou rukou narazil do
konárov. Náraz ho skrútil na stranu a tresol o kmeň stromu. V hluku
hučiacej koruny statného velikána nič nepočul. Vtom sa ohla vetva
nad ním, preto sa pretočil na druhú stranu kmeňa. Tam, kde stál
pred chvíľou, dopadla fakľa. Zlomila sa o kmeň stromu. Will zúrivo
vyskočil vyššie a z celej sily udrel rukou tým smerom, odkiaľ prišiel
úder. Narazil na mäkkú látku. Pevne ju schytil a potiahol k sebe.
Ozval sa zvuk trhajúcej sa látky. Z tmy sa k nemu načiahla znetvorená ruka. Gróf ho pevne chytil pod krk.
„Mizerný červ, hovoril som ti, že sa zahrávaš s ohňom!“ zasipel
a Willa od seba odsotil. „So slobodou v tomto zapadákove bude
koniec!“ Potom sa zachechtal a štveral sa k vrcholcu.
Will padal, ale našťastie sa zachytil o konáre. Opäť sa zúrivo
driapal za grófom. Zničil ich dom! Čo urobil s otcom? Tieto myšlienky mu dodávali silu. Tesne pod vrcholcom zdrapil grófovu nohu.
Ten ho chcel druhou nohou kopnúť do tváre, Will sa však uhol
a potiahol grófa za nohu. Gróf spadol do húštiny konárov a hlasno klial.
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Will sa vyškriabal na vrcholec stromu. Vystrčil hlavu nad posledné konáre a nadýchol sa čerstvého vzduchu. Do tváre ho pichli tisíce snehových vločiek. Údolie zahalila snehová metelica. Nič nevidel.
Trasúcimi sa prstami vykresal kresadlom iskry a zapálil svoju fakľu.
Blikotavé svetlo osvetlilo konáre pod ním. Kde sa skrýva ten podliak?
Hľadel do temnoty pod sebou. Zohol sa, či neuzrie svojho protivníka.
Vtom ho gróf udrel zlomenou fakľou do nohy. Will stratil istotu v nohách a padol priamo na grófa, pritom mu z ruky vypadla horiaca fakľa.
Konáre pod nimi sa chytili a o chvíľu zachvátili plamene celý strom.
Gróf schmatol Willa. Will sa snažil dostať z jeho zovretia, mykal
sa, no nešlo to. Celou váhou tela sa hodil dolu. Gróf padal spolu
s ním. Will tvrdo dopadol na nižší hrubý konár a oboma rukami
ho obopäl. Gróf pristál na vedľajšom konári a v kuse klial. Ako padal, konáre mu strhli z tváre zlatú masku. Will od hrôzy zmeravel,
hľadeli naňho oči čierne ako uhoľ. Tieto oči už raz videl… to on sa
pokúsil uniesť Caru na koni. Namiesto úst a nosa trónil na jeho tvári ohyzdný zobák. Netvor zavrčal a hodil sa na Willa. Ochromený
Will sa nedokázal pohnúť. Rukami udrel grófa do tváre. Ten vykríkol a odsunul sa. Prečo mu tak prekáža môj dotyk, napadlo Willovi.
Prevrátil sa na druhú stranu, ale gróf ho nenechal na pokoji a skočil
k nemu. Will ho zdrapil za krk. Gróf zreval.
„Čo si urobil s mojím otcom?“
Gróf vydal neľudský ryk a díval sa s hrôzou na chlapca.
„Pusť ma,“ zachrčal, „a nič sa mu nestane.“
„Kde je?“ nedal sa Will.
Len čo to dopovedal, na chrbte zacítil úder, padol naňho horiaci konár. S bolesťou sa zrútil na nižšiu vetvu. Keď sa obzrel, grófa
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tam nebolo. Na Willa padali ďalšie horiace konáre, preto musel zísť
dolu najrýchlejšie, ako len mohol. Tvrdo dopadol na zem a plazil sa
preč od horiaceho stromu. Tu sa ozval ostrý praskot. Will sa postavil
a z celej sily sa tackavo snažil dostať preč. Horiaci strom sa prelomil
napoly. Na čistine za ním vybuchla spŕška ohnivých iskier. Will sa
obzrel. Na mieste, kde predtým stál symbol slobody mesta, sa týčil
k nebu obrovský zhorený pahýľ. Unavený klesol na zem.
Prebral sa na prudkú bolesť rebier. Zakašľal, v pľúcach ho štípal
dym. Matne rozoznával požiar okolo. Vstal a chcel sa rozbehnúť,
no podlomili sa mu kolená. Opäť vstal, ale musel sa chytiť blízkeho
stromu. Odlomil si z neho hrubý konár. Potom si jednu ruku položil
na hruď a v druhej ruke zvieral konár, o ktorý sa opieral. Krívajúc sa
pustil smerom k mestu. Musí varovať Caru pred grófom! Prečo ju
chcú Premenení dostať?
Ako sa tackal prázdnymi ulicami mesta, stretol Findusa. Okolo
úst mu pohrával povýšenecký úsmev. Na behu sa nezúčastnil. Keď
zbadal doráňaného Willa, s úľakom uskočil na kraj ulice. Will si ho
nevšímal a pomaly sa tackal k hradu.
Knieža s kňažnou a Carou stáli na balkóne Carinej izby a zhrozene hľadeli na požiar v diaľke. Will na nich zakričal, no z hrdla sa
mu vydral len tichý ston. Zakýval im.
Cara zachytila pohyb na prázdnej ulici. Oči sa jej rozšírili od
prekvapenia a mimovoľne trhla otca za rukáv. Na balkóne sa z ničoho nič vynoril gróf a drúkom udrel knieža do hlavy. Knieža sa
bezvládne zviezol na zem a kňažná sa hodila k nemu. Gróf zdrapol
mladú kňažnú. Cara zvrieskla do hrôzy. Willovi pri tom hlase pukalo srdce.
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Gróf vtiahol dievča do hradu. Will bezradne krivkal po námestí,
bol na konci so silami. Búšil na hradnú bránu. Ani sa nepohla. Z ľavej strany hradu sa ozval krik. Z bočnej brány vyšiel gróf s Carou.
Will k nim hneď podišiel. Strach o Caru ho zbavil ostražitosti. Gróf
ho bez váhania kopol do hrude. On len zastonal a sklátil sa. Nedokázal sa ani hnúť. Cara sa k nemu vrhla, ale gróf ju zdrapol za nohu
a ťahal k stajniam. Snažila sa chytiť kameňov, no prsty sa jej po ich
mokrom povrchu šmýkali. Roztopený sneh sa totiž v meste zmenil
na blato. Kričala a metala sa, no gróf ju nemilosrdne ťahal za sebou.
Nakoniec zmizli v stajni. O chvíľu sa vo dverách objavil čierny tátoš. Gróf vo vlajúcom purpurovom plášti odcválal mestskou bránou
a Cara odetá v bielych šatách sedela pred ním. Willovi klesla hlava
na studenú dlažbu. Vločky nad ním sa zmiešali s popolom zo zhoreného Stromu slobody. Zrak mu zastrela milosrdná tma.
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Smutné ráno

K

ráľovské mesto akoby spalo. Na zasnežené ulice svietilo jasné
slnko, no ľudia nevychádzali z domov. Hlavné námestie zívalo
prázdnotou. Do sŕdc ľudí vstúpil strach. Zranený knieža sa ešte na
verejnosti neukázal.
Will sa zobudil ubolený. Mama s Fironom sedeli pri jeho posteli.
„Buď rád, že nemáš zlomené rebrá,“ odfrkol Firon.
Mama mu podala pohár vody. Dychtivo sa napil. Studená voda
ho prebrala. Rozpamätal sa na posledné hodiny. Návšteva u rodičov,
prepad, útek, boj s grófom, únos Cary…
„Cara?“ opýtal sa s nádejou.
Firon len pokrútil hlavou.
„Musím zistiť, čo je s otcom,“ hlesol Will.
„Zachránil nás tým, že zostal,“ povedala smutne mama, „určite
je v poriadku.“
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O dváž ne Srdce
„Prečo sa tu potom neukázal?“
„Možno sa snažil zmiasť útočníkov, a tak ich odlákal iným smerom,“ nadhodil Firon.
Will sa chcel postaviť, no mama ho zadržala.
„Odpočívaj,“ riekla jemne.
Will si odhrnul košeľu a pozrel sa na obviazanú hruď.
„Vojaci ťa odniesli k felčiarovi,“ povedal Firon, „na izbu ťa priniesli až nadránom. Čo sa vlastne stalo pri Strome slobody?“
Will im podrobne porozprával o nočnom súboji. Keď došiel
k odhaleniu, že gróf je prezlečené monštrum, Firon pískol.
„A ty si naňho zaútočil?“ neveriacky hlesol Firon. „Ja by som
pred takým netvorom utekal kade ľahšie!“
„Gróf Mallin stojí aj za prepadnutím nášho domu,“ zakončil Will.
Firon chvíľu hľadel do zeme, potom zodvihol hlavu.
„A ako ťa poznám, ty chceš ísť za ním, však?“ spýtal sa.
„Tentoraz mu to nedarujem!“ vyhlásil Will odhodlane a zaťal
päste, no s bolestným vzdychom ich hneď uvoľnil. Začal kašľať, pritom si držal ruku na hrudi.
„Will,“ vstúpila do toho mama a utrela mu čelo, „mali by sme sa
porozprávať… sami.“
Firon pochopil a vyšiel na chodbu.
„Ja viem, kam uniesol kňažnú,“ riekla mama a Will sa na ňu
prekvapene zadíval. „Nesmieš ho prenasledovať,“ tvár sa jej skrivila
od bolesti, „sľúb mi to!“
„Ako to vieš?“ opýtal sa Will. Vždy považoval mamu za ženu,
ktorá nevykročila z rodného lesa.
188

Odvazne srdce.indd 188

28. 7. 2016 22:18:45

Smutné ráno

„Je to temná cesta,“ pokračovala potichu, „je to miesto lákavé
a strašné zároveň.“
„Ako to vieš?“ zopakoval Will.
Namiesto odpovede si mama dvihla vlasy. Will neveriacky hľadel
na čierneho draka na jej pokožke.
„Odkiaľ to máš?“ nechápal Will.
„Nechoď tam!“ Mama naňho uprela svoje prenikavé modré oči.
„Mama!“ Will vzal mamine trasúce sa ruky do dlaní. „Je tam
Cara. A možno tam odviedli aj otca.“
„Zabudni na nich. Ak otca zajali,“ zavzlykala, „je navždy stratený!“
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de je moja dcéra?“ ozval sa hysterický ženský hlas.
Will nervózne prešľapoval pred sálou kniežaťa.
„
„Všetko je tvoja vina!“ bolo počuť spoza dverí nahnevaný hlas
kniežaťa.
Zo sály prichádzal zvuk krokov a vzápätí sa dvere rozleteli dokorán. Will včas odskočil, inak by ho veraje boli buchli. Na chodbu rázne
vypochodovala kňažná a Will bol rád, že ho za dverami nezbadala.
Podobala sa medvedici, ktorá roztrhne všetkých, čo jej prídu do cesty.
Will zaklopal na otvorené dvere a vošiel. Knieža sedel za stolom
s hlavu zaborenou v dlaniach.
„Prečo ju nejdete zachrániť?“ vykĺzlo Willovi z úst. Pred vládcom
mesta sa cítil taký malý…
Knieža sa unavene pozrel na chlapca. Zarastenú tvár mal opuchnutú od grófovho úderu. Pod očami mal čierne kruhy.
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Kniež a

„Grófa prenasledujú moji vojaci,“ povedal tupo, „čo ešte chceš?“
„Vedeli ste, kto sa skrýva za maskou?“ chcel vedieť Will.
„Tomuto Vtáčiemu netvorovi že som sľúbil svoju dcéru?!“ zahrmel
knieža nahnevane. „Dnes ráno našli v priekope telo pravého grófa.“
To preto tá maska, napadlo Willovi.
„Prečo to kaukliari neprezradili?“
„Polovicu z nich zajali a odviedli do lesov, ostatní zo strachu
o ich životy museli mlčať.“
Will znechutene vybehol z miestnosti a utekal z hradu von. Na
námestí postávali mladí šľachtici. Findus pod Willovým pohľadom
sklopil zrak.
„Vyzerajú ako hlupáci,“ pristúpil k nemu Ron, „ešte včera išli
zhltnúť každé slovo toho lumpa.“
V jedálni vládla ponurá atmosféra. Jedla sa nik nedotkol. Will
vybral vak a odložil doň jedlo zo stola. Firon sa veľavravne zahľadel
na Rona.
„Vojaci ju určite nájdu,“ zastavila ho pri východe z jedálne Raina.
„Aj ja som vojak,“ nahnevane odvetil Will a vyšiel na čerstvý
vzduch. Raina si odpásala zásteru a pustila sa za ním.
Musí zistiť, čo sa stalo s otcom! Ak dolapí Vtáčieho netvora, nájde otca aj Caru! Pri rodnom dome zistí viac. Bol rád, že sa vyhol
rozlúčke s mamou, bál sa, že ho bude prehovárať, aby zostal. Pochopí
to. Vydá sa do južných krajov za rodičmi. Prídu tam s otcom za ňou.
Pri mestskej bráne ho čakal Firon.
„Hádam si nemyslíš, že ťa nechám, aby si si celú zábavu užil
sám,“ poznamenal Firon. V rukách niesol meče zabalené do látky.
„Raganov otec nám drží palce.“
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O dváž ne Srdce
Zvrtli sa. Stála tam aj Raina s Ronom a na chrbte mali vaky.
„Niekto vám musí na ceste variť,“ dodalo dievča odhodlane.
„A niekto vám musí čítať názvy miest, do ktorých vstúpite,“ dodal
nesmelo Ron, „majster Omnilios vám posiela toto…“ A z vaku vybral hrubé hnedé plášte. Will si jeden vďačne prehodil cez plecia.
„Kam máme namierené?“ opýtal sa Firon.
Všetci sa s očakávaním zahľadeli na Willa.
„Dolapíme grófa, premôžeme ho a oslobodíme Caru s otcom,“
odvetil Will odhodlane.
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Pri zbúranom dome

K

am tak trielite?“ utrúsil pocestný za skupinou mladých, ktorí
sa náhlili preč z mesta.
„
Zubaté slnko sa predieralo cez husté mračná. Willa pichalo v hrudi, musel spomaliť. Prespali v slamníku u sedliakov pri ceste. Firon
na tom nástojil, aby Raina neprechladla. Urobili dobre. Na druhý
deň ráno trávu pri slamníku pokryla srieň. Zo Starej cesty odbočili
na obed. Willovi stúpala z úst para. Vošli do lesa. Niečo za nimi zašuchotalo. Will bol tentoraz ostražitý. Dal znamenie Fironovi a obaja
naraz skočili do krovia za nimi. Vytiahli odtiaľ ufúľaného chlapca.
„Zlodejíček z mesta!“ neveriacky hlesol Firon.
„Čo tu robíš?“ chcel vedieť Will.
„Idete zachrániť kňažnú, za to bude riadna odmena. A ja chcem
z nej niečo dostať. Vojaci v meste sú v poslednom čase…“ Mal si
poškrabal bok, „príliš podráždení.“
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O dváž ne Srdce
„Na to zabudni!“ nahnevane odvetil Firon. „Vráť sa, odkiaľ si
prišiel!“
„Ty hlupák, ja sa nemám kam vrátiť!“ vyštekol nahnevane
chlapec.
„Navyše,“ pokračoval lišiacky, „viem sa dobre zakrádať… ehm,
niektoré veci si viem nepozorovane požičať. Pri prenasledovaní
grófa ma budete potrebovať.“
„Má pravdu,“ povedal Ron, „nevieme, čo všetko nás môže postretnúť.“
„Môžeme ti veriť?“ chcel vedieť Will.
„Nemôžete,“ ľahostajne odvetil chlapec, „no máme ten istý cieľ –
zachrániť kňažnú.“
„To by na začiatok mohlo stačiť,“ dal mu za pravdu Ron.
Will rozmýšľal. Ak ho odoženú, môže sa za nimi zakrádať a robiť
im nepríjemnosti. Radšej ho budú mať na očiach.
„Dobre teda,“ povedal napokon, „ale pri prvom podraze od
chádzaš!“
***
Z Willovho rodného domu ostali len dve obhorené steny, povala
so strechou sa prepadla dovnútra. Ohrada pre domáce zvieratá bola
zborená, po zvieratách ani stopy. Jedine vyhňa ostala nedotknutá.
Keď Will uvidel zhorený dom, neubránil sa slzám. Tu vyrástol!
Hlavou mu preletela spomienka na mamin smiech, otcovo objatie,
naháňačky okolo domu. Čas detstva sa skončil. Prišiel bližšie a začal
hľadať stopy po otcovi. Z tej strany, odkiaľ v noci priletela zapálená
strela, sa k domu vinula hlboká brázda. Akoby ju niekto mohutným
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Pri zbúranom dome

pluhom vyryl do zeme. Nabok od brázdy zbadal stopy. Podobali sa
na vlčie, ale boli dlhšie a mali len štyri pazúry – tri vpredu, jeden
vzadu. Napadlo mu, že sú to stopy znetvoreného Vtáčieho muža,
ktorý sa prezliekol za grófa Mallina. Ale prečo im chcel ublížiť? Čo
mu urobili? Na tieto otázky nepoznal odpoveď.
So strachom prehľadal rumovisko. Otcovo telo nenašiel. Odľahlo mu. Možno im ušiel. Alebo ho zajali? Kam ho odvliekli? Piliny
a prach na podlahe boli zmiešané s krvou. Bola to otcova krv? Alebo krv útočníkov? Prehrabával trosky. Pod rozbitou skriňou našiel
črepy maminých ozdobných tanierov.
Vstúpil do vyhne. V kúte našiel ťažkú kovovú tyč, do ktorej otec
búšil po bojoch s Premenenými. Čudoval sa, že ju nedokončil. Vzal
ju do rúk. Jej váha mu dodávala istotu. Vyšiel s ňou von a zastokol ju
do vaku. Na lúke pred domom našiel dolámané ohnivočervené listy
javora. V blízkosti lúky takéto stromy nerástli. Priniesli ich útočníci?
Will bol zaskočený – toto miesto bez rodičov stratilo čaro.
Od života čakal niečo iné. V meste chcel dosiahnuť uznanie, získať Carino srdce. A teraz? Dievča, ktoré má rád, uniesol Premenený.
Jeho domov zničili. A čo otec? Žije vôbec? Mama sa umárala smútkom. Môže to byť ešte horšie? Tušil, že toto je len začiatok ťažkostí.
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Cesta na hrebeň

O

dkiaľ vieš, že tam bude?“ vypytoval sa Firon.
Will ich viedol k miestu, kde nechali Raana, navráteného
„
Medvedieho muža. Ten im bude vedieť poradiť, kto ho zmenil. Tam
gróf uniesol Caru a možno aj otca.
„Otec vravel, že musí nabrať síl. Je tam prameň čerstvej vody.“
Keď došli k predhoriu Ohnivých vrchov, narazili na malý potok.
Pokračovali po jeho prúde. Z húštiny pred nimi zrazu vyletel balvan
a s rachotom padol tesne pred nich.
„Zmiznite!“ prikázal im hlboký hlas.
Ron sa skryl za Willa.
„Raan, počúvaj ma! Premenení uniesli otca!“ zakričal Will do
húštiny. „Kam ho zobrali?“
Chvíľu bolo ticho. Potom z húštiny vystúpil muž odetý v kožušinách z vlka. Will nechcel hádať, ako sa k nim dostal.
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Cesta na hrebeň

„Veľmi ho chceš nájsť?“ spýtal sa ho muž.
„Pôjdem tak ďaleko, ako bude potrebné,“ odvetil odhodlane Will.
„Nejde o to ako ďaleko, ale ako vysoko si ochotný vyštverať sa,“
povedal muž a zahľadel sa na zasnežené končiare Ohnivých vrchov.
***
Nad riekou sa týčil majestátny skalný blok, pripomínal starovekú
bránu. Will z neho zoskočil na druhý breh a za ním dopadli Firon,
Ron, Raina a Mal. Will pohľadom skúmal krovie. Koľko Premenených sa tam skrýva? Musia prejsť Zakázaný hrebeň! V údolí za ním
sa rozprestiera panstvo Temného pána, v rozsadlinách hôr sa ukrýva
jeho pevnosť. Viac im Raan nechcel prezradiť.
„Čo sa náhliš?“ sťažoval sa Mal.
Will ich nechcel znepokojovať, no na tejto strane rieky ho Premenení zacítia oveľa ľahšie. Jediné miesto v divočine, kam mal prísne
zakázané chodiť, bol druhý breh Striebornice, najmä Zakázaný hrebeň.
Rodičia zjavne vedeli prečo. Čím skôr sa dostanú za Zakázaný hrebeň,
tým lepšie. Ale koľko Premenených na nich bude čakať za hrebeňom?
A v samotnom sídle Temného pána? Je len otázkou času, kedy ich
prepadnú a porazia. Budú radi, ak ostanú nažive. Vyčítal si, že priateľov
vystavuje nebezpečenstvu. Mal ísť sám. Možno už teraz sa zoskupujú
k útoku. Čo urobia, keď na nich zaútočia? Svah sa postupne vlnil. Prešli
cez dva malé kopce a pred nimi sa vypínal masív Ohnivých vrchov.
***
Prenocovali na úpätí hôr. Báli sa rozložiť oheň, a tak sa schúlili
k sebe zababušení do diek. Vyrazili pri prvom náznaku svetla. Pohyb
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O dváž ne Srdce
ich zohrial. Celý deň sa predierali lesom, vystupovali strmým svahom. Čo to robíš, vyčítal si Will. Ten hrebeň sa tak nevolá pre nič za
nič! Pomyslenie na Caru v moci Vtáčieho netvora mu dodávalo silu.
Musí ju zachrániť! Čo by urobil otec na jeho mieste?
„Koľko ešte?“ spýtala sa Raina. Pohybovala sa malátne.
Stromy nahradili kríky. Kde-tu sa objavili biele balvany. Will sa
nepokojne obzrel. Za každým kríkom mohol číhať Premenený. Alebo divoké zviera. Vytiahol meč z pošvy. Pochyboval, či to bude stačiť
na hordu netvorov. Zasunul ho a vybral z vaku kovovú tyč. Jej váha
rástla každým krokom. Opierajúc sa o tyč stúpal ďalej.
Svah, po ktorom kráčali, pokrývala zasnežená tráva. Stúpanie
bolo strmšie a vietor zosilnel. Willovi sa pošmykla noha, ledva sa
udržal na strmine. Zastokol tyč do vaku a oboma rukami sa pridŕžal
trávy. Napredovali krokom. Will sa pozrel pod seba. Ostatní opatrne
stúpali za ním. Každú chvíľu zastali. Majú dostatok síl na zdolanie
Zakázaného hrebeňa? Počkal na nich a Rainu pustil pred seba. Ak
sa pošmykne, zachytí ju.
Údolie zahaľovali tmavé mračná, ale na svahu na nich z modrej
oblohy žiarilo slnko. Snehu pribúdalo. Will nastavil tvár slnku.
„Neflákaj sa!“ zakričal naňho Firon.
Unavene sa usmial, začali ho opúšťať sily. Uprel pohľad na hrebeň. Zdal sa na dosah, ale napriek tomu, že oni postupovali, hrebeň
sa nepribližoval. Okrem toho sa ochladilo. Will strácal cit v skrehnutých prstoch. Každú chvíľu musel zastať, aby nabral dych. Obdivoval odhodlanie svojich priateľov.
Zasneženú trávu vystriedali kamene. Napredovali z nohy na
nohu.
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Cesta na hrebeň

„Pozrite sa!“ ukázal do údolia Ron.
Obzreli sa. Z údolia prichádzala čierňava. Mohutný víchor hnal
čierne mračná na bok hory. Nápor víchrice prinútil Willa prikrčiť sa.
Slnko zastreli snehové mračná a on na tvári pocítil pichľavé kryštáliky ľadu. Kamene navôkol pokryla vrstva snehu. Dotackal sa k ostatným.
„Musíme sa skryť!“ snažil sa prehlušiť búrku Firon.
Došli k prvému väčšiemu balvanu. Prikrčili sa k nemu a cez plecia si prehodili hrubé plášte. Snehová búrka hučala nekonečne dlho.
Náhle sa vôkol rozhostilo ticho. Will striasol zo seba hrubú vrstvu
snehu. Spadol mu aj za plášť a nepríjemne chladil. Rozhliadol sa.
Kam len dovidel, svah pokrývala hrubá vrstva snehu. Snehové záveje
prevísali ponad balvany. Snažil sa urobiť krok, no hlboko zapadol.
Oziabali ho nohy.
„Ako ďaleko ešte?“ spýtal sa Ron.
„Za hodinu sme tam,“ odvetil drkotajúc zubami Will.
„To určite,“ utrúsil Mal, „vráťme sa. Všetci tu pomrzneme.“
Will sa nechcel vzdať. Začal sa driapať k hrebeňu. Keď sa mu
minuli sily, pozrel sa dozadu. Dostal sa ani nie desať siah vyššie, ako
boli jeho priatelia.
„Si blázon!“ zakričal nahnevane Mal.
Ozvena jeho hlasu sa niesla stráňou. Vtom sa pod Willom zatriasla zem a snehová pokrývka sa rozlomila na dvoje. Sneh okolo
neho sa zmenil na hustú kašu a on sa do nej prepadol vyše pása. Ostatní zastali na obrovskom balvane. Pod nimi sa sneh rútil s rachotom do údolia. Trieštivý zvuk znel ako lámajúce sa stromy. V okamihu bolo celé údolie zahalené mračnom snehového prachu. Zahynú
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tu, napadlo Willovi, toto nedokážu. Musí byť aj iná cesta. Prebrodil
sa ťažkým snehom ku kamarátom a začali zostupovať do doliny.
Večer založili veľkú vatru. Na večeru Raina vybalila z vaku sušené mäso. Boli premrznutí a premočení, preto sa sušili okolo ohňa.
Na noc si určili dvojice na stráženie, Ron s Rainou boli prví a mali
zobudiť Firona s Malom. Nakoniec mal strážiť Will. Dúfal, že oheň
odoženie dravé zvery. Ale môže prilákať Premenených, uvedomil si
so strachom.
***
Sledoval Carinu tvár, jej jemná pokožka jasne žiarila. V dvoch
zelených smaragdoch hľadiacich do diaľky sa zračil veľký oceán.
Will sa doň zadíval a čas sa zastavil. Jeho zeleň sa miešala so zlatým
svetlom slnka a voda odrážala temné búrkové mračná. Zvuk okolo
utíchol a on stále hľadel do krásneho zeleného oceánu, pokojného a búrlivého zároveň. Zrazu sa z oceánu vynorila čierňava a obrovskou rýchlosťou sa blížila k Willovi. Pohltila celú zeleň. Will sa
strhol. Pred ním stála Cara s hrôzou v očiach. Z diaľky prichádzal
taký mohutný rev, že sa triasla zem. Konečne si môj, zadunelo mu
v hlave. Prebudil sa.
Firon stál na stráži pri blikotajúcom ohni, Mal sedel nehybne
opretý o kmeň stromu so sklonenou hlavou. Všade panoval pokoj.
„Vymením ťa,“ ponúkol sa kamarátovi. Nemal chuť na ďalšiu
nočnú moru.
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W

ill bol na stráži až do rána. V ten deň sa slnko nenáhlilo rozohnať tmu. Vial studený vietor, ale tu v údolí aspoň nebol sneh.
„Čo teraz?“ spýtal sa Firon.
„Je ešte jedno miesto… musíme tam ísť.“
Firon spočiatku nechápal, ale potom mu to došlo.
„Určite nie!“ zaprotestoval.
Will prikývol. Rezkým krokom sa vydal na sever.
„Čo si zase vymyslel?“ chcel vedieť Ron.
„Nebuď potentovaný!“ schladila ho Raina. „Keď Will niečo vymyslí, tak to má zmysel.“
Willa zahrialo pri srdci. Posledné pokusy mu nevyšli podľa plánu, mrzelo ho to.
Smerovali do kopca. Cestou sa Will zastavil pri strome, ktorý
obletovali lesné včely. Chystali sa na zazimovanie, boli ospalé. Will
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schmatol kus plástu a uháňal preč, ostatní museli utekať pred včelami za ním. Keď sa dostali do bezpečia, urobil z plástu štuple a vsunul
si ich do uší. Potom podal plást medu aj kamarátom.
„To nie je zlý nápad.“
Firon sa pridal ako prvý, postupne to urobili aj ďalší. So zapchatými ušami sa vydali ďalej.
„Čo tak odporne smrdí?“ spýtala sa Raina.
Will namiesto odpovede ukázal na močiar, ktorý sa rozprestieral
pred nimi, a Ron bezradne rozhodil rukami. Will sa obzeral, bylinárku však nikde nevidel.
„Gleen, kde si?“
Odpoveď neprišla, preto zakričal hlasnejšie. Nad močiarom sa
rozliehalo ticho. Keď už zachrípol od toľkého volania, začal obchádzať močiar. Matne si pamätal miesto, odkiaľ šiel s otcom na jej
ostrov. Na brehu rástli biele brezy. Našiel ich. Smutne skláňali svoje opadané konáre ponad močiar. Will šliapol pred seba. Pôda ho
udržala.
„Čo ti šibe?“ Firon ho schmatol za plece, ale Will počul cez
plásty medu v ušiach len jeho šepot.
„V strede jazera je ostrov, vedie k nemu cesta,“ zakričal Fironovi
do uší, „bol som tam s otcom.“
Will opatrne vykročil, nohou ľahko našliapol pred seba a pod
ňou sa objavili bubliny. Zdvihol nohu a šliapol vedľa. Bubliny sa
neukázali, a tak dostúpil pevnejšie, celú váhu tela preniesol na nohu,
ktorou vykročil. Obozretne sa posúval do stredu močiara. Po chvíli
opäť zakričal na starenu, ale navôkol panovalo ticho. Možno tu nie
je, napadlo mu. Vtom v diaľke zazrel obrysy stromov. Stúpal z nich
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dym. Will pridal do tempa. Nevšimol si, že má pred sebou konár.
Keď naň stúpil, zlomil sa a on sa ocitol vyše kolien v močiari. Snažil
sa dostať späť, no noha pevne držala v bahne. Willa sa zmocnila
panika. Nechce tu zomrieť! Ponáral sa čoraz hlbšie. Už bol v barine
po ramená, keď dostal úder do chrbta. Obrátil hlavu a uvidel starenu, ako mu podáva dlhý konár. Pevne sa ho chopil oboma rukami
a starena ho potiahla. Mala obdivuhodnú silu. S jej pomocou sa dostal von.
„Ďakujem,“ povedal starene.
„Som v poriadku,“ zakričal priateľom. Do nosa mu udrel pach
byliniek a odvarov.
„Vitaj, mládenec,“ ozval sa sladký hlas, „už dlhšie ťa sledujem.
Chcela som vedieť, či to s návštevou myslíš vážne.“ Starena chytila
svojimi pokrútenými prstami Willa za plece. „Mládenček, ja ťa poznám.“ Zvráskavené pery sa jej vykrivili do úsmevu.
Will si vybral z uší voskové zátky. Vyzeralo to, že dnes starena
nemá náladu na spievanie.
„Poď sem,“ zapriadla milo. Oči sa jej nebezpečne zaleskli.
Will si spomenul na otcovo varovanie, ako na bylinkárku pôsobia
cudzí ľudia.
„Som Osloboditeľov syn – Will.“ Dúfal, že si ho bylinkárka pamätá a že neprepadla svojmu starému zvyku lákať ľudí do močiara.
„Premenení uniesli môjho otca.“ Snažil sa získať jej pozornosť.
„Čo to hovoríš?“ unavene k nemu obrátila oči.
„Aj dcéru kniežaťa z Fornemu…“ dodal Will, „kde ich odvliekli?“
„Kto by mal silu premôcť tvojho otca?“ zašepkala bylinkárka skôr
pre seba. „Nikto z ľudí tu v lese nemá takú silu ako Brion.“
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„Bol to muž s tvárou supa.“
Starena na dlhú chvíľu stíchla. Pohmkávala si, akoby spomínala
na veci, ktoré sa udiali veľmi dávno.
„Tak potom sú stratení,“ zakončila a chcela sa vrátiť do húštiny.
„Akože stratení, čo tým myslíte?“ Will ju chytil za rameno.
„Odvliekli ich k Temnému pánovi a odtiaľ sa nikto nevráti živý.“
Will kráčal za starenou. Došli až k jej chatrči.
„Ako to viete?“ nástojil.
„Strávila som v jeho pevnosti istý čas,“ odvetila smutne starena.
Prázdnym pohľadom hľadela do diaľky a zanôtila:
„Zákruty sú
vždy menej ostré,
keď je korisť chytená
omámená dymom
lumarmov.“
Willa pri týchto slovách striaslo. Nech mala starena na mysli čokoľvek, nepáčili sa mu slová o koristi.
„Ako to, že ste teraz tu živá a zdravá?“
„Pripadám ti živá? A zdravá?“ zachechtala sa. „Za to, čo zo mňa
zostalo, vďačím tvojmu otcovi.“
„Ako sa tam dostanem?“
„Neodvďačím sa svojmu záchrancovi…“ starena pohladkala malý
javor s ohnivočervenými listami vedľa chatrče, „tým, že pošlem jeho
syna do záhuby.“
Listy z javora našiel pri zbúranom rodnom dome, spomenul
si Will.
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„Prosím vás, mama bez neho nedokáže žiť. Ani ja!“ so slzami
v očiach chytil starenu za ruku.
Dlho mĺkvo stála, potom sa naňho pozrela. Z jej očí sa vytratil
lesk, hľadeli naňho dve mútne studne.
„Čo tu hľadáš, frkan jeden!“ vyštekla nahnevane. „Zmizni, kým
sa nenahnevám!“
Schmatla ho za ruku a ťahala preč od chatrče. Prešla cez močiar
a sotila ho na breh.
„To čo bolo?“ vydýchol Mal, pritom hľadel za starenou miznúcou v opare močiaru.
„Kde si bol tak dlho? Mali sme o teba strach!“ priskočila Raina
k Willovi a objala ho.
Will sa pozviechal na nohy. Zuby mu drkotali od zimy, keďže
v barine premokol do poslednej nitky, a tak Ron vybral zo svojho
vaku náhradné oblečenie. Will sa doň vďačne prezliekol.
„Musím sa dostať do korún stromov.“
„Tie výpary v močiari sú nebezpečnejšie, než som si myslel,“ dodal ustarostene Firon.
„Musím nájsť javory!“ vyhlásil Will a rozbehol sa k najbližšiemu
velikánovi.
Ron si poklepal prstom na čelo.
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W

ill pozoroval okolité lesy. Kam len dovidel, všade sa rozlievala šeď opadaných konárov. Tam v diaľke, na vrcholci
mohutného stromu, sa ligotalo niekoľko červených lístkov. Zliezol
na zem.
„Mali by sme povedať rodičom, kam ideme!“ namietala Raina.
„Zbytočne si budú robiť starosti,“ doplnil ju Firon, „myslia si, že
sme v bezpečí Fornemu. O pár dní sme späť, či nie?“ Firon sa spýtavo zahľadel na Willa.
Kiež by to bola pravda, pomyslel si Will.
„Jasné,“ prikývol Will a rýchlym krokom sa vydal do kopca. Zrazu sa lesom rozľahol zúrivý ryk. Willovi stuhla krv v žilách. Zavetrili
ho Premenení! „Za mnou!“ zavelil a všetci sa rozbehli k javoru, Will
bežal na čele. Ozvalo sa dlhé zavytie a vzápätí sa pred nimi z lesa
vynorili tri obrovské vlky. Mali ľudské oči, nenávistne ich nimi pre206
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bodávali a cerili ostré zubiská. Tak ich sa pokúsil otec naposledy
premeniť. Dokážem ich priviesť späť do ľudskej podoby ako otec?
Will tuho rozmýšľal. Neviem, ako na to ísť, uvedomil si zúfalo. Prečo
mu otec neveril? Dokázal by to!
Mal sa strhol, ale Will ho zachytil.
„Nebež,“ prikázal mu potichu, „vyprovokuje ich to.“
„Rozdeľme sa,“ navrhol Firon.
„Toto riešenie by som neodporúčal,“ zašepkal Ron, „v starých
knihách sa píše, že skupina dobrodruhov, ktorí sa rozdelia, má síce
dvakrát väčšiu šancu získať poklad, ale až trikrát menšiu šancu prežiť
celé dobrodružstvo a mať z neho úžitok.“
Za iných okolností by sa Will nad Ronovou úvahou zasmial.
„Aspoň niekto má rozum,“ povedala Raina a uznanlivo sa pozrela na mladého učenca.
Ron sa začervenal.
„Ostaneme spolu!“ rozhodol Will a vytiahol meč z pošvy. Vlčí
muži s vrčaním sledovali každý jeho pohyb.
Firon s Ronom ho nasledovali, Mal si zobral zo zeme suchý
drúk, Raina zase vybrala z vaku kusisko slaniny a hodila ho do húštiny. Premenení zaváhali. Dvaja z nich zavrčali a skočili za mäsom.
„Teraz!“ vykríkol Will a vrhol sa na vlka, ale ten pred kričiacimi
ľuďmi odskočil.
Všetci piati sa rútili lesom, potkýnali sa a opäť vstávali. Vetvy ich
šľahali do tváre, ale oni utekali ďalej.
Do Willa zboku narazila sivá masa. Pocítil ostrú bolesť v predlaktí. Netvor ho škrabol pazúrmi a on padol na zem. Premenený
chniapal po jeho krku. Cítil, ako mu do hlavy stúpa horúčosť. Zare207
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val na Vlčieho muža. Willom lomcovala nenávisť a silno vnímal netvorovu zlobu. Opovrhoval ním, chcel ho zničiť. Premožený zlosťou
doňho búšil hlavou. Trafil mu do ňufáka. Vlčí muž zaskučal a stiahol
sa. Vtom naňho zboku zaútočil Firon, netvor však stihol uskakovať
pred jeho výpadmi.
Medzitým Ron pribehol k Willovi a pomohol mu vstať. Trielili
ďalej, až došli k mohutnému javoru. Na zemi ležalo množstvo vyschnutého červeného lístia. Cesta tam je temná, spomenul si Will
na mamino varovanie. Temné, temné. Zahľadel sa do koruny stromov. Konáre žiarili v poludňajšom slnku.
„Pozrite sa!“ ukázal Ron na jeden z pňov. Črtala sa na ňom ostrá
ryha, kôra bola úplne zlúpaná.
„Jeleň…“ zhodnotil Firon.
Will podišiel bližšie. V poslednom čase sa presvedčil, že zárezy
do tvrdého dreva dokáže urobiť množstvo iných stvorení. Zohol sa
a odhrnul lístie.
„Aha!“ ukázal. Namiesto pôdy boli okolo kmeňa nahrnuté kamene. Will ich začal odhrabávať. „Pomôžte mi,“ obrátil sa na ostatných a oni sa hneď pridali.
„Ponáhľajte sa!“ skríkla Raina.
Will kútikom oka zahliadol, že sa k nim blížia traja Vlčí muži.
Obchádzali dookola. Pod koreňmi stromu objavili otvor. Tiahol
odtiaľ chlad. Temná cesta! Mama ju v meste spomínala, uvedomil
si Will.
„Hádam tam nechceš vojsť?!“ s obavou v hlase sa ozvala Raina.
„Hocičo je lepšie než tesáky Premenených,“ odvetil pochmúrne
Will a uprene sa pozeral do temnoty.
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Plazili sa cez úzky tunel. Will držal pred sebou čmudiacu fakľu,
jednu z tých, čo boli pripravené pri vstupe do tunela. Premenení
vrčali pri koreňoch stromu, no dnu nevstúpili. Will nevedel, či sa má
z toho tešiť, alebo je to dôvod na obavu. Zrazu sa tunel rozšíril. Už sa
nemuseli plaziť. Pôdu pod nohami nahradili kamene. Svetlo z fakieľ
osvetľovalo nahrubo otesané biele skaly.
„Ani nechcem vedieť, načo túto štôlňu vykopali,“ mrmlal si Firon.
Pokračovali veľmi obozretne. Chodba klesala. Will hútal, kde sa
vynoria. Šiel prvý. Do nosa mu udrela taká opojná vôňa, že sa mu
zamotala hlava. Obzrel sa. Ostatní naňho zmätene hľadeli.
„Čo je to?“ ozval sa Firon.
Čože to vravela starena o omámenej koristi? Vôňa Willa lákala.
Z posledných síl si musel rozkázať, aby zastal. Narazili do neho malátne postavy.
„Späť! Okamžite!“ zakričal.
Kamaráti naňho neprítomne hľadeli, a tak ich celou silou strkal späť do tunela. Napokon neochotne poslúchli. Dopadli na tvrdú
zem. Z tmy za nimi sa ozvalo vrčanie. V tme svietili tri páry očí.
Premenení sa dostali dnu! V takom úzkom priestore ich po jednom
roztrhajú, pomysleli si.
„Zadržte dych! Bežte!“ vykríkol Will. A päť postáv sa rozbehlo
hlbšie do tunela.
Mihotajúce svetlo fakle tancovalo Willovi pred očami. Jeho kroky sa spomalili, došiel mu dych. Zhlboka sa nadýchol. Zatočila sa
mu hlava. To zvládnem, vravel si. Prečo by si mal bežať tak ďaleko,
209
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povedal mu hlas v hlave, pozri sa, ako je tu útulne. Ľahni si! Urobil
zopár tackavých krokov. Vpredu presvitalo denné svetlo. Rukami tápal pred sebou. Zachytil sa o spleť konárov a váhou tela ich rozhrnul.
Dopadol na kamene. Oslepilo ho jasné svetlo. Naokolo rástli nízke
stromy, na skrútených sivých vetvách sa držali vyschnuté ohnivočervené plody v tvare jahody. Zahliadol široké údolie, za ním sa týčila
mohutná hradba zasnežených kopcov. Hora pokrytá ľadom! Will si
spomenul na slová piesne, ktorú Cara spievala na balkóne:
Pod horou z ľadu,
pevne zamknutý,
v hlbinách temnoty
horí kľúč stratený.“
Zhlboka sa nadýchol. Zalial ho pocit blaženosti. Tá vôňa sálala
z červených plodov. Za jedným sa načiahol, odtrhol ho a s chuťou
doň zahryzol. Zmocnil sa ho pokoj. Zabudol na Premenených, na
Firona, na všetkých. Zabudol, kde je. Vstal, aby si odtrhol ďalší plod.
Na viečka mu však padla únava. Tackal sa medzi stromami. Jeho
kroky už neboli svižné, nohy sa mu začali pliesť. Dopadol k najbližšiemu stromu a sťažka sa oprel o jeho kmeň. Zosunul sa na tvrdé
kamene. Posledné, na čo si pamätal, boli stromy, ktoré za ním načahovali svoje skrútené vyschnuté konáre.
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rebrala ho studená voda. Stekala mu po tvári. Zakašlal a posadil
sa. Nad ním stál statný muž s vedrom vody.
„Vstávaj!“ prikázal mu, „a zobuď ostatných.“
Will sa pozrel vedľa seba. Firon, Ron a Raina ležali pri ňom, ale
Mala nikde nevidel. Porozhliadal sa a zistil, že sa nachádzajú v temnej väzenskej cele pod zemou, svetlo sa šírilo iba z fakieľ čmudiacich
na chodbe. Drgol do Firona, no ten sa len prevalil na druhú stranu.
Vedro vody, ktoré na neho vylial muž, ho prebralo. Postupne sa prebrali aj ostatní. Zmätene sa obzerali navôkol.
„Na nohy!“ zakričal na nich muž.
Will sa pokúsil postaviť, nohy ho však neposlúchali. Ostatní boli
na tom rovnako. Keď muž videl, v akom sú stave, odpľul si a zabuchol dvere na cele.
„Do večera sa dajte do poriadku!“ zavrčal a odišiel.
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„Skvelé,“ Firon si pretrel oči, „fakt skvelé.“ Päsťou buchol do steny.
Willovi hučalo v hlave. Pamätal si tú nádhernú vôňu, sladké
ovocie, ktoré ochutnal, a pocit blaženosti. A teraz toto. Čo to má
znamenať?
„Kde sme?“ spýtal sa Ron.
„Za Zakázaným hrebeňom,“ odvetil Will. Naskočili mu zimomriavky. Sú v zajatí Temného pána!
„Naša záchranná výprava sa začína dobre,“ zahundrala Raina,
„som zvedavá, kto príde zachrániť nás!“
Will si nadával. Bylinkárka mala pravdu. Do čoho sa to pustili?
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ch ponuré mlčanie prerušilo šramotanie kľúča v zámke.
„Vstávajte!“ skríkol na nich dozorca.
Willovi sa vrátila do nôh sila.
„Pôjdete so mnou,“ oznámil stroho strážca, „o nič sa nepokúšajte,
ak tu nechcete hniť do konca života.“
Viedol ich tmavou spleťou chodieb. Steny boli vlhké a rástol na
nich mach.
Willa striaslo. Nech ich čaká čokoľvek, bude to lepšie ako táto
kobka. Netušil, ako sa mýli. Vyšli na povrch. Na chodbu cez okno
prúdilo jasné svetlo. Will prižmúril oči. Po ponurom svetle fakieľ
ho denné svetlo oslepilo. Ostatní boli na tom rovnako, potkýnali sa
jeden o druhého. Willovi sa zježili vlasy na zátylku. Tieto chodby
poznal: vyhladený tmavý kameň, po kameňoch sa vinuli strieborné
žilky a steny lemovali mohutné čierne stĺpy.
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Strážca zabúchal na masívne dvere. Iný mohutný chlap ich roztvoril znútra. Vošli do veľkej miestnosti. Will sa pozrel hore, no nedovidel
na strop. Pred nimi sa rozprestierala dlhá dvorana. Na jej konci stál obrovský kvapeľ, v ktorom bol vysekaný majestátny trón, obložený kožušinami divých zvierat. Nad sedadlom boli do kvapľa osadené obrovské
drahé kamene. Po bokoch dvorany bez pohnutia držali stráž ozbrojenci v tmavom brnení. Keď prišli pred trón, strážca sa postavil za nich.
Na tróne sedela skrčená postava zahalená do tmavého plášťa a hľadela
do zeme. Zahnala sa, akoby odháňala hmyz. Pozrela sa smerom k nim.
„Vitajte, priatelia,“ ozval sa prekvapivo sladký hlas, „postarali sa
o vás pekne?“
Will sledoval postavu. Tvár síce tienila kapucňa, ale bolo vidno,
že sa v nej lesknú krvou podliate oči. Willovi podvedome prišiel na
um falošný gróf Mallin. Hlas však patril niekomu inému.
„Čo vás priviedlo na moje panstvo?“ spýtala sa tmavá postava.
Will horúčkovito rozmýšľal. Určite je tu Cara, možno aj otec.
„Dobrodružstvo,“ vyletelo z Willa, ostatní sa naňho prekvapene
pozreli. Will kývol na Firona.
„Áno, pane, dobrodružstvo,“ spamätal sa Firon, „viete, my sme
totiž rodení dobrodruhovia – naši rodičia boli dobrodruhovia, starí
rodičia tiež. Máme radi nebezpečenstvo, poklady, tajomstvá. Chápete? Chodíme po krajine a vyhľadávame nebezpečenstvo. Tak veru,
sme… Auu!“ Will kopol Firona do nohy.
Postava si ich pobavene prezerala.
„Takže dobrodruhovia vravíte…“ muž sa zamyslel. „Neoprávnene ste vnikli na moje územie,“ pokračoval o chvíľu, „za to vás čaká
poprava.“
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Pán hradu

Chlapcom a Raine zamrzol úsmev na perách.
„Skvelé dobrodružstvo, čo poviete?“ spýtal sa vecne. „Istotne prekonáte svojich predkov.“ Odpovede sa nedočkal.
„Som Pán hradu! Moje meno nie je dôležité. Dôležité je to,
komu a čomu vládnem… Som veľkodušný k dobrodruhom,“ dodal
po chvíli, „sám som ním niekedy bol. A toto všetko,“ ukázal okolo
seba, „som získal len vďaka svojej odvahe a vytrvalosti. Dám vám
dve možnosti.“ Muž sa postavil a zostúpil k nim. „Buď vás dnes
odvedieme na hranice mojej krajiny a už sem nikdy nesmiete vkročiť…“ urobil krátku prestávku, „alebo sa zapojíte do dobrodružstva,
o akom sa vašim rodičom ani nesnívalo. Môžete získať slávu, bohatstvo, uznanie,“ pozrel sa na nich. „Čo na to poviete?“
Will bol zmätený. Čakal krutého tyrana, ktorý ich nechá hniť vo
väzení. Prečo sa správa tak štedro? Ktovie, možno budú môcť získanými peniazmi vykúpiť Caru aj otca!
„Radi ostaneme,“ odvetil Will. Ponuku prijal. Teraz to bol Firon,
kto kopol Willa do členku.
„Ak dovolíte, vznešený pane, poradíme sa,“ uklonil sa Firon a ťahal Willa nabok.
„Čo si zošalel?“ šepol mu Firon. „Buď rád, že sa môžeme dostať
z jeho pazúrov.“
„Musíme zistiť, či je tu Cara a otec!“
„V tomto obrovskom paláci ti to potrvá večnosť!“
„Tomu človeku neverím,“ pridala sa Raina, „je príliš milý.“
„Tento vladár dobre vie, prečo je veľkorysý,“ pridal sa Ron, „nesedí mi to.“
„Mládenci,“ prerušila ich tmavá postava, „tak ako ste sa rozhodli?“
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O dváž ne Srdce
„Ostaneme,“ odvetil Will a pre istotu trochu odstúpil od ostatných, aby bol z dosahu ich nôh, „našou snahou oplatíme vašu láskavosť.“
„Dobre,“ spokojne mľaskla postava na tróne, „moji služobníci vás
zavedú do vašich izieb.“
***
„Kto ťa naučil tak tárať?“ vyčítal mu Firon cestou do budovy
naproti.
„Dvakrát hádaj,“ pohotovo odvetil Will.
Sú voľní. Pátranie môže začať!
„Pán hradu vám dnes preukázal výnimočnú blahosklonnosť,“
precedila stráž cez zuby, „vážte si to!“
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P

omenovanie izba bolo prehnané. Tri drevené postele, hlinená
podlaha a jeden stôl. Raina spala na vyššom poschodí.
„Keď sa vypracujete, budete bývať tam,“ povedal strážca a pritom
ukázal na budovu oproti. Na tmavej kamennej budove boli osadené
mohutné okná vyskladané z farebných kúskov skla.
Will s nadšením podišiel k posteli. Po noci strávenej v cele na
slame mu pripadala ako kráľovské lôžko. Ale to, čo ho potešilo najviac, bol jeho vak s vecami. Keď sa prebral vo väzení z omámenia, ani
mu nenapadlo hľadať ho, a teraz ho čakal na posteli. Trčala z neho
mohutná železná tyč. Spolu s vakom ju schoval pod posteľ. Potom sa
zvalil na svoje lôžko, to nič, že bolo tvrdé. Dôležité bolo, že si mohol
na chvíľu odpočinúť.
Pán hradu je veľmi neopatrný, uvažoval Will, vpustil si do
hniezda štyroch dravcov. Ale kde trčí Mal? Rozmýšľal, či má o ňom
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povedať Pánovi hradu. Ak ho vôňa omámila a vojaci ho nenašli,
môže v noci zamrznúť. No v jednej veci mal jasno: čo najskôr musí
vypátrať Caru, otca a vypariť sa. Ani nevedel ako zaspal. Zobudil ho
dunivý zvuk. Strhol sa. Zdalo sa mu, že hrmí, zvuk sa však ozýval
s pravidelnými prestávkami.
Dunenie sa nieslo celou pevnosťou. Will sa vyklonil z okna. Už
sa zvečerievalo. Nachádzali sa na konci údolia. Tmavé skaly sa týčili do nebotyčnej výšky. Zaklonil sa. Ich vrcholy zahaľovali oblaky.
V údolí vládlo prítmie.
Hrad sa opieral o masívny vrch a jeho široké múry boli oveľa vyššie ako múry kniežacieho paláca vo Forneme. V porovnaní s touto
mohutnou budovou to bol len hračkársky stan. Z budov okolo pevnosti vychádzali ľudia, prechádzali cez údolie a vchádzali do hradu.
Z hlbín stavby sa cez farebné sklá rinulo vábivé svetlo.
„Poďte!“ drgol do Firona a Rona, ktorí spali vedľa na posteliach.
***
Vybehli z izby, zavolali Rainu a zaradili sa do prúdu ľudí, ktorí
smerovali k hlavnému vchodu. Will si so zatajeným dychom obzeral
obrovskú hradnú bránu. Masívne kovanie prevýšilo všetko kováčske
umenie, ktoré doteraz videl. Tento hrad by dokázal odolať aj najsilnejšej armáde.
Záplava ľudí smerovala do tmavej chodby. Viedla k širokému
schodisku do podzemia, ktoré roztváralo svoju náruč, aby pohltilo
návštevníkov v útrobách paláca. Schody boli veľmi strmé. Na chodbách v podzemí horeli fakle. V ich mihotavom svetle vyzeral zástup
ako mohutný had plaziaci sa za korisťou.
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„Dnes nás odmenia!“ doľahlo do Willových uší. „Možno si vyberú mňa!“
„Driem tu už poriadne dlho!“ ozvalo sa zo zástupu.
Keď sa chlapci dostali do hlavnej sály, šepot sa zmenil na hlučnú
vravu. Okrúhlu miestnosť osvetľovali mohutné podnosy s ohňom.
Vysoko nad zemou, tesne pod stropom, boli úzke podlhovasté okná.
Na konci sály sa vynímalo vysoké schodisko. Schody viedli k honosnému stolu prikrytému čiernym súknom so zlatými ornamentmi.
Pod schodiskom pútali pozornosť veraje zlatých dverí. V každom
rohu stál mohutný chlap v širokej zástere. Chlapi rytmicky bubnovali na obrovských bubnoch. Odtiaľ teda prichádzal ten tupý a hlboký zvuk! Willovi dunelo v hlave.
Ľudia sa v sále zvalili na lavice pri stenách. Will prebehol pohľadom ich tváre. Boli napäté. Snažil sa nájsť niekoho priateľského,
niekoho, kto mu poradí, kde hľadať Caru a otca. Väčšinu tvorili muži
odetí v hrubých kožušinách, len kde-tu sa objavila žena. Will a jeho
kamaráti boli v sále najmladší.
Bubny zmĺkli, vrava ustala. Na verandu na schodisku prišiel Pán
hradu. Mal oblečený čierny zamatový plášť a na krku zavesenú zlatú reťaz, do ktorej boli osadené obrovské drahokamy. Will užasnuto sledoval hru svetla na ich plôškach. Potom mu pohľad skĺzol na
vládcovu ruku. Pevne v nej držal nižšiu postavu zahalenú v tmavočervenom zamate. Keď prišli pred zhromaždených, nižšia postava
sňala z hlavy pokrývku a spod nej sa vyvalila záplava zlatých vlasov.
Will cítil náraz do boku. Neprítomne odtrhol pohľad od drahokamov a pozrel sa na Firona.
„Veď to je Cara!“ mykol hlavou k trónu. Našli ju!
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Will sa prebral z omámenia drahými kameňmi. Zalapal po dychu. Jeho dávno stratená Cara! Oči mala zvýraznené líčidlami. Prečo ju Pán hradu drží za ruku? Vrhol sa k nej. Firon ho strhol späť.
„Neblázni!“ sykol mu do ucha. „Pozri sa, vedľa koho stojí. Upokoj sa!“
Temná postava sa načiahla k Care, ale Cara sa stiahla. Pán hradu
jej rázne pokynul a ona si odopla sponu na plášti. Pán hradu z nej
strhol plášť. Willove líca zaliala červeň. Priliehavá purpurová látka
na Carinom tele zdôrazňovala krivky jej tela. Dav súhlasne zahučal,
ale Cara meravo hľadela do diaľky, akoby sa jej to netýkalo. Štyria
mĺkvi mladí ľudia zanikli v burácajúcom dave hodujúcich.
„Milí hostia, vážení dobrodruhovia,“ ozval sa Pán hradu prívetivým hlasom „vítam vás na mesačnej oslave verných a odvážnych!
Ako už určite viete,“ pokračoval, „v dnešný večer odmeníme tých,
ktorí ste sa najviac snažili a získali pre naše kráľovstvo najväčšie bohatstvo. Dovoľte, aby som vám predstavil moju nadchádzajúcu manželku, dcéru kniežaťa Finismauda, dedičku trónu Fornemu.“
Dav opäť súhlasne zahučal. To chce jeho Caru každý chlap na
povrchu Risnie? Will si chvíľu zanadával.
Pán hradu pokynul Care, aby pristúpila k zábradliu verandy. Po
chvíľke sa zhlboka nadýchla, zatvorila oči a zanôtila zvučným hlasom:
„Lovec je lovený,
sám sa stal korisťou
vzácnou, predrahou.
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Z temnoty na povrch
vedie cesta skrytá.
Cez bránu seba,
cez bránu srdca.
Pod horou z ľadu,
pevne zamknutý,
v hlbinách temnoty
horí kľúč stratený.“
Je to pieseň, čo spievala na balkóne, uvedomil si Will. Dav stíchol, očarený počúval slová plynúce z jej úst. Keď skončila, odstúpila
o krok dozadu a zastala po boku Temného pána. Dav burácal.
„Pred odmeňovaním verných si pripime!“ Panovník dal znamenie a dvaja svalnatí muži priniesli obrovský sud. Temný pán pristúpil k sudu, schmatol ho a zdvihol nad hlavu. Napokon ho vrhol
na schodisko pod sebou. Sud praskol a víno stieklo do jarku, ktorý
sa vinul pod schodiskom. Jarok viedol pozdĺž celej miestnosti. Ako
víno tieklo k stolom, ľudia sa zohýnali, aby si z neho nabrali do krčahov. Sieňou sa šírila omamná vôňa. Veď to je vôňa zo stromov za
Zakázaným hrebeňom!
„Víno z lumarmov,“ začudoval sa muž vedľa nich, „dnes máme
naozaj šťastie!“
„Všetci sa tu zadusíme!“ drgol Will do Firona.
Prísediaci chlap ho zrazil na lavicu.
„Čo šalieš, chlape? Pi, kým je čas! Rozsvieti sa ti v gebuli ako
nikdy predtým.“
221

Odvazne srdce.indd 221

28. 7. 2016 22:18:47

O dváž ne Srdce
Napočudovanie, Will nestratil zmysly. Nechcel vedieť, aké účinky malo víno na tých, ktorí ho vypili.
„Nechutné,“ odfrkol Firon. Ani Raina, ani Ron, ani Firon sa nezohli, aby si nabrali víno.
„Poponáhľajte sa, také niečo sa tak skoro nezopakuje,“ zachripel
chlap vedľa nich, vzápätí sa zohol a dychtivo pil rovno z jarku.
„Raz za mesiac… dravec letí, korisť beží, tieň ich oboch pohltí,“
šepkal si pritom muž.
Will spozornel, bol to úryvok z knihy, ktorú čítal v starej knižnici
vo Forneme. Kto je tým tieňom? A kto je korisťou?
Pán hradu tleskol a sporo odeté ženy priniesli na stoly podnosy
plné jedla. Firon s Ronom na ne rozpačito hľadeli. Raina im nahnevane dohovorila a oni hneď odvrátili pohľad. Willa viac zaujalo
jedlo, v posledných dňoch jedli poskromne.
„Hodujte, moji dobrodruhovia,“ mohutným hlasom povzbudzoval prítomných Pán hradu, „posilnite sa, čaká nás dlhý večer.“
Ľudia načierali krčahmi víno a trhali kusy mäsa. Will si odtrhol
riadny kus z diviačieho stehna, masť zo šťavnatého mäsa mu tiekla
po brade. To korenie je lahodné! Nemohol sa zastaviť. Kútikom oka
sa pozrel na Firona. Bol na tom podobne, džgal do seba obrovské
kusy mäsa. Ron s Rainou jedli s väčšou gráciou, no aj oni si oblizovali prsty od toľkých dobrôt. Sálou sa rozhostilo ticho prerušované
mľaskaním a grganím. Will zbadal na druhom konci Mala. Korenisté víno mu stekalo aj po košeli. Je v poriadku! Willovi sa uľavilo.
Po večeri sa Will nevládal ani pohnúť. Dobrodruhovia sa tackali
okolo stolov, niektorým klesla hlava na stôl. Opäť sa ozvali bubny.
Pán hradu povstal.
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„Daina,“ zvolal mohutným hlasom, „predstúp!“
Pevným krokom pristúpila k stolu dievčina s ebenovou pokožkou odetá do pásov kože lemovanej kovovými ozdobami. Spakruky
si utrela ústa a naširoko sa rozkročila pred Pánom hradu.
„Tá je úžasná!“ vyvaľoval Firon oči na dievčinu.
Will zahanbene sklopil zrak pred jej poloodhaleným telom.
„Za tvoje mimoriadne výkony budeš dnes odmenená! Staneš sa
jednou z Vyvolených,“ vyhlásil Pán hradu. Potom k nej pristúpil,
pevne ju chytil za pravú ruku a zodvihol ju. Sála zaburácala. Sluha
im na podnose priniesol dva krištáľové poháre. Pán hradu zobral
jeden bohato zdobený pohár a podal ho dievčine, druhý pozdvihol
sám, aby si s ňou pripil. Vyprázdnili ich na jeden dúšok. Ostatní
v miestnosti vstali, na počesť novej Vyvolenej zdvihli svoje krčahy a prevolávali jej na slávu. Za neustávajúceho jasotu Pán hradu
s dievčinou a bubeníkmi vyšiel cez zlaté dvere von. Nasledovali
ich dvorania spolu s Carou. Ostatní pokračovali v hodovaní. Na
to, že si chce Caru zobrať, jej venuje pramálo pozornosti, pomyslel
si Will. Ťažké zlaté dvere sa za nimi zatvorili. Will sa hneď vydal
tým istým smerom, ale cestu mu zatarasil obrovský chlap s halapartňou.
„Naspäť, ty hovädo!“ zrúkol na neho.
Musí sa k nej dostať! Naboku sály sa nachádzala veranda. Will
na ňu vybehol. Ovanul ho chladný vzduch. Vyskočil na zábradlie a skúmal strechu. Mierne sa zvažovala, prejsť po nej by nemal
byť problém, a tak sa Will odrazil zo zábradlia a vytiahol sa hore.
Štvornožky sa plazil dopredu. Zo susednej miestnosti sa ozýval spev
a bubnovanie. Will do nej nakukol cez okraj strechy. Pán hradu stál
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pred vyznamenanou dievčinou, v rohoch kutice chlapi udierali na
bubny. Sprievod a Caru nevidel.
Dievčina stála uprostred miestnosti. Muži udierali do bubnov
čoraz rýchlejšie. Pán hradu zdvihol ruky a chrapľavo odriekal čudné
slová. Jeden z mužov postavil pred dvojicu podnos s ohňom. Červené plamene ožiarili všetky zákutia sporo odetého tela dievčiny. Will
zahanbene otočil hlavu nabok. Pán hradu pokračoval v odriekaní
temných slov.
Vtom Willom šklblo, v hrudi zacítil bolestivé pichnutie. Zvalil
sa na strechu a kotúľal sa dolu. Dopadol na výklenok za kuticou.
Našťastie si ho nikto nevšimol. Nevedel, čo sa s ním deje. Slová Pána
hradu mu stále silno rezonovali v ušiach. Ostrá bolesť mu vystreľovala do nôh a rúk. Nevládal sa pohnúť, lapal po dychu. Jeho myšlienky prenikla matná, dávno odviata spomienka.
Ako tak ležal, uprel pohľad do okna kutice. Muži v tranze neskutočne rýchlo udierali do bubnov. Dunivý zvuk pripomínal padajúcu
lavínu skál na horskom úbočí. Pred dievčinou vzbĺkol oheň. Zvuk
bubnov sa zlial do plynulého dunenia. Pán hradu vhodil do ohňa
za hrsť byliniek. Miestnosť naplnila ostrá vôňa. Tá korenistá vôňa
z jeho nočných môr! Will bol zdesený. Ženu zahalil dym. Ozval
sa škrekot. Muži pri bubnoch prestali hrať. Hrdelný vreskot prešiel
do divého vytia. Pán hradu sa zarehotal a mávnutím ruky rozohnal
dym. Na mieste, kde predtým stála pôvabná dievčina, sa hrbila obludná postava. Mohutní muži sa s hrôzou tisli k stene. Hlavu bytosti
pokrývali dlhé mastné vlasy, odhalené plecia prezrádzali mŕtvolne
bielu pokožku. Bytosť sa vzpriamila. V jej očiach horelo červené
svetlo, z úst vydávala hlasný chrapot. Na chrbte mala dve mohutné
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čierne krídla. Rozopäla ich a zamávala nimi. Keď sa jeden z chlapov
vrhol k dverám, harpia k nemu priskočila a ostrými tesákmi ho skolila k zemi.
„Vstaň!“ Pán hradu sa zlovestne usmial. „Choď a zbieraj pre mňa
bohatstvo! Naplň to, po čom si celý čas túžila. Dal som ti moc. Využi
ju! Škoď ľuďom, zasievaj medzi nimi hrôzu a strach. Vzlietni!“
Bytosť rozprestrela krídla, silno nimi mávla a vzniesla sa do výšky. Pretisla sa cez vysoké úzke okno a stratila sa v tme. Nocou sa
nieslo jej škriekanie.
Ľudia vo vedľajšej miestnosti stíchli, niektorí sa vyklonili z okna
a vystrašene hľadeli do noci. Po chvíľke sa Pán hradu vrátil do hodovnej sály.
„Hodujte,“ zdvihol obe ruky, „dnes je deň osláv! Naberáme silu,
vďaka vám naše bohatstvo rastie!“
Pán hradu vyšiel na schody a sluha mu podal sud vína. Uchopil
ho a hodil do válova pri schodisku. Opití hodovníci sa tackavým
krokom vrátili k stolom a krčahmi si načierali opojný nápoj.
***
Will sa plytko nadýchol a snažil sa postaviť, ale pri srdci ho ostro
pichalo. Nevedel, z čoho pochádza tá bolesť. Bol zvedavý, čo sa stalo s tou ženou. Napokon mu došlo, že takto sa ľudia zmenia na
netvorov. Ostrá bolesť ustupovala, mohol pohnúť rukami. Stuhol.
Vnútri tmavej kutice zazrel pár nehybných očí. Pozorovali ho. Nevedel, komu patria, ani to nechcel zistiť. Z posledných síl sa chytil
okraja zábradlia a oprel sa oň. Potom sa cezeň prehupol. Dopadol
na drevenú strechu, skotúľal sa na dlažbu a ostal ležať na studenej
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zemi. Prebral sa na to, že ho oziaba od zimy. Pozviechal sa a dotackal do izby.
***
„Ja sa z toho povraciam,“ vyriekol Firon. Nechcelo sa mu veriť, že
to, čo mu Will povedal, môže byť pravda.
„To je des,“ šepol Ron Raine, „vypadnime odtiaľto, kým je čas!“
Will mlčky prikývol. Zoberú Caru a utečú, po otca sa vráti neskôr.
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Rozhovor s carou

N

a druhý deň Will čakal v chodbe, ktorá viedla z hodovnej sály.
Chodby zívali po oslave prázdnotou a cez úzke okná prúdilo
bledé zimné svetlo. Vtom začul kroky. Skryl sa do tmavého výklenku. Počul šuchot šiat. Vykukol a zbadal Caru, ako sa unavene šinie
po chodbe. Priskočil k nej.
„Cara!“ zvolal potichu. Vydýchol si, že ju konečne vidí, a chcel
ju objať, ale Cara sa vystrašene otočila a odsotila ho. Will zostal ako
obarený. Takéto privítanie nečakal, veď kvôli nej tak veľa riskoval.
„Cara, to som ja!“ zatriasol ňou Will. „Čo je to s tebou?“
Carin pohľad bol mútny.
„Will,“ kývla hlavou. Z veľkej diaľky vydolovala spomienku naňho. „Áno, spomínam si.“
Na chvíľu sa jej na tvári objavila bolesť a tú vystriedal záblesk
precitnutia. Doširoka roztvorila oči.
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„Čo tu robíš?“ zdrapila ho za ruku, „Čo tu, prosím ťa, robíš?“
„Prišiel som ťa zachrániť,“ odvetil jednoducho Will.
Cara ho pustila. Neveriacky sa naňho pozrela.
„Pochop to konečne,“ povedala nahnevane, „mňa nemôžeš zachrániť! Toto tu,“ ukázala na steny, „je teraz môj život.“
„Poď so mnou, môžeme utiecť!“ nedal sa Will.
„Ty môj rojko,“ smutne sa usmiala Cara, „ako chceš odtiaľto
utiecť?“
„Našli sme cestu sem… do hradu,“ povedal Will, omámenie
stromami lumarmi radšej nespomínal. „A tou istou cestou sa vrátime domov.“
Na chodbe sa ozvali kroky. Will uskočil do prítmia. Po chodbe
prešli ozbrojenci. Kňažnej zasalutovali a pokračovali v obchôdzke.
Will prikročil k dievčaťu.
„Poď so mnou, hneď! Ani len netušíš, aké strašné veci sa tu dejú.“
„Naozaj ma odtiaľto dostaneš?“ Na Carinej tvári sa od vzrušenia
objavil rumenec.
„Áno, sľubujem!“
Cara prikývla. Will ju schmatol a spolu dobehli do jeho izby.
Firon a ostatní kamaráti odpočívali na posteli. Will im vysvetlil plán
úteku. Všetci súhlasili. Narýchlo si pobalili svoje veci a vydali sa na
cestu.
***
„Kam teraz?“ spýtala sa Cara.
Vybehli z hradu. Will sa rozhliadol. Napravo sa vchádzalo hlbšie
do údolia, vľavo sa údolie zužovalo. Tam musí byť východ. Po nie228
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koľkých zákrutách ich zastavila masívna kovová brána. Na tomto
mieste sa údolie končilo. Vyzeralo to ako vstup do tunela. Pri bráne stál tucet vojakov v plnej zbroji. Will bol prekvapený, že hľadeli
smerom k nim, k hradu. Oni strážia tých, čo sú vnútri, uvedomil si.
A vtedy to celé pochopil: celé údolie s hradom tvorilo jedno veľké
väzenie. Rozpačito zastali. Jeden z vojakov sa pohol smerom k nim.
„Vypadnime odtiaľto,“ zašepkal Firon.
Zahli za roh a rozbehli sa. Zadychčaní sa šťastne dostali na izbu.
„Čo urobíme?“ nešťastne sa spýtala Raina.
„Môžem urobiť geografický prieskum údolia, možno objavíme
postrannú jaskyňu,“ navrhol Ron, ale Firon ho hneď schladil pohľadom.
„Skúsime to v noci,“ rozhodol Will.
„V noci ma strážia,“ povedala smutne Cara.
„A na chodbu pri hodovnej sieni sa dostaneš?“ spýtal sa Will.
„Povedz strážam, že si tam niečo zabudla,“ navrhol Firon.
„Dobre,“ prikývlo dievča, „skúsim to.“
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M

esiac sa skryl za oblaky. Will sa potichu zakrádal po rozľahlých chodbách hradu. Po stenách tancovali tiene z fakieľ.
Cara tu už mala byť! Hovoril si v duchu. Vtom začul šušťanie látky. Rozbehol sa za zvukom. Medzi stĺpmi stála postava v zelenom
plášti. Will sa k nej načiahol. Postava sa prudko obrátila. Namiesto
Cary sa objavila prísna tvár pestúnky Grewel.
„Á, mládenček,“ zarehotala sa, „mňa si tu nečakal, však?“
V tej chvíli Willa odzadu chytili pevné ruky. Okolo neho sa
zomkli vojaci a ťahali ho po chodbe a mnohých schodoch do podzemia hradu a tam cez mohutné dvere až do väzenia. Tisli sa v ňom
zúbožení ľudia. Do jednej z ciel hodili Willa. Zanedlho dovliekli
aj ostatných – Firona, Rona a Rainu. Ako poslednú k nim vhodili
Caru. Stráže zabuchli dvere a odišli. Obklopilo ich prítmie. Z okolitých ciel sa ozývali stony a rinčanie reťazí.
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„To by hádam stačilo!“ nahnevane zareagoval Firon a obrátil sa
k Care. „Zaraz nám povedz, prečo ťa Pán hradu uniesol.“
„Do toho vás nič nie je!“ odsekla.
„Ale je,“ zamiešala sa do rozhovoru Raina, „prišli sme ťa zachrániť. Teraz sme aj my v šlamastike.“
„Potrebujeme vedieť, s kým máme do činenia,“ vysvetľoval trpezlivo Ron, „na základe toho vieme zvoliť vhodnú stratégiu odporu.“
„Prečo ťa dal Pán hradu uniesť?“ chcel vedieť Will.
„To je zlé,“ šepkala Cara skôr pre seba, „to je nočná mora!“
„Čo je zlé?“ spýtala sa nahnevane Raina. „To, že sme s tebou? To
teda je!“
„Dieťa…“ povedala Cara, ale ostatní jej nerozumeli. „Chce odo
mňa dieťa,“ dodala stroho a skryla si tvár do dlaní.
Firon sa nervózne zasmial.
„Čo máš na mysli?“ spýtal sa prekvapený Ron. Raina prevrátila
oči, Will očervenel až po uši. To azda nie je pravda!
„Odkiaľ ťa pozná?“ chcel vedieť Will. „Kde ste sa stretli?“ nahnevane dodal. Ostatní sa naňho prekvapene pozreli, ale Will si ich
nevšímal. Keď má Care pomôcť, potrebuje vedieť, o čo ide.
„Chce splodiť nástupníka trónu vo Forneme,“ predniesol Ron
významne. Teraz to bol on, na koho ostatní hľadeli nechápavo. „Pochopte,“ vysvetľoval trpezlivo Ron, „na diaľku ovládne celé územie
kniežatstva bez toho, aby naň vstúpil a musel oň bojovať.“
„A čo ten gróf z Južných slatín?“ napadlo Willovi.
„Po pokuse o únos a po útoku Rysieho muža na poľovačke sa
otec vyľakal. Niečo tušil,“ vyhýbavo odvetila Cara, „preto ma chcel
dostať do bezpečia. Zamýšľal, že ma pošle na juh, čo najďalej od
231
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Pána hradu. Ale Slíma, slizký sluha Pána hradu, pred slávnosťou
zavraždil skutočného grófa Mallina a zaujal jeho miesto.“
Willa táto správa omráčila. Zničený si sadol. Už nešlo len o Caru.
Ak ostane v pazúroch Pána hradu, padne celé kniežatstvo. Trpieť
bude mesto Fornem aj celá krajina. Ako sa má mama? A otec?
„Otec!“ zakričal Will na celé väzenie. „Tu je Will, tvoj syn. Si tu?“
„Jasné, že som tu,“ odvetil chrapľavý hlas, v hurónskom smiechu
ostatných väzňov však zanikol.
Will sa snažil zrakom preniknúť cez šero. V ďalších celách ľudia
ležali na podlahe, ale otca nevidel.
„To sú tradície rodov,“ vysvetľoval Ron svoju teóriu Raine, „niektoré dokonca prenikli aj do ľudových piesní. Poznáš túto?“ Ron
začal jemným hlasom spievať:
„Prvá dcéra
prvého syna
vždy drakovi
obetovaná je.
Za blaho ľudu,
za mier a pokoj.
Drahá to cena.
Vďačná to deva.
Len jeden rytier
zastaviť môže
kolobeh skazy.
Nastoliť mier.“
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Po piesni nastalo vo väzení ticho.
„Pridaj ešte!“ zakričal hlas od múra.
„Nie,“ zavrtela hlavou Raina, „túto pesničku som v živote ne
počula.“
„Majster Omnilios si ju niekedy pospevoval,“ dodal prekvapený Ron.
Drak? Rytier? Will hútal, čo všetko vedel učenec a o čom všetkom im nepovedal. Možno mal usilovnejšie študovať tie staré knihy,
kým bol na to čas.
„To ale nie je to najhoršie,“ potichu dodala Cara.
„Čo?“ spýtal sa Firon trpezlivo.
„Ja to nedokážem,“ zavzlykala Cara a vložila si hlavu do dlaní, „ja
som… nedokážem mu dať potomka. Som neplodná!“
Potom sa rozplakala a schúlila sa k múru väzenia. Raina k nej
prikročila a hladkala ju po vlasoch. Teraz to bol Firon, kto sa tváril,
že nič nechápe. Pokrčil plecia a obrátil sa na Willa. Ten nevyzeral
o nič múdrejší. Raina vstala od Cary a obom dala rukou po hlave.
„Keď na to príde, skántri ma, chápete to?“ vzlykala Cara. „Prestanem byť pre neho potrebná.“
„Okamžite sa musíme odtiaľto dostať,“ zakončil ich rozhovor Will.
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radcovia!“ zrúkol na nich Pán hradu.
Will a jeho kamaráti zúbožene stáli pred vladárom. Zobrali
„
im všetky veci. Willa najviac mrzela tyč, ktorú otec opracúval. Včerajšie zistenie, že východ z údolia strážia, ich naplnil strachom. Celé
to malo byť jednoduchšie, hovoril si Will v duchu. Ocitli sa v pazúroch šialeného čarodejníka. Ak za odmenu za vernosť premenil ženu
na netvora, aký trest dostanú za to, že sa snažili utiecť?
„Ani neviete, o čo prichádzate!“ reval panovník. „Ľudia z celej Risnie sa snažia nájsť moje tajné údolie. A len niektorým to dovolím!
Mohol som vás nechať zhniť na poliach pod rozkvitnutými lumarmi,
ale zachránil som vám život, dal som vám možnosť získať slávu v mojej
armáde. A čo spravíte vy? Zradíte ma. Moje tajomstvá chcete vyniesť
do sveta, nepriateľom prezradiť , kde sa nachádza moje kráľovstvo!“
„Vaše veličenstvo…“ pokúsil sa prehovoriť Firon.
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„Mlč!“ oboril sa naňho Pán hradu. „Dal som vám jedlo, dal som
vám posteľ… Čo ešte chcete?“
„Chceli sme sa prejsť po okolitej prírode,“ ozvala sa nevinne Cara.
„Ty!“ s hnevom na ňu ukázal Pán hradu. „S tebou sa porátam
neskôr. Stráže, odveďte ju!“
Will sa postavil pred Caru. Mal síce zviazané ruky, ale aspoň sa
snažil svojím telom zabrániť strážam, aby sa k nej dostali. Vojaci ho
odsotili a on tvrdo dopadol na kamennú podlahu. Stráže odviedli
Caru z miestnosti.
„A teraz k vám,“ obrátil sa k nim Pán hradu, „zabudnite na kariéru v mojej armáde. Zradcov v nej nepotrebujem. Budete pracovať
jeden celý rok v bani ako poslední otroci. A ty,“ obrátil sa k Raine,
„budeš drhnúť podlahu v kuchyni!“
***
Willovi sa vyšmykol krompáč zo spotených rúk.
„Dávaj pozor,“ zakričal na Willa muž, ktorý pracoval vedľa neho.
„To posledné, čo potrebujem,“ dodal muž zadychčane, „je mať
zlomenú nohu alebo ruku.“
„Aspoň by si si oddýchol,“ vzdychol Ron.
Lopotili sa takto už druhý týždeň. Zrána, ešte pred východom
slnka, napochodovali do baní pod povrchom, ktoré sa nachádzali
hlboko v údolí. Jedla dostávali málo a chutilo mizerne. Pili špinavú
vodu tečúcu po zemi v chodbách. Z neustáleho kopania ich hrozne
boleli ruky aj chrbát. A od prachu, čo sa všade vznášal, ich pálili oči.
Ale aspoň tam bolo teplejšie ako na povrchu. No bolo tu niečo iné,
čoho sa baníci obávali.
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„Ak sa zraním, nenahrabem určené množstvo uhlia,“ zareval
unavený muž, „nepustia ma na slávnosť.“ Oči sa mu zúžili od strachu. „Videl som tých, ktorí nedostali pánovo víno. Ja tak nechcem
skončiť.“ Muž zúrivo zatínal krompáč do tvrdej skaly.
Will sa od baníka zhnusene odvrátil. Na konci týždňa Pán hradu
zavolal všetkých na oslavu. Niekoľkí baníci však museli ostať pred
hodovnou sieňou. Ich zlostné výkriky mu ešte dlho zneli v ušiach.
Vojaci s dvoranmi mali vyhradené čestné miesta vpredu, tam sedeli
minule. Oni sedeli spolu s baníkmi na podlahe vzadu, kde dotiekli
len znečistené zvyšky vína. Ľudia sa sácali a bili, aby z neho olízali
čo len zopár kvapiek. Potom sa blažene prevalili na chrbát a zvyšok
večera hľadeli zakalenými očami do stropu.
Zaznel gong. Will zobral sviečku z výklenku v skale a spolu
s inými baníkmi prešiel chodbami do vyššie položenej miestnosti.
Zviezol sa na zem. Pomedzi sediacich prechádzali pomocníci a rozdávali polievku. Will hľadel na sviečku a tvaroval mäkký vosk na jej
okraji. Niekto mu do ruky jemne vsunul misku s polievkou. Odložil
sviečku a začal hltavo jesť.
„Ďakujem ti, Raina,“ odvetil Ron vedľa neho, „si zlatá, že na nás
myslíš.“
Will sa prekvapene strhol. Zodvihol hlavu a uvidel Rainu. Smutne sa na nich usmiala.
„Vydržte! Už len pár mesiacov a prejde nám trest,“ zašepla a rozdávala polievku ďalším baníkom.
Pár mesiacov, vravel si Will. Boli tu len dva týždne a telo mal
od námahy celé dolámané. Nevedel si predstaviť pracovať takto celý
rok. Veď sa zadusí od prachu. Keď oslávi plnoletosť, ešte tu bude
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drieť ako otrok. A to si má vtedy vybrať, čím chce byť, aký dar dostane od Prvého Kováča. Hlavou mu preletela spomienka na posledné
narodeniny. Mama prestrela na stôl biely obrus a položila naň voňavé buchty s maslom a medom. Po líci sa mu skotúľala slza. A ten
výlet na horu spolu s otcom! Tam prvýkrát zažil útok Premeneného.
Zvuk gongu ohlásil koniec jedla. Nahádzal teda do seba zvyšky
polievky, zodvihol sviečku a vrátil sa do roboty. Monotónne údery krompáča odohnali hrejivé myšlienky. Hrudy odletujúcej čiernej
zeminy ho triafali do tváre. Kládol ich do koša jednu vedľa druhej.
Plný kôš si prehodil cez plece a terigal sa s ním tmavou chodbou.
„Rýchlejšie!“ zasyčal naňho dozorca. „Takto si vstup na oslavu
nezaslúžiš!“
Will sa vliekol ďalej. Cestou prechádzal okolo obrovskej vyhne.
Dozorca sa díval iným smerom. Na chvíľu zastal a nazrel dovnútra.
Okolo obrovského ohňa pracovalo viac ako tucet silných kováčov.
Celou jaskyňou sa niesol zvuk úderov mnohých kladív. Po stranách
miestnosti stáli stojany so zbraňami. Toľko zbraní Will nevidel ani
na hrade vo Forneme. On sa chystá na vojnu, uvedomil si Will zhrozene. Ale koho chce dobýjať? Veď najbližšie leží Fornem a ten má
v úmysle podmaniť si cez Carinho potomka. Kam až chce rozšíriť
svoje panstvo? Pozrel sa hore. Cez štyri trhliny vysoko v strope unikal dym a zároveň tadiaľ prichádzalo svetlo. Vstúpil a vysypal kôš
na hromadu zeminy. Ďalší chlapi ju triedili. Kusy s uhlím dávali na
jednu hromadu, odpad na druhú. Uhlie lopatami hádzali do ohňa.
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D

o Willa niekto štuchol. Will sa strhol zo sna a vyskočil ako
srna. Firon sa uhol a potichu sa zasmial.
„Spíš ako zarezaný!“ uškŕňal sa Firon.
Navôkol ešte zaznievalo chrápanie. Ron spal vedľa nich skrútený
na posteli. Keď sa Firon zobudil, prehodil naňho svoju prikrývku.
Chlapci strávili noc spolu s ďalšími baníkmi vo veľkej miestnosti,
ktorá bola zrejme nad vyhňou, pretože z podlahy sálalo teplo. Cez
okná však prenikal mrazivý vzduch. Okrem slameného matraca nemali nič. Sviečku, kus chleba z obeda a kresacie kamienky si Will
skrýval na noc pod matrac, cez deň ich nosil so sebou ako svoje
posledné poklady.
Včera sa konala ďalšia oslava konca týždňa. Will si dával pozor,
aby sa ani len nedotkol koreneného vína na podlahe. Celý večer mal
obrovský smäd, ale nechcel skončiť ako ručiaci baníci za bránami
238
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hodovnej sály. Jedného z nich na ďalší deň stretol v banskej chodbe.
Od únavy padal na zem, no zakaždým sa pozviechal a ďalej zúrivo
kopal uhlie. Nevedel si predstaviť život bez opojného nápoja. Našťastie včera Pán hradu nikoho neoznačil za Vyvoleného.
„Poď!“ kývol naňho a šibalsky sa usmieval. „Pozri sa, čo mám.“
Spoza chrbta vytiahol lovecký luk.
„Odkiaľ ho máš?“ spýtal sa Will a zoskočil z postele.
„Požičala mi ho Raina z kuchyne. Lovca, ktorý zabezpečuje
mäso, poranilo dravé zviera a teraz nemá kto loviť. Môžem si ho
počas dnešného dňa nechať.“
„Aký dravec?“ chcel vedieť Will.
„Poďme to zistiť,“ navrhol Firon. Spod matraca vytiahol kabát
a potichu opustil nocľaháreň. Will skočil z postele a vybehol za ním.
Po včerajšej oslave mali celý deň voľno, mohli sa poprechádzať
po údolí. Kontrolovať ich mali až zajtra pri nástupe do bane. Ak sa
na niekoľko hodín stratia, nemalo by to vzbudiť podozrenie. Will si
cestou ešte obliekal hrubý kabát. Bol šitý na väčšiu postavu a pravý
rukáv mal roztrhaný. Vyfasoval ho, keď začal pracovať v bani. Pod
zemou im stačila halena s krátkymi rukávmi, no na povrchu mrzlo,
a tak bol zaň vďačný. Vydýchol obláčik pary.
Šli smerom od hradu, hlbšie do údolia a z údolia na šíru pláň.
Keď zašli za posledné skalné útesy, zrazila ich na zem snehová víchrica. V údolí ich chránili vysoké kopce a tu im do očí narážali snehové vločky. S námahou sa brodili snehom.
„Zamrzneme!“ zakričal Will cez víchor Fironovi.
„Nebuď mäkkýš,“ povzbudzoval ho Firon, „dnes je jediný deň
voľna. Vrátime sa ešte pred obedom a zohrejeme sa.“
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Kráčali proti vetru, a tak im sily rýchlejšie ubúdali. Vtom sa
na nich z metelice vyrútil splašený jeleň s majestátnym parožím.
Chlapci sa hodili nabok. Tesne popri nich preletel obrovský biely
zver s podlhovastými čiernymi pruhmi a s vycerenými tesákmi skočil na jeleňa.
„Ten je môj!“ vykríkol Firon a strhol z pleca luk, ale skôr ako
stihol založiť šíp, zvieratá sa pred ich očami prepadli pod zem. Will
bol šokovaný, keď ich videl padať do temnoty.
Aké to mohlo byť zviera? Bolo skoro také veľké ako jeleň. A tie
obrovské tesáky!
Opatrne sa priblížili k priepasti.
„Zavial ju sneh,“ povedal Will. Rozhliadal sa okolo seba, ale
oslepovali ho snehové vločky. Hneď sa mu zasnežená pláň zdala
menej bezpečná.
Svorne zízali do pozdĺžnej trhliny, zvery však nikde nevideli.
„Museli spadnúť poriadne hlboko,“ zhodnotil Firon.
Will si všimol, že okraj trhliny je vystúpený. O dve siahy nižšie
bol malý priestor.
„Poďme sa tam skryť pred víchricou,“ povedal a vošiel do priepasti.
„Neblázni, je to nebezpečné,“ kričal za ním Firon.
„Keď prestane snežiť, môžeme pokračovať v poľovačke.“
„Tak dobre,“ odvetil Firon, „môžeme zistiť, kam až spadli tie
zvery. Predstav si, akú cenu bude mať to obrovské parožie. A koža
z toho dravca?! Možno by nám Pán hradu odpustil zvyšok trestu!“
Ako schádzali nižšie, víchrica ustávala. Z plošiny viedla úzka
rímsa, po ktorej obozretne zostúpili dolu. Na dne priepasti ležal jeleň. Nehýbal sa. Bieleho dravca nikde nevideli.
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„Pozri sa,“ ukázal Firon na krvavú stopu na podlahe, tiahla sa od
tmavého otvoru v stene.
Chlapci prišli bližšie. Ovanul ich teplý vzduch. Will vybral
z vrecka dva kamene, pomocou ktorých vykresal iskru, a sviečku,
ktorú od vykresanej iskry potom zapálil. Sviečku chránil rukou, aby
ju prúd vzduchu nesfúkol. Firon medzitým založil šíp do luku. Ak je
v chodbe zranený dravec, zbadajú ho v poslednej chvíli, preto musia
byť pripravení.
Svieca matne osvetľovala chodbu naokolo. V diaľke sa ukázalo
malé svetlo. Will sfúkol sviečku a s kamarátmi sa pustil tým smerom,
odkiaľ prichádzalo. Odrazu Firon urobil krok do prázdna. Stratil
rovnováhu. Will nestratil duchaprítomnosť, priskočil k nemu a chytil ho. Ocitli sa pred obrovskou jaskyňou na okraji zrázu. Ťahala sa
mnoho siah nad nimi. Zhora sem prenikal tenký pás svetla. Jaskyňa sa strmo zvažovala. To, čo chlapci uvideli, ich ohromilo. Zastali.
V rôznych výklenkoch a na podlažiach sa prechádzalo množstvo
netvorov, dravec tu však nebol, musel spadnúť až na dno.
Will zhrozene hľadel na tú zmes ozrút. Niektoré navzájom zápasili, niektoré ležali bez pohybu na zemi. Miestnosť napĺňala kakofónia hrozivého vrčania. Už-už sa chceli vrátiť, keď jaskyňu zalialo jasné svetlo. Ozvalo sa rinčanie reťaze. Zhora sa spúšťala plošina. Stáli
na nej dvaja strážcovia a vedľa nich tri zakryté koše. Plošina zastala
nad ležoviskom netvorov, tí hneď po mužoch chniapali a vyskakovali na nich. Strážcovia ich odháňali dlhými kopijami, pričom kopli
do košov. Vysypalo sa z nich surové mäso. Netvory sa oň začali trhať.
„Pozri sa,“ drgol Firon Willa, „tam dolu.“ Na dne priepasti,
uprostred miestnosti, sa niečo zalesklo. Svetlo sa odrážalo na hru241
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bých mrežiach klietky. Sedel v nej človek. Rukami si zakrýval uši.
Willovi bol povedomý. Skrslo v ňom strašné podozrenie. Naklonil
sa ponad priepasť, tri siahy pod ním sa týčil skalný výbežok.
„Chceš, aby ťa zožrali?“ Firon strhol Willa späť do chodby.
„Musím sa na toho človeka pozrieť,“ odvetil Will. „Teraz žerú,
nevšimnú si nás.“ Ukázal hlavou na netvorov. „Zostaň tu a podáš mi
ruku, keď sa budem vracať späť.“
Opatrne sa spustil cez okraj rímsy, zavesil sa za ruky a pustil sa.
Tvrdo dopadol na podlahu. Vedľa neho ležalo roztrhané telo obrovského dravca, ktorý naháňal jeleňa, a parilo sa z neho. Willovi
sa zdvihol žalúdok. Premenení v tejto jaskyni museli byť veľmi silní,
uvažoval. Chvíľu sa nehýbal, a keď si bol istý, že jeho pád si nikto
nevšimol, po kraji jaskyne sa potichu začal plaziť ku klietke… Nemýlil sa, bol to on.
„Oco,“ pošepol Will a rukami sa dotkol studeného kovu klietky.
„Oco,“ zopakoval.
Muž sa prekvapene obrátil. Na tvári mal husté strnisko a bol
vychudnutý. Od krvi premočené šaty mal prilepené k telu. No jeho
oči žiarili.
„Will, čo tu, prosím ťa, robíš?“ povedal nešťastne. „Rýchlo uteč!
Nesmieš tu byť.“
„Prišiel som ťa oslobodiť,“ odvetil Will. Obzeral si klietku, skúsil
zalomcovať pevnou zámkou.
„Nerozlomíš ju,“ povedal smutne otec, „mám tu zostať navždy.“
„Kto ťa tu zavrel?“ spýtal sa Will.
„Pán hradu.“
„Nemôžeš ich premeniť späť?“ Will ukázal na netvorov nad sebou.
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„Bez môjho kryštálu nie,“ otec si zaboril hlavu do dlaní. „Vieš,
aké to je vidieť ich všade naokolo?“ Otec uprel na Willa oči plné
bolesti. „Nemám silu pomôcť im,“ dodal a zúrivo zatriasol mrežami
na klietke. Ani sa nepohli.
„A mama? Ako sa má?“ chcel vedieť otec.
„Ostala v meste,“ upokojil ho Will, „je v bezpečí.“
„Si tu sám?“
„Je tu Firon…“ Will ukázal na strop. „Aj Ron, aj Raina. A Cara,
dcéra kniežaťa. Uniesol ju Pán hradu.“
„Will, počúvaj ma.“ Otec sa naklonil k Willovi. „Utečte! Mňa
nezachránite, ale varujte ľudí vo Forneme. A knieža Finismaud nech
varuje ostatné kraje, musia sa pripraviť na obranu. Pán hradu na nich
čoskoro vypustí túto armádu Premenených.“
„Skúšali sme utiecť,“ priznal sa Will, „ale chytili nás. Za trest sme
museli pracovať v baniach.“
Kdesi za nimi sa ozvalo vrčanie. Will sa obzrel. Obkľúčilo ich
niekoľko Premenených. Dúfam, že sa dobre naobedovali, preblesklo
mu mysľou. Skočil na klietku a Premenení sa vrhli za ním. Otec
podoprel Willovi nohy, aby sa mohol zachytiť o horné priečky. Jeden
netvor chňapol po jeho nohe, rozpáral mu nohavice a poškriabal ho.
„Ostaň uprostred!“ zakričal mu otec a sám sa postavil do stredu klietky. Netvory začali do nej narážať a načahovať za nimi dlhé
pazúry. Otca minuli o vlások. Až teraz Will pochopil hrôzu tejto
klietky. Otec musel byť presne v strede, inak by ho dodriapali pazúr
mi. Oddych mal iba počas kŕmenia netvorov.
Will stál na dvoch hrubých mrežiach a dúfal, že nikto z Premenených nevie lietať. Pach krvi z jeho nohy prilákal ďalších netvo243
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rov. Dorážali na klietku, ale ani ňou nepohli. Musela byť prikovaná
k zemi.
V jaskyni sa zrazu ozval melodický spev. Willovi to pripomenulo
mámivú pieseň bylinkárky.
„Zakry si uši a nahlas si spievaj!“ radil otec svojmu synovi a sám
urobil to isté.
Willovi sa zamotala hlava, premáhala ho únava. Stúpil vedľa
a zranená noha mu prepadla do klietky. Ostrá bolesť nohy ho prebrala. Ležal na klietke. Otec vyskočil k nemu. Najskôr si preplietol
cez vrch klietky nohy, potom prepchal cez mreže aj ruky a zakryl
Willovi uši. Will ostal ležať na studenej mreži a len matne vnímal
steny jaskyne. Otec mu pevne zovrel hlavu do rúk, takže úplne stlmil
uspávajúci hlas, a sám kričal tak silno, ako len vládal, aby prehlušil
omamnú melódiu. Netvory sa započúvali do piesne, ktorá sa rozliehala jaskyňou, a spustili sa zo stien klietky na zem, ľahli si a zaspali.
Náhle spev ustal. Will sa obzrel. Všade navôkol sa rozliehalo chrápanie Premenených. Vysoko nad ním sa uprostred jaskyne otvoril
strop a zalialo ho oslepujúce svetlo. Vzápätí naňho padla ťažká sieť.
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W

ill sa ocitol pred Pánom hradu. Sedel v kresle vykladanom jagavými drahokamami v bohato vyzdobenej komnate s podlahou z červeného mramoru, so závesmi lesknúcimi sa
od votkaných zlatých nití. V strede komnaty bola pozdĺžna trhlina. Will do nej kútikom oka nazrel. Tiahla sa cez mnohé podlažia. Willa striaslo. V špinavých šatách sa pred honosne oblečeným vládcom cítil nesvoj. Hádam sa Fironovi podarilo utiecť,
napadlo mu.
„Osloboď môjho otca!“ predniesol svoju žiadosť Will.
„Tak ty chceš, aby som toho muža pustil na slobodu?“ rozhodil
rukami Pán hradu. Čierna látka, z ktorej mal na sebe odev, pohlcovala svetlo z fakieľ na stene.
„Nemáš právo držať ho v zajatí,“ vykríkol Will, „je to slobodný
človek!“
245
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„Mýliš sa,“ odvetil mu rázne Pán hradu. „Ten chlap v klietke je
nebezpečný zločinec. Urobím pre teba láskavosť, ak ho budem držať
zavretého.“
Will sa zháčil. Tuší Pán hradu, že jeho otec vie netvorov meniť
na ľudí?
„Môj otec je dobrý človek,“ povedal Will so zovretým hrdlom.
„To sa ešte uvidí,“ dodal Pán hradu tajomne, „dovtedy pôjdeš
späť do baní.“
Pokynul strážam a odvrátil sa od Willa, ale ten sa naňho vrhol.
Stráže trhli povrazmi, ktorými bol zviazaný. Zvalili ho na zem. Will
silno vykríkol. Pán hradu sa zatackal a chytil sa mramorového kresla. Otočil sa a chvíľu si premeriaval Willa pohľadom, potom kývol
na stráže, aby opustili miestnosť. Hneď nato zatiahol ťažké závesy
na oknách, v miestnosti sa zotmelo. Pristúpil k truhlici v rohu sály,
opatrne ju otvoril a vybral z nej predmet zabalený do látky. Will tú
látku spoznal, patrila jeho mame. Vedel, čo je v nej. Pán hradu mu
dal pred oči zabalenú šatku. Odkryl ju a ukázal mu žltý drahokam –
drahokam z otcovej palice.
„Vieš, čo to je?“ spýtal sa Pán hradu potichu a Will prikývol.
„Nie, nevieš!“ odvetil Pán hradu s trpkosťou v hlase. „Nemôžeš
vedieť, čo to je. Ale ak mi donesieš takýto drahokam čierny ako
noc,“ tvár mu skrivil úsmev, „tvoj otec bude slobodný.“ Drahokam
omotal zlatou sieťkou a pripevnil ho na zlatú reťaz, ktorú nosil na
krku. Starostlivo ju skryl pod záhyby tmavého rúcha. „Dovtedy zostane u mňa,“ dodal.
Will zbadal v truhlici otcovu palicu polámanú na tri časti.
„Kde nájdem ten drahokam?“
246
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„To by som aj ja rád vedel.“ Pánovi hradu sa tvár skrivila do bolestného úškľabku. Kútikom oka sa pozrel na puklinu v strede miestnosti. „To by som naozaj rád vedel,“ precedil cez zuby a rukou sa
chytil za hruď. „Máš na to tri dni, potom začneme tie dravce v jaskyni kŕmiť tvojimi kamarátmi.“
Willovi sa zježili vlasy na hlave.
„Potrebujem viac času!“ vykríkol zúfalo.
„Ani o deň viac,“ zahriakol ho Pán hradu. „A teraz sa mi strať
z očí!“
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K

am sa vydať?“ hútal bezradne Will. Pán hradu ho prepustil
zo svojej komnaty, ale predtým mu ešte na prst nastokol zlatý
„
prsteň so siluetou draka.
„Oprávňuje ťa ísť kamkoľvek sa ti zapáči. Vrátiš mi ho, však?“
povedal a posmešne sa pozrel na Willa.
Will so stisnutými perami prikývol. Mohol by ujsť. Ale ostatní
skončia ako potrava pre netvorov! Striaslo ho. Pán hradu bol krutejší, než si myslel. Znetvoroval ľudí, aj keď niektorí to považovali
za vyznamenanie. Ako môže človek klesnúť tak hlboko? Alebo nevedeli, čo ich čaká? Možno tých netvorov držal skrytých v podzemí
preto, aby nevystrašili ostatných.
Nemám času nazvyš, povedal si. Vedel, kde musí začať. Dobehol
do podzemia hradu. Škrípanie reťazí mu mu veľmi pomohlo pri
hľadaní vchodu do jaskyne s Premenenými. Štyri stráže sa naňho
248
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vrhli hneď, ako ho zbadali. Keď vztýčil ruku so zlatým prsteňom,
zháčili sa.
„Okamžite ma spustite do jaskyne!“ prikázal im Will. Nevedel, či
im môže aj rozkazovať, no riskol to.
„Tie zvery si ťa dajú na obed skôr, ako sa dotkneš dna,“ povedal
mu jeden zo strážcov.
„Tak ich uspite,“ nahnevane navrhol Will, „ako minule.“
Stráže zaváhali.
„Tak dobre,“ súhlasil napokon jeden z nich a odišiel do bočnej
miestnosti. Zakrátko doniesol na reťazi veľkú klietku. Bola zakrytá hnedou látkou priviazanou tenkou šnúrkou. Klietku pripevnil na
skobu na strope a pozvoľna ju spúšťal. Zrazu prudko trhol šnúrou
a stiahol látku. Ozvalo sa zaškriekanie a z podzemia sa ako ozvena
šíril vreskot netvorov. Willa zamrazilo. Zdola zaznel mámivý hlas.
Škrekot ustal. Strážnik chvatne zabuchol poklop na podlahe.
„Ak si to chceš vypočuť, nech sa páči,“ povedal mu ďalší strážca,
„ale prebudíš sa o niekoľko dní. A aj to ešte budeš omámený…“
Nestihol dopovedať vetu. Klesol na zem, z hrude mu trčal dlhý šíp.
Ostatné stráže sa otočili. Neskoro. Aj oni skončili prešpikovaní
šípmi. Dnu vtrhli po zuby ozbrojení muži. Za nimi sa vynoril falošný gróf Mallin, teda Slíma, ako ho nazvala Cara. Jeho vojaci otvorili
padacie dvere a telá mužov pohádzali do jaskyne.
„Aj jeho!“ ukázal Slíma na Willa.
Stráže pri pohľade na Willov prsteň zaváhali a Will to využil. Chytil sa reťaze a hodil sa do temnoty. Ruky ho pálili, ako sa
šmýkal po reťazi dolu. Pamätal si, že na bočnej strane jaskyne je
výklenok, za ktorým je chodba. Priamo pod ním sa to hemžilo ne249
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tvormi. R
 eťaz sa zatriasla. Nad priepasť sa naklonil Slíma, zradný
sluha Pána hradu.
„Už si dospieval, holúbok!“ vysmieval sa mu a sekal do reťaze.
Will padol na klietku so spievajúcim tvorom. Krčila sa v nej vyd
ra s lesklou srsťou, zo zvieracích očí jej tiekli slzy a ústa mala ako
človek. Klietka sa divoko rozhojdala. Will počkal, kým sa dostane
na kraj jaskyne. Tušil, že je tam tunel, preto sa z celej sily vrhol do
prázdna. Tvrdo pristál na kameňoch, na mieste pri jeho ústí. Nemohol sa zaoberať tým, že ho pália ruky, že brucho a kolená má
doudierané. Slíma zúrivo kmásal reťazou, až sa klietka s rachotom
zrútila na dno jaskyne. Výkrik Premenenej zanikol v škriekaní ostatných netvorov.
„Pán hradu nikdy nedostane Srdce temnoty!“ zakričal za ním
Slíma.
Will mlčal, nechcel prezradiť, že pád prežil. Padacie dvere zapadli a Willa obkľúčila tma. Začal kutrať vo vreckách a nahmatal v nich
sviečku a kresacie kamene. Chvatne vykresal oheň. Plameň sviečky
pritiahol netvorov. Zo všetkých strán sa snažili dostať k nemu na
skalnú vyvýšeninu. Kým nespia, nedostanem sa cez nich, uvedomil
si Will. V jeho mysli skrsol zúfalý plán.
***
„Nikam nejdem!“ rezolútne vyhlásila Cara.
„Potrebujem tvoj nádherný hlas.“
Will zastihol Caru v komnate, ktorú jej určil Pán hradu. Obklopená luxusným bielym nábytkom vyzerala ako kráľovná a on, celý
ufúľaný, ako posledný žobrák.
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„Pre koho vlastne pracuješ?“ spýtala sa a ukázala na prsteň na
jeho ruke.
Will jej potom rozpovedal, čo za posledné hodiny zažil.
„Musíš ich uspať!“ vysvetľoval Will.
„A pustí nás Pán hradu potom na slobodu?“ zapochybovala Cara.
„Dá sa povedať, že áno,“ odvetil vyhýbavo, keďže zatiaľ dohodol
len výmenu drahokamu za slobodu otca.
„Poď so mnou,“ ťahal ju za ruku „všetko ti poviem cestou.“
Stráže pri dverách komnaty ich s Willovým prsteňom nechali
prejsť, ale aj tak sa zakrádali po chodbách, pretože nemohli vedieť,
ktorí z vojakov slúžia Slímovi a ktorí Pánovi hradu. Prečo naňho
Slíma zaútočil? Chcel ten drahokam pre seba? Čo by tým získal?
V každom prípade ich ten zákerný človek nesmie dolapiť! Zastali
nad tmavou trhlinou.
„Tak na to zabudni!“ povedala Cara a odstúpila od trhliny.
Stáli na zasneženej pláni pri otvore, ktorý minule s Fironom objavili. Will si netrúfol vojsť cez podzemie hradu, kde ho prepadol
Slíma.
„Odkiaľ vieš, že Srdce temnoty je práve tam?“ chcela vedieť Cara.
„V tej jaskyni je môj otec,“ povedal Will, „on vie, kde je ten drahokam.“
„Takže žije?“ spýtala sa s nádejou v hlase Cara a súcitne hľadela
na Willa. „Tak dobre! A naozaj Pán hradu sľúbil, že nás všetkých
pustí?“ spýtala sa ešte raz.
Will uhol jej pohľadu. Podrobnosti ich úteku musí domyslieť.
***
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Jaskyňu zaplavil Carin lahodný spev. Premenení zvedavo zdvihli
hlavu k malej postave odetej v bielom. Will sa zatiaľ po kraji jaskyne
priplazil k otcovej klietke.
„To nesmieš urobiť!“ rezolútne vyhlásil otec. „Pán hradu sa nikdy
nesmie dostať k Srdcu temnoty!“
„Prečo? Veď ti zaň daruje slobodu!“
„Will,“ odvetil otec, „stratený drahokam je to jediné, čo ho púta
k tejto pevnosti. Ak ho získa, oslobodí sa. Už ho nič nezastaví, sám
s armádou Premenených a svojich prívržencov bude napádať pokojné kraje ľudí. A prečo toľko ľudí posiela do baní? Nejde mu len
o uhlie, ale chce, aby prekutali celú horu a našli ten drahokam.“
„Prečo bez neho nevie odísť preč?“
„Je to jeho srdce!“ hlesol otec a spustil sa na dno klietky.
„Ako? Nechápem! On žije bez srdca?“
Nad nimi znel Carin hlas. Krásna melódia napĺňala jaskyňu.
Fungovalo to, netvory boli uchvátené. Schádzali sa pod útesom, na
ktorom stála Cara, a počúvali. Netvor pripomínajúci medveďa sa
postavil na zadné nohy, labami dosiahol o piaď pod Carou. Zachvel
sa jej hlas a pozrela sa na Willa. Will na znak povzbudenia prikývol. Cara privrela oči, zhlboka sa nadýchla a spievala ďalej. Medvedí
dravec vzal do náruče svoje mláďa a zdvihol ho nad hlavu. Tie netvory túžia po kráse! Toto zistenie Willa šokovalo.
„Kde si našiel ten žltý drahokam?“ potichu sa spýtal otca. „Zaiste
tam bude aj čierny.“
„Stalo sa to, keď som prvýkrát stretol Premeneného,“ povedal mu
otec. V jeho oku sa zaleskla slza. Zhlboka sa nadýchol a pokračoval
v rozprávaní. „Sekol ma do hrude. Myslel som, že zomieram. Do252
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slova mi vytrhol srdce z hrude. A vtedy sa to stalo. Videl som svoje
vlastné srdce v rukách Premeneného. Jasne žiarilo. Netvor padol na
zem. Žiara z neho mu ukázala cestu späť k ľudskej podobe. S radosťou sa po nej vydal. V ten deň som ukázal cestu na svetlo prvému
Premenenému. Nezomrel som. Zotavil som sa, rana sa zahojila. Ale
moje srdce sa zmenilo na žltý drahokam.“
„Ako to, že si prežil?“
„To je aj pre mňa tajomstvom,“ odvetil otec, „asi mám na tomto
svete ešte niečo vykonať. Najprv som nosil drahokam na retiazke na
hrudi, ale neskôr som zistil, že je bezpečnejšie mať ho pripevnený
na dlhej tyči. Premenených fascinuje svetlo vychádzajúce z drahého
kameňa. Dovtedy sa driapali po mojom krku, teraz si ich môžem
držať ďalej od tela.“ Otec sa usmial.
„Nerozdrvia ho?“
„Je pevnejší, než sa zdá. Ani horda Premenených, ktorá napadla
náš dom a premohla ma, ho nedokázala zničiť. Hoci nenávideli svetlo, ktoré z neho vychádzalo, nemali silu roztrieštiť ho. Zdá sa mi, že
tú silu mám len ja, lebo patrí mne. Keď ma uniesli a oddelili od drahokamu, okolitý svet sa ponoril do tmavej šedi. Opäť som mal pocit,
že zomieram, že mám len bezduché telo. Ani neviem, ako dlho som
tu v podzemí. Som len slabý tieň môjho niekdajšieho ja.“
„Pán hradu sľúbil, že ak mu donesiem Srdce temnoty, vráti ti
tvoje srdce. Videl som ho, má ho vo svojej komnate.“
„A kde je srdce Pána hradu?“
„Neviem.“ Otec si odpľul. „Ani to nechcem vedieť. Ten zloduch
si nezaslúži nájsť svoje srdce! Hanbím sa zaňho!“
„Prečo?“
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„Sme vzdialení príbuzní,“ neochotne priznal otec.
Takže Pán hradu je aj moja rodina, napadlo Willovi.
„Ako stratil svoje srdce Pán hradu? Tiež niekoho zachra
ňoval?“
„Vtedy som bol tam…“ odvetil skormútene otec, „v deň, keď Pán
hradu dovŕšil plnoletosť. Poznáš legendu o tom, že na začiatku dospelosti si človek môže priať od Prvého Kováča jednu schopnosť?“
Will prikývol, spomínala to Fironova babička.
„Nie je to len legenda,“ pokračoval otec, „je to pravda. Môžeš
si vybrať jednu vlastnosť a v tej sa ti bude v živote obzvlášť dariť,
postupne sa v nej staneš výnimočný.“ Otec na chvíľu zaváhal. „Pán
hradu si v noci, počas ktorej oslavoval svoju svadbu a plnoletosť, vybral moc vládnuť nad ľuďmi. Na slávnosti po svadbe si ho priatelia
doberali, že je slaboch, a tak sa chcel preukázať schopnosťou vládnuť.
Odhováral som ho, ale neposlúchol ma.“ Otec si zaboril hlavu do
dlaní. „Opitý a nahnevaný na svojich priateľov sa pokúsil zmeniť
jedného z nich,“ pokračoval otec a odvrátil tvár do temnoty, „jeho
čerstvá manželka stála najbližšie. Hneď ako vyslovil slová temného
zaklínadla, zmenila sa na Paniu tieňa. Pán hradu po vyrieknutí zaklínadla vykríkol a klesol na zem. Prvá Premenená stála pred ním
a vydávala hrozný hlas. Všetci popadali od hrôzy na zem. Kým Pán
hradu bez pohnutia ležal na zemi, Premenená utiekla do hlbín hradu. Domnievali sme sa, že Pán hradu zomrel. Vtom sa celý hrad
otriasol v základoch, podlaha, na ktorú dopadol, praskla. Jeho srdce
sa prepadlo cez štrbinu do temnôt pod hradom. Odvtedy srdce Pána
hradu nikto nevidel, šepká sa o ňom ako o Srdci temnoty. Každým
premenením človeka na netvora Pán hradu zoslabne. Hovorí sa, že
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srdce sa každou temnou premenou od neho stále viac vzďaľuje. Silu
sa snaží získať prostredníctvom omamného vína z plodov lumarmov. Nemôže opustiť tento hrad jedine kvôli svojmu srdcu, ktoré
leží v temnotách. Preto posiela do sveta Premenených… aby pre
neho lúpili a hromadili bohatstvo.“
„Kde by si hľadal Srdce temnoty?“ spýtal sa Will otca.
Ten zatriasol hlavou: „Nesmieš mu ho doniesť, stal by sa príliš
mocným.“
„Ale zachránil by som ťa!“ nástojil Will.
„Will,“ otec pritisol svoju tvár k mrežiam, „to, čo teraz dokáže
robiť Pán hradu, je nič v porovnaní s tým, čo by dokázal, keby sa
oslobodil. Celé dediny a mestá by zmenil na Premenených. Táto
pliaga by zasiahla celú Risniu. Aj keby nás to všetkých malo stáť
život, nesmieš to urobiť!“
„Prečo ho nejde hľadať sám?“
„Keď si uvedomil svoj skutok, v záchvate zúrivosti zmenil na Premenených všetkých priateľov, ktorí sa mu posmievali. Pomstil sa im,
že ho vyprovokovali k neuváženému činu. Len ja som sa zachránil.
Rozbehol som sa hľadať tú nešťastnú ženu, ktorú premenil. Ani teraz, po rokoch, sa nedokáže na nich pozrieť, preto sa nikdy neodvážil
zostúpiť do podzemia. Vyčíta si, že znetvoril svojich najbližších.“
„Vie o tom, že ich vieš premeniť späť?“ pýtal sa Will ďalej.
„V jeho mysli, aj keď po tom tajne túži, už niet miesta pre zľutovanie. Podzemie plné netvorov sa stalo súčasťou jeho života. Tak
mocne sa upol na premieňanie ľudí na temné bytosti, že v túto možnosť neverí. Zabudol na ňu. A ja, hoci by som to mohol urobiť, nechcem odstrániť poslednú prekážku, ktorá ho delí od jeho srdca.“
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Will horúčkovito rozmýšľal. To je šialené! Čo má robiť? Priestorom znel Carin zamatový hlas. Môže ich všetkých zachrániť. Odovzdá Srdce temnoty Pánovi hradu. Určite mu vyhovie a pustí ich
na slobodu. A oni utečú ďaleko, vezmú so sebou aj mamu. Ale čo
knieža vo Forneme? Ako budú čeliť mocnému mágovi? A čo iné
kráľovstvá? Ak na nich vypustí svoju čiernu mágiu, svet zaplavia
Premenení.
Zhora sa ozval výkrik. Carina postava vo výklenku sa zložila na
zem. Na jej mieste sa objavila postava sluhu Slímu.
„Nikdy ma nenahradíte!“ zakričal a prstom ukazoval na Willa,
„obaja tam ostanete navždy uväznení. A Pán hradu tu bude navždy
prikovaný. Ja budem jediný, kto ho bude zastupovať vo svete. A keď
nahonobím dostatočnú armádu a bohatstvo, jednoducho zanechám
tento hrad svojmu osudu. Pán hradu tu zhnije v samote a chudobe.“
Len čo Slíma dohovoril, prehodil si Caru cez plece a stratil sa
v úzkej chodbe.
Will sa rozhodol. Teraz ich zachráni len jedno, preblesklo mu
mysľou.
„Otec, dôveruj mi!“ zakričal otcovi a ozlomkrky sa rozbehol do
podzemia hory.
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S

i tu sama.“
Nad Carou stála vzpriamená temná postava Pána hradu.
„
„Je mi zima!“ posťažovala sa Cara. Drkotali jej zuby. Ležala
v jednej z odľahlých chodieb hradu.
„To vidím,“ odvetil posmešne Pán hradu. „A kde je tvoj kamarát?
Tvoj Osloboditeľ?“ Rukou opísal priestor okolo nich. „Ten chlapec
ťa nepekne podrazil.“
Cara sa prekvapene pozrela na Pána hradu. Kľakol si k nej a rukou jej odhrnul prameň vlasov, ktorý jej padal do očí.
„Čo myslíš, kam šiel? Celá tá chamraď je rovnaká. Zaujíma ich
len bohatstvo. Utiekol a teba tu nechal napospas smrti.“
„Neverím ti!“ precedila cez zuby Cara.
„Všetci okolo ťa opustili,“ zašepkal jej Pán hradu do ucha, „si úplne sama!“
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Care stekali po tvári slzy ľútosti.
„Chceš sa im všetkým pomstiť?“ ledabolo sa spýtal dievčiny Pán
hradu.
A ona bez slova prikývla.
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T

rielil temnotou a rukou chránil plameň blikotajúcej sviečky.
Neustále klesal. Ten drahokam musí byť poriadne hlboko, pomyslel si Will. Po čase spomalil. Premenení ho neprenasledovali.
Nechcel špekulovať, či im v zostupe do hlbších častí podzemia bránil strach, alebo im viac chutilo žrádlo, čo im zhadzovali stráže.
Zrazu sa pošmykol. Sviečka mu vypadla z ruky a zhasla. Nastala
hlboká tma. V panike sa snažil nahmatať ju, ale ruky sa mu šmýkali
po niečom mazľavom. Začul šuchot. Čo môže žiť tak hlboko pod
zemou? Pritisol sa k stene, aby si kryl chrbát. Okolo jednej, potom
okolo druhej ruky sa mu šuchla jemná látka. Po chrbte mu prebehli
zimomriavky. Niečo sa okolo neho obmotávalo! Schytil ostrý kameň
a sekol ním do tmy. Ozvalo sa ostré zasyčanie a vzápätí sladký hlas.
„Neboj sa ma!“
„Kto si?“ zvolal neisto do tmy.
259

Odvazne srdce.indd 259

28. 7. 2016 22:18:49

O dváž ne Srdce
„Som tá, po ktorej si vždy túžil,“ zašepkal pôvabný hlas.
Cítil, ako mu hruď ovíjali pásy látky, pevne obopínali jeho telo.
„Zmizni, nechcem ťa,“ zakričal do tmy.
„Nevieš, čo všetko ti môžem splniť,“ znel zvonivý hlas v temnote
pred ním, „tvoje najtajnejšie túžby sa stanú skutočnosťou.“
Will na chvíľu zaváhal. Pásy látky ho pevne zovreli a strhli na
zem. Tajomná bytosť ho ťahala po zemi.
„Ak okúsiš blaho môjho príbytku,“ šepkal hlas, „viac neodídeš!“
Vo vrecku Will nahmatal kresací kamienok. Silno ním trel o skalu a temnotu preťala iskra ohníka. Bytosť ho prestala ťahať. Využil to.
Zaprel sa nohami o skalu a prehodil sa cez ňu na druhú stranu. Látka sa zasekla a syčanie sa zopakovalo. Tajomná bytosť zúrivo mykala
látkou a tá sa čoraz viac uťahovala v pevnom uzle okolo skaly. Will
trasľavými rukami kresal iskry na pásy látky, kým nevzbĺkla čmudivým plameňom. Podzemím sa nieslo zlovestné škriekanie. Will
sebou trhol. Horiaca látka povolila. Vyskočil ako srnka. Na miesto,
kde predtým ležal, dopadli ostré pazúry a za pazúrmi sa vynorilo telo netvora. Vtedy ju spoznal. Krčila sa pred ním Vyvolená, tá
premenená dievčina, ktorú Pán hradu na prvej oslave premenil na
harpiu. Čo robí tu dolu? Veď vie lietať! Zúfalo sa snažila zahasiť svoj
odev. Will ju ľutoval.
„Čo tu hľadáš?“ zakričal na ňu.
Na chvíľu stuhla, potom sa k nemu obrátila.
„To ja mu donesiem ten najvzácnejší poklad!“ povedala a skočila
po ňom. Zadržali ju však kusy látky obmotané okolo jej tela.
Will uskočil do temnoty, ale stúpil do prázdna. Padal. Padol do
niečoho mäkkého. Snažil sa otočiť, no nešlo to. Držalo ho niečo lep260
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kavé… ako med lesných včiel. Mykol sa. Po ruke mu prebehlo niečo
chlpaté, vyšlo mu na chrbát a stade na tvár. Pocítil ostré pichnutie na
líci. Telom sa mu rozlialo teplo, oči sa mu od únavy zatvárali. Mysľou
sa mu preháňalo množstvo otázok: Čo si chceš dokázať? Si sám,
stratený v podzemí, a chceš nájsť najväčší drahokam zo všetkých.
Veď nevieš loviť ani jednoduchú zver! Ani otca si nedokázal zachrániť, ani to dievča. A vôbec ťa nemá rado. Si bezvýznamný! Zlyhal si!
Ako blesk z jasného neba prišla spomienka na mamu. Na jej
uplakané oči. Musí to prežiť! Musí zachrániť otca. Nesmie jej spôsobiť ďalšiu bolesť svojou smrťou. Napriek tomu, aké má on sám
chyby, pokúsi sa o to.
Will si končekmi prstov rozopol košeľu, nasiaknutú mazľavou
látkou, a pravú ruku pomaly vysunul z rukáva. Pozorne vytiahol aj
druhú ruku. Tentoraz pocítil ostré bodnutie na krku. Malátne sa
zahnal rukou a chlpatý tvor z neho nehlučne spadol. Nahmatal
dno chodby. Siete ho držali kúsok nad jej povrchom. Opatrne sa
vyslobodil z obmotaných nohavíc. Dopadol na zem. Keď sa obrátil,
v diaľke uvidel mihotajúce sa svetlo. Tackal sa k nemu. Predieral
sa cez pavučiny. Naboso, len v roztrhanej halene a spodnej bielizni.
Triasol sa od zimy, no prebral sa. Svetla pribúdalo.
Will vstúpil do vysokánskej jaskyne, jej stred bol osvetlený cez
puklinu zhora. Na vyvýšenom stĺpe sa vynímal čierny drahokam.
Srdce temnoty! Willovi sa rozbúšilo srdce. Pristúpil bližšie a načiahol k nemu ruku. Vtom mu cestu zahatala postava. Bol to on sám.
V zrkadle? Nie! Postava držala v ruke ostrý úlomok skaly. Myslel
si, že je ešte otrávený od toho bodnutia. Ale keď sa pozrel na svoju
ruku, držal v nej ostrý úlomok skaly.
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Zaliala ho vlna nenávisti: k Pánovi hradu za jeho krutosť, k jeho
sluhovi Slímovi za jeho zradu, k Care, že ho odmieta a nevšíma si
ho, ku kniežaťu Finismaudovi vo Forneme a jeho manželke, že sa
k nemu správali povýšenecky, k Malovi, že ho okradol, k Raine, že
ho odsudzovala, k Fironovi, že ho prekonal v streľbe z luku, k Ronovi, že bol vzdelanejší. Prebudil sa v ňom hnev: na otca, že mu nedôveroval, že mu všetko zakazoval, na mamu, že ho len napomínala.
Zovrela v ňom žlč. Počul sa, ako neľudsky reve. Postava pred ním sa
začala meniť. Jeho rev prešiel do divokého zavýjania. Pokožka postavy stmavla, tvár jej zahalili čierne šupiny, zhrubli jej uši a v ústach sa
objavili ostré tesáky. Keď Will rozprestrel ruky, narástli jej obrovské
čierne krídla.
***
V najtajnejšom zákutí jeho mysle sa vynorila spomienka. Videl,
ako otec drží rozžiarený kryštál nad Medvedím mužom, ako spolu
s ním kráča na ich kopec a ako oslavujú narodeniny. Mal pred očami mamu, ako ho objíma, aj Firona, ako sa spolu driapu na strom.
Spomenul si na krásny spev Cary. Pozrel sa na seba. Na postavu pred
sebou. Stál pred ním netvor. Premenený. Hľadel mĺkvo a nechápavo.
V očiach sa mu zračil nekonečný smútok.
„Ja viem,“ povedal postave pred sebou, „je to ťažké. Ale napriek
tomu ich mám rád!“ Vystrel ruku a pohladil ju. Ako sa jej dotkol,
šupiny z jej tváre razom zmizli. Jej pokožka nadobudla ružovú farbu, krídla sa rozplynuli v dyme. Namiesto postavy pred ním ležalo
Srdce temnoty.
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W

ill si vyzliekol spodnú halenu a hodil ju na drahokam. Nemal odvahu dotknúť sa ho holou rukou. Na vlastnej koži
zakúsil, aké veľké pokušenie sa ho zmocnilo, len čo sa dostal do
blízkosti Srdca temnoty.
Zdvihol zo zeme veľký kameň a udrel ním do podstavca. Srdce
temnoty padlo na zem. Kameňom odhrnul cíp haleny. Drahokam
bol neporušený. Pevne zatiahol rukávy haleny, aby ho na spiatočnej
ceste nestratil. Životy jeho najbližších závisia od toho, či ho včas
doručí Pánovi hradu.
Chytil halenu za kraj rukáva. Skúmavo sa zahľadel na steny jaskyne. Späť sa musí dostať inou cestou, ako sem zostúpil. A jednu
videl pred sebou. Po obvodoch stien sa vinula pravidelná špirála. Na
zemi bol jemný prach zo stien. Akoby túto jaskyňu vyryl sám drahokam. Postupne, rokmi, ako Pán hradu menil ľudí na netvorov, sa
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jeho vlastné srdce od neho vzďaľovalo. Postupne, neúprosne klesalo.
A Pán hradu slabol a slabol.
Will kráčal po kraji jaskyne. Cestička bola úzka. Jednou rukou sa
opieral o skalnú stenu. Bol vyčerpaný, no napĺňala ho radosť. Našiel
Srdce temnoty! Našiel cenu, za ktorú získa slobodu otca. Spolu určite prídu na to, ako oslobodiť priateľov.
Ale ako prežije zimu vonku? Bude musieť prebehnúť dlhú vzdialenosť po snehu bez šiat. Najprv sa však musí predrať cez miestnosť
plnú Premenených. Nechcel si ani predstaviť, čo s ním urobia, keď
zistia, že človeku, ktorý ich zmenil na netvorov, nesie späť Srdce temnoty. Pohľadal na zemi ostrý kameň a pevne ho zovrel. Lepšie ako nič,
povedal si. Uvedomoval si, že je v zúfalej situácii, ale musí to skúsiť.
Will sa dostal k vchodu do jaskyne s Premenenými. V jaskyni bolo
ticho, až príliš ticho. Premenení nehybne ležali na zemi. Čo s nimi urobil Pán hradu? Priblížil sa k jednému z nich. Potichu odfukoval. Všade
navôkol ležali rozbité sudy so zvyškami omamného vína z lumarmov.
Will zachytil otcov sústredený pohľad aj to, že mu mával, ale
odvrátil sa. Z horného otvoru prúdilo bledé svetlo. Z toho istého
otvoru bol spustený široký rebrík, ktorý siahal až na dno jaskyne.
Kto tam naňho čaká? Začal sa po ňom štverať. Vtom svetlo zhora
potemnelo a vrhla sa naňho tmavá masa. Zhodila ho z rebríka. Will
sa zosypal na zem ako vrece zemiakov a pritom mu z ruky vypadla
halena s drahokamom. Snažil sa hmatom zistiť, kde dopadla. Teraz
mu nikto nezoberie jeho výkupné! Dvihol sa. Pred ním stál zamatovozelený bazilišek. Jašter vyplazil jazyk a zasyčal. Will sa po ňom
zahnal holými rukami, ale bazilišek sa bleskurýchlo uhol a vrhol sa
na Willa. Ten sa hodil nabok a odrazil sa od steny. Podarilo sa mu
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tesne uniknúť pred jeho ostrými zubiskami. Na baziliška dopadol
lúč svetla. Na jeho tvári sa vynímali zelené ľudské oči.
„Cara!“ zvolal Will v šoku a klesol na kolená. Pred ním sa vzpínal hrozivý jašter. Napriek znetvorenej tvári naňho určite hľadeli oči
kňažnej.
„Nemal som ťa sem volať,“ zastonal Will, „odpusť mi!“
Plaz nahnevane švihol chvostom, vyceril ostré zuby a vrhol sa na
Willa. Will ho pevne chytil za predné laby a primkol sa k nemu tak
pevne, že sa navzájom dotýkali krkom. Jašter po ňom chniapal svojou papuľou, no nedokázal ho uhryznúť. Will cítil, ako premenenej
Care v tepne na krku pulzuje krv.
„Cara!“ zakričal baziliškovi do ucha. „Počúvaj ma! Nechcem ti
ublížiť. Mám…“
Plaz sa zúrivo mykol. Narazil na stenu jaskyne.
„Je mi to strašne ľúto!“ zakričal Will.
Plaz ho škrabol zadnými labami. Will sa snažil pristúpiť jeho
ostré pazúry, ale plaz vytrhol svoju prednú labu spod Willovej nohy
a pazúrom sa mu zadrapil do hrude. Prenikla ním ostrá bolesť. Zvalil
sa na plaza. V kŕči ho pevne objal. Cítil, ako z neho uniká život.
„Ja len chcem,“ zašepkal Care do ucha, „aby si bola šťastná.“
Srdce mu bilo slabšie a slabšie. Uľavilo sa mu, aj keď bolesť ním
stále pulzovala. Cítil, že to má byť tak, že práve tak je to správne.
Plaz sa prestal mykať, žmúril a hľadel mu do očí.
Miestnosť naplnilo matné bledomodré svetlo. Will sa pozrel na
svoju hruď. Prýštilo z nej svetlo a obmotávalo plaza. Bazilišek sa
snažil dostať z Willovho zovretia, ale on ho pevne držal. A potom
svetlo ustalo. V jeho náručí sa chúlila Cara. Will si položil ruku na
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hruď. Nahmatal niečo ostré. V ruke držal svetlomodrý drahokam.
Pozrel sa na ranu. Bola zacelená.
„Prepáč!“ zašepkal Will dievčine do ucha. Vtom naňho dopadlo
niečo mäkké. Obzrel sa. Otec mu hodil svoje šaty. Chúlil sa v klietke
len v otrhanej spodnej bielizni. Will zahalil Caru do otcových šiat.
„Odpustené,“ zašepkala Cara. Po tvári jej stekali slzy šťastia. „Aj
ty mi prepáč. Celý čas si bol pri mne a ja som o tom nevedela. To ty
si môj Osloboditeľ!“
***
Will opatrne nazrel do podzemnej vyhne. Zívala prázdnotou.
Kováči odpočívali v ubytovniach. Zodvihol koženú zásteru ktorú
baníci nechali pohodenú na zemi. Kameňom z nej odrezal dva tenké
pásy, do jedného zabalil modrý drahokam, druhý použil na to, aby si
drahokam mohol zavesiť na krk.. Nemohol uveriť, že jeho srdce sa
zmenilo na vzácny kameň modrej farby. Nahmatal si hruď. Vyzeralo
to desivo, necítil tlkot srdca. Potom si chytil ruku, aby sa uistil, že
v jeho tele pulzuje krv. Cíti ho. Musí mať ten drahokam blízko pri
sebe. V druhej ruke držal kovovú tyč, ktorú otec kul doma vo vyhni.
Vojaci mu ju vydali, keď im ukázal prsteň s drakom.
Podišiel k sálajúcej pahrebe a zboku do nej dúchal obrovskými
mechmi. O chvíľu sa uhlíky rozžeravili. Zobral zo zeme handru
a chytil ňou kovovú tyč. Vsunul ju do pahreby. Keď ju vytiahol, jej
koniec svietil jasným oranžovým svetlom. Tyč položil na obrovskú
nákovu. Schytil najmenšie kladivo, no aj to ledva zodvihol, a búšil do
konca tyče. Nech mu Pán hradu sľúbil za Srdce temnoty čokoľvek,
chcel mať na vyjednávanie o jednu možnosť viac.
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u je Srdce temnoty!“ povedal Will a načiahol ruku s drahokamom pred Pána hradu.
„
Stál v obrovskej dvorane, kde ich na začiatku Pán hradu prijal, v šatách jedného z dvoranov, ktorí mali izby na bočnej chodbe.
Okolo boli nastúpení všetci obyvatelia hradu. Pán hradu chcel osláviť svoje oslobodenie pred všetkými. Za trónom stál zákerný sluha
Slíma. Snažil sa ovládať, ale svaly na tvári mal napäté na prasknutie.
Najbližšie pod trónom boli vojaci, držali Firona, Rona a Rainu. Po
stranách sály sa tiahlo služobníctvo a na konci dvorany sa krčili baníci, medzi nimi bol aj Mal. Až teraz si Will všimol, že aj stredom
dvorany prechádza tá istá trhlina, ktorá preniká až do jaskyne s Premenenými.
Pán hradu vstal. Šum v sále utíchol. Natiahol ruku k Srdcu temnoty. Jeho dlhé kostnaté prsty sa triasli.
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„Najprv osloboďte môjho otca!“ zaprotestoval Will a odtiahol ruku.
„Ak ma chceš o niečo poprosiť,“ odvetil napäto Pán hradu, „musíš presne predniesť svoju prosbu.“
„Chcem slobodu pre môjho otca,“ zopakoval Will nahlas, v ru
ke zvieral zaostrenú tyč a srdce mu splašene bilo. Splní Pán hradu
svoj sľub?
Pán hradu predstúpil pred Willa so smiechom, ktorý mrazil.
„Tvojej žiadosti sa vyhovie, tvoj otec dostane slobodu. Nikto iný!
Vieš, kto je vlastne tvoj otec?“ povedal posmešne Pán hradu. Will sa
naňho nechápavo pozrel. „Ten muž v klietke nie je tvoj otec,“ precedil cez zuby čarodejník. Willovi sa do tváre nahrnula krv.
„Ako sa opovažujete…“
„Nie je a nikdy nebude!“ pokračoval Pán hradu mrazivým tónom.
„Uniesol ťa, keď si bol ešte malý. Ukradol ťa. Je to zlodej a pod
vodník!“
„To-mu ne-ve-rím,“ zajachtal Will.
Pán hradu sa naklonil až k nemu a opäť zopakoval tú mučivú
otázku.
„Will, vieš, kto je naozaj tvojím otcom?“
Will sa zahľadel do jeho krvavočervených očí. Dlho do nich hľadel. Hlavou mu prebehli udalosti posledných dní a mesiacov. A vtedy to pochopil. Všetko do seba perfektne zapadalo.
„Ty!“ šepol zdesene Will.
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W

ill sa zhrozene pozrel na čierny drahokam vo svojej ruke.
„Ako? To nemôže byť pravda!“ vykríkol.
„Ten podvodník ťa ukradol, keď si bol úplne malý, preto si to nepamätáš,“ prehovoril Pán hradu, „uniesol aj tvoju matku. Až doteraz
sa s vami skrýval v lese za Zakázaným hrebeňom. Pátral som po vás,
všade som vás hľadal, posielal som svojich poddaných, aby vás našli.“
Čo? Takže Premenení hľadali ich? Nechceli im uškodiť? Willovi
v hlave vírili samé otázky.
„Upieral mi to, čo je moje, na čo mám právo!“ burácal panovník.
„A preto toho podvodníka neoslobodím. Tvojím otcom som ja!“
Will bol zdesený, bezradne sa rozhliadal okolo seba.
„A teraz mi vráť moje srdce, synu,“ povedal už trochu milšie Pán
hradu a natiahol sa za drahokamom k Willovi. Jeho dlaň však zostala otvorená a prázdna.
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Nesmie dostať ten drahokam, hovoril si Will. Spomenul si na
otcovo varovanie.
„Nech je muž v klietke ktokoľvek,“ ticho riekol Will, „má pravdu.
Nikdy nesmieš opustiť tento hrad!“
Pán hradu zreval. Hodil sa na Willa, ale on bleskovo odskočil
a rozbehol sa. V ruke zvieral ostrú tyč.
Trielil k dverám dvorany. Tu mu stráže zablokovali cestu. Začul
hlasný piskot, a keď sa obrátil, zbadal Rainu, ako ukazuje na vedľajšie okno. Will sa rozbehol tým smerom a vyskočil na podobločnicu.
Pozrel sa von. Bol vysoko. Vzápätí za sebou začul rinčanie zbraní,
a tak drahokam vložil do vrecka a skočil. Tvár mu ovial mrazivý
vzduch. Napodiv pristál mäkko, zaboril sa po pás do snehu. Vyhrabal sa z neho a hnal sa preč. Povetrím sa nieslo dunenie bubnov.
Vbehol do blízkeho lesa, ktorý lemoval úzke údolie.
V lese ho čakalo strmé stúpanie. Nevnímal okolité stromy, na
mysli mal jediné: dostať sa preč od toho čarodejníka! Tvrdí, že je
jeho otec, že celý jeho život je jedno veľké klamstvo. Ako mu to rodičia mohli urobiť? Will ťažko dýchal. Opäť začul stráže. Neprestajne utekal, iba na chvíľu zastal, aby polapil dych. Sem-tam sa oprel
o kovovú tyč.
***
Hrad stratil z dohľadu. Vyštveral sa na náhornú plošinu a bežal,
až kým nezastal pod skalnou stenou. Na kraji lúky zaštrngala oceľ.
Will sa pozrel dozadu. Z lesa sa vynorili stráže na čele s Pánom
hradu, ktorý hneď vytasil dlhý tmavý meč a začal sa brodiť snehom
smerom k Willovi.
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„Tentoraz mi neutečieš!“ zachripel Pán hradu.
Will v panike hľadel na vysokánsku skalu. Odtiaľto sa nedostane, uvedomil si. Premkla ho hrôza. Klesol na kolená, ruky zaboril
do mrazivého snehu a bezmocne sledoval, ako sa k nemu blíži Pán
hradu s vojskom.
„Otec,“ zaúpel, „zachráň ma!“
***
Willovi sa zatmelo pred očami. Vyčerpaný padol na zem, ale nezaboril sa do snehu. Keď opäť otvoril oči, zistil, že leží na trávnatej
lúke plnej kvetov, okolo poletujú motýle a rozlieha sa trilkovanie
vtákov. Tvár mu zalialo jasné slnko, takže si rukou clonil oči. Po
chvíli vstal zo zeme. Cítil niečiu prítomnosť.
„Čo ťa trápi, synu?“ ozval sa mohutný hlas.
Po lúke kráčal k nemu urastený muž v jasnobielej halene, opásaný dlhou koženou zásterou. Will pokľakol a sklonil hlavu.
„Prvý Kováč!“ vyslovil s veľkou úctou.
Muž prikročil k nemu a láskavo ho zdvihol.
„Čo ťa trápi, synu?“ zopakoval svoju otázku.
Will sa rozplakal. Dlhé mesiace trampôt a námah sa skončili. Tu
sa cítil v bezpečí. Milovaný a prijatý.
„Kto je môj otec?“ vyhŕkol.
„Je to ten, kto ťa má rád,“ odvetil muž.
Will pocítil hrejivé lúče slnka – Milujúceho Slnka, manželky
Prvého Kováča. Jej lúče ho pohladili po tvári.
„Neboj sa,“ začul jej povzbudivý hlas, „všetko dobre dopadne!“
„Synu, čo si praješ?“ spýtal sa ho Prvý Kováč.
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„Chcem mať silu poraziť akékoľvek zlo v Risnii!“ povedal Will,
ale hneď sa zarazil. Pohľad na hrad v diaľke mu pripomenul, ako Pán
hradu dokázal mocou spustošiť životy iných ľudí.
„Chcem mať silu pomáhať druhým!“ opravil sa.
Prvý Kováč sa naňho s láskou zahľadel.
„Synu, tú silu už máš v sebe. Naber odvahu použiť ju!“ povedal muž
láskavo a dýchol naňho. „Ak máš niekoho veľmi rád,“ povedal vážne
Prvý Kováč, „stávaš sa tým, kým si od počiatku. A druhých pozývaš
na tú istú cestu. Na cestu do svetla. Nech je vždy s tebou naše svetlo.“
Prvý Kováč dohovoril a vzniesol sa k Milujúcemu Slnku. Will
ostal na lúke sám, naplnený ľahkosťou a radosťou.
„Sloboda!“ vydralo sa Willovi z pľúc. Rozopäl ruky a rozbehol sa
po lúke. Od radosti vyskakoval, odrážal sa jednou nohou a rukami sa
snažil dosiahnuť čo najvyššie. Plakal od šťastia. Po chvíli si ľahol na
hebkú trávu, upažil a zhlboka sa nadýchol. Dlho, predlho takto ležal.
Potom sa posadil a poobzeral sa. Všimol si, že okolo skalnej rímsy
vedie chodník. Pozbieral sa zo zeme a tryskom sa po ňom rozbehol.
Stromy sa okolo neho len tak mihali. Konáre ho šľahali do tváre, aj
keď sa snažil uhýbať im. Doslova letel, na strmšom svahu však zmiernil tempo. Odrážal sa mohutnými skokmi vyššie a vyššie. Teraz ho už
nič nezastaví.
Keď vybehol na vrchol kopca, od vyčerpania sa mu podlomili
kolená. Ako tak kľačal, všimol si, že je obklopený zasneženými kopcami. Ale na mieste, kde sa nachádzal on, rástli nádherné kvety. Vystrel ruky k oblohe a tvár obrátil k slnku, k tomu slnku, kde vystúpil
Prvý Kováč. Jeho tvár vpíjala hrejivé slnečné lúče. Tu nezúrila zima.
A vládol tu pokoj a ticho.
272

Odvazne srdce.indd 272

28. 7. 2016 22:18:49

Vrchol kopca

Pozrel sa do údolia. Na kraji lúky, hlboko pod ním, stáli zaskočení vojaci s Pánom hradu. Ten váhal, zjavne sa bál vstúpiť na rozkvitnutú lúku. Nakoniec nabral odvahu a vykročil. Hneď však nahnevane vykríkol a cúvol. Akoby ho popálila jasná žiara slnka. Z jeho
rozďavených úst sa valila kliatba za kliatbou.
„Vráť sa!“ zreval na Willa.
Will sa naňho s ľútosťou pozrel. Pán hradu stál na úpätí toho
istého kopca ako on, a predsa bol úplne uväznený v snehu a mraze, neschopný prijať hrejivé lúče Milujúceho Slnka. Will k nemu
vystrel ruky. A zostal prekvapený. Zmenili sa. Jeho ruky žiarili! Na
chrbte pocítil šteklenie. Chcel sa poškrabať, no niečo ho pleslo po
tvári. Krídla! On má krídla! Opäť sa pozrel na ruky. Boli pokryté
svetlomodrým šupinatým pancierom. Chytil si tvár a nahmatal si
pretiahnutý nos a papuľu. Staneš sa tým, kým si od počiatku, spomenul si na slová Prvého Kováča. Rozopäl krídla a mohutným švihom
sa vzniesol do vzduchu. Bol to úžasný pocit. Sloboda! Stúpal.
Pán hradu skončil na kolenách.
„Vráť mi moje srdce!“ reval zúrivo.
Ako sa Will dvíhal stále vyššie a vyššie, Pán hradu sa hýbal čoraz
pomalšie. Ak vystúpim ešte vyššie, zabije ho to, uvažoval. Nemôžeš
zabiť vlastného otca, nech je to ktokoľvek, hovoril si. Ale nemôžem
dovoliť, aby svoje srdce získal späť. Čo robiť? Will hľadal múdre riešenie.
Vrchol hory sa mu zdal už len ako malý fliačik. Dolu videl siluetu
hradu, jeho špicaté vežičky sa hrdo vypínali priam až k oblohe. Ako
prosiace ruky, napadlo Willovi. Vtom si všimol niečo, čo doteraz
nevidel. Okolo celého hradu sa hadila priepasť. Náhoda? Alebo Pán
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hradu naschvál rozrazil povrch zeme, aby sa tak oddelil od okolitého sveta? Cez priepasť sa klenuli úzke mosty na reťaziach. Z výšky
vyzerali ako malé drievka.
V diaľke, za hradbou skál, sa tiahli vyschnuté sady lumarmov.
Sem ich omamná vôňa nedoliehala. A ďaleko za nimi sa týčil Zakázaný hrebeň. Za ním je náš dom, vzdychol si Will. … bol náš dom,
opravil sa vzápätí. Bolelo ho to. Ako sa má mama? Otec je uväznený
v hlbinách jaskyne…
Pozdvihol zrak k oblohe. Prvý Kováč a Milujúce Slnko sa držali
v objatí. Hľadeli naňho s láskou. V ich očiach bolo pozvanie a otázka
zároveň. Ak pôjde s nimi, do Risnie už sa nevráti. Stačí niekoľkokrát
mávnuť krídlami a ocitne sa pri nich. Pozrel sa na zemský povrch.
Na kraji lúky nehybne ležala malá čierna bodka, jeho darca života.
V podzemí hradu bol uväznený človek, ktorý ho vychoval a mal rád.
Za hrebeňom ho čakala mama. A na hrade boli v moci panovníka
Firon, Ron a Raina. A Cara. Ukryl ju v opustenej izbe, no z tohto
údolia sa sama nedostane. Nesmie ich nechať samých, nesmie ich
opustiť! S láskou sa pozrel na Prvého Kováča a Milujúce Slnko.
„Onedlho sa vrátim!“ zamával im a vrhol sa k zemi. Vietor mu
svišťal okolo uší. Teraz už rozoznával stromy. Veže hradu sa zväčšovali. Už vedel, čo urobí.
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Z

niesol sa na strechu hradu. Stačil krok a zoskočil pred hradnú
bránu.
Keď vojaci uvideli belasého draka, odhodili zbrane a ušli. Will sa
oprel o bránu. Zakvačil pazúry do verají dverí a vylomil ich. Prešiel
cez nádvorie hradu a zamieril k hlavnej dvorane. Služobníctvo sa zo
strachu rozutekalo.
***
Firon, Ron a Raina stáli spútaní a boli obkľúčení vojakmi. Naraz
sa celá stena dvorany rozsypala. Kúsky farebného skla padali na zem.
Bledomodrý drak vstúpil dnu. Vojaci boli zdesení a kričali jeden cez
druhého. Sluhovia v sále sa klátili, ale napriek tomu sa snažili dostať
čo najďalej od draka, pričom po sebe stúpali.
„Pustite ich!“ prikázal Will vojakom.
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Vojaci, ktorí strážili jeho kamarátov, zložili zbrane a opatrne
pred ním cúvali. Will priskočil ku kamarátom. Od strachu boli bieli
ako sneh.
„To som ja, Will,“ šepol im, „nebojte sa!“
Pazúrom rozrezal putá, ktoré ich držali. Tváre kamarátov prezrádzali úžas, neverili vlastným očiam.
Cez trhlinu v sále sa vysunul rebrík. Do miestnosti sa po ňom vydriapal Slíma. Potom ustúpil nabok a dovnútra sa hrnuli Premenení.
„Nikdy nedopustím, aby Pán hradu dostal späť svoje srdce!“ zaburácal Slíma. „Viete, ako dlho sa snažím, aby ten neschopný mág
zostal prikovaný k tomuto miestu? Mne a mojim verným patrí budúcnosť! Ja sa stanem novým Pánom hradu!“ A hneď nato sa obrátil
na Premenených. „Vaša sloboda za jeho život!“ Potom sa pozrel na
Willa. „Mne doneste Srdce temnoty!“
Netvory sa rozbehli. Will sa na nich s láskou zadíval, rozopäl
krídla a odovzdane im nastavil svoju hruď. Vrátil sa aj kvôli nim.
Mal ich rád. Teraz – ako otec dávno predtým – už v nich dokázal
vybadať podvedených a zranených ľudí. Zúfalých a nešťastných.
Prvý Premenený zaťal pazúr do jeho hrude. Willom šklblo od
bolesti. Premenených zalialo jasné modré svetlo. Útočiace netvory
sa zarazili.
„Ak si myslím, že to je, čo to je,“ povedal Ron červený až po
korienky vlasov, „budeme potrebovať závesy. Všetky, na ktoré dočiahnete!“ Sám sa rozbehol k oknám dvorany.
Prúdy svetla ovíjali Premenených. Niektorí na ústupe vrčali, no
väčšina z nich sklonila hlavy a pristúpila k Willovi. Opreli sa o jeho
dračiu hruď. Mohutný medveď s mláďaťom si ľahol k jeho nohám.
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Prúdy svetla im vrátili ľudskú podobu. Ron s Fironom a Rainou
na nich prehodili ťažké závesy. Navrátení sa do nich zavinuli. Pred
Willom stál zástup šťastných ľudí. Pokľakli pred modrým drakom.
„Sme tvoji služobníci!“ povedal mohutný muž, Navrátený z podoby medveďa.
„Nie, moji drahí,“ zastavil ich Will a sám pokľakol na jedno koleno, „ste slobodní. Konečne ste slobodní!“
Muž ho objal. Will pocítil na chrbte šteklenie. Cítil, ako sa
zmenšuje. Vystrel pred seba ruky. Zase to bol on v ľudskej podobe.
Sluha Slíma zlostne nadával a zišiel po rebríku do podzemia. Nie
ktorí vojaci utekali na chodbu, kde sa ukrývala Cara.
„Počkajte tu,“ poprosil Navrátených a rozbehol sa za vojakmi.
Musí ochrániť Caru.
Kroky vojakov utíchli. Chvatom bežal ku komnate, kde sa skrývala Cara. Dúfal, že je v poriadku. Spoza rohu sa vynoril v bohato
zdobenom odeve knieža Finismaud z Fornemu. Will zastal a pretrel
si oči. Sníva sa mu to? Za kniežaťom stáli rady vojakov vo farbách
kniežacieho mesta.
„Vaša výsosť,“ zakričal naradostene Will, „idete práve včas. Sme
zachránení!“ Zasmial sa.
„Kde je moja dcéra?“ spýtal sa knieža vážne.
„Tadiaľto,“ odvetil Will a viedol knieža labyrintom chodieb. Občas zavolal na Caru.
„Will!“ ozvalo sa zrazu.
„To je Cara!“ vydýchol si Will a rozbehol sa. Zabočil za roh a videl Caru, ako k nemu beží. Rozpustené vlasy jej veselo povievali vo
vzduchu. Mala na sebe jednoduchý odev, aký nosilo služobníctvo.
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V polovici chodby zaspätkovala. Oči sa jej rozšírili od hrôzy. Snažila
sa zastaviť, no na hladkej podlahe sa pošmykla a spadla. Will zastal
a vtom doňho odzadu drgol knieža a odsotil ho. Pevným krokom
pristúpil k Care.
„A už žiadne hlúposti,“ schmatol ju pevne za ruku, „jasné?“
Cara od bolesti vykríkla. Knieža ju vliekol za sebou. Will sa
k nim rozbehol, ale z oboch strán ho zovreli kniežacie stráže. Vošli do hradnej dvorany. Hlavnou bránou práve vchádzal Pán hradu
s vytaseným mečom. Keď ich uvidel, zastokol meč do pošvy.
„Vítam vás, urodzený knieža!“ posmešne zvolal Pán hradu.
„Myslel som, že si už zabudol cestu na môj hrad!“
Knieža sa zastavil pred Pánom hradu a sotil mu k nohám svoju
dcéru.
„Naša dohoda platí,“ povedal napätým hlasom, „teraz ty splň
svoju časť!“
„Nemôžeš mi darovať niečo, čo mi už patrí!“ opovržlivo si ho
premeriaval Pán hradu.
Will nechápal.
„Som len lacná poľovnícka trofej,“ šepla Cara skôr iba pre seba.
„Vôbec nie lacná,“ zachechtal sa Pán hradu, „tvojmu otcovi som
za teba sľúbil ochranu celého kniežacieho mesta.“
„A teraz ma počúvaj, ty vydriduch!“ naklonil sa ku kniežaťu.
„Zdá sa, že si neuvedomuješ, komu si dal sľub, ktorý si porušil! Toto
dievča tu malo byť hneď, keď dovŕšilo plnoletosť. Myslel si si, že som
zabudol?! Myslel si si, že sa k tebe nedostanem?“
„Ja dobre viem, na čom sme sa dohodli!“ odvetil nahnevane knieža. Nervózne zvieral rukoväť meča.
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„Kde je tretina úrody a bohatstva,“ prerušil ho Pán hradu, „čo si
pod mojou ochranou nahonobil? Bol som trpezlivý. Keď si sa sem
pred rokmi doterigal polomŕtvy, bol som to ja, kto ťa zachránil,
ošetril…“
Pán hradu schmatol knieža za ruku a vyhrnul mu rukáv. Na jeho
predlaktí sa černela malá podobizeň draka.
„Pristal si na moju žiadosť: ruka tvojej dcéry za blahobyt kniežatstva. Dal som ti čas, aby si sa vzmáhal, ale prekročil si všetky hranice.
Nielenže si neodovzdával dohodnutú čiastku bohatstva, ale odmietol si mi dať ruku svojej dcéry! Preto som sa rozhodol zobrať si sám,
na čo mám nárok. A moja ochrana od dnešného dňa prestáva platiť!“
„Máš, čo si chcel,“ zakričal knieža na Pána hradu. Bol úplne bledý. Kývol rukou. Pred Pána hradu napochodovali vojaci z Fornemu
s truhlicami, plnými drahokamov a zlata.
„Už je neskoro, už tvoju dcéru nepotrebujem. Mám niečo lepšie,“
uškrnul sa a obrátil sa k Willovi.
„Ty si sa vôbec nepoučil!“ ozval sa mohutný hlas.
Všetci sa obrátili za zvukom. Uprostred chumáčov medvedej
srsti stál statný muž a vinul k sebe malého chlapca.
„Marbog,“ prehovoril muž, „konečne buď dospelý!“
Pán hradu uprel na muža zmätený pohľad. Pri Navrátených neveriacky zažmurkal očami. Na chvíľu sa na jeho tvári objavil výraz
úľavy a s dojatím hľadel na dávnych priateľov.
„Ako ste sa premenili?“ Z hrude sa mu vydral ston, potom sa však
jeho tvár skrivila od zlosti.
„Už im neublížiš,“ povedal pokojne Will a postavil sa medzi Navrátených a panovníka.
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„Ty šteňa,“ zrúkol naňho Pán hradu, „netušíš, s kým máš do činenia!“ Pozrel sa vôkol seba. „Vy vôbec neviete, kto som, ani trochu
si ma nevážite! Po tom všetkom, čo som pre vás urobil…“ Načiahol
svoj kostnatý prst k Willovi. „Ty mi vďačíš za svoj mizerný život.
Ani ty mi neveríš? Pozri sa, čo dokážem!“
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P

án hradu rýchlymi krokmi pristúpil k svojmu trónu. Schmatol stojan s ohňom, ktorý stál naboku, načiahol sa po vrecúšku
na svojom opasku a celý obsah vysypal do ohňa. Miestnosť naplnil
ostrý korenistý pach. Potom začal odriekať temné kúzlo. Omotávali
ho čierne pruhy tmy.
Ľudí naplnila hrôza. Skríkli.
Pán hradu sa zviezol na zem. Z jeho úst sa valila temnota. Vedľa
trónu stál stôl s veľkým džbánom omamného vína. Pán hradu sa
načiahol za ním a vyprázdnil ho do dna. Po brade mu stekal prúd
omamného nápoja. Tackavo sa postavil. Vystrel ruky nad oheň a pokračoval v temnom zaklínadle. Nakoniec hlasno zachrčal a opäť sa
zrútil na zem.
Will k nemu priskočil a chytil jeho tvár do rúk. Upreli sa naňho
krvavočervené oči.
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„Pozri sa, čo si ma prinútil urobiť!“ zašepkal.
Willa odsotil mohutný náraz. Na mieste, kde ležal Pán hradu, sa
vzdúvala obrovská obluda. Prestrašení vojaci kniežaťa Finismauda
ustupovali k východu zo sály. Mohutný čierny drak zaklonil hlavu
a zareval. Zo stien sa sypal prach. Podlaha sa zakolísala a ľudia popadali na zem.
„A toto čaká zradcov!“ povedal drak mocným hlasom a svojím
dlhým krkom sa naklonil nad knieža.
„Dám ti polovicu všetkého, čo mám!“ zúfalo vykríkol na smrť
bledý knieža.
„Sám si zoberiem všetko!“ zahrmel drak a na jeden hlt ho zožral.
„Otec!“ vykríkla Cara a trielila k drakovi. Ostatní sa ju márne
snažili zadržať.
Drak sa oblizol.
Will k nej obrovskou rýchlosťou vyštartoval a chytil ju okolo pása.
„Pusť ma!“ snažila sa mu vytrhnúť, „ja ho zabijem!“ Lakťom mu
vrazila do brady a Will uvoľnil zovretie.
Cara pribehla k drakovi. Drak ju objal čiernymi krídlami a pevne
zovrel. Ozval sa nešťastný výkrik. Will k nemu priskočil a on roztiahol krídla. Cara ležala nehybne na zemi. Will sa k nej sklonil. Dýchala, no tvár mala mŕtvolne bledú. Nevidel na nej žiadne zranenie.
„Naozaj sa chceš zahadzovať s niekým takým, ako je ona?“ spýtal
sa drak a sklonil hlavu k Willovi. „Budeme spolu vládnuť nad svetom!“
Nemalo to tak dopadnúť, hovoril si Will. Mal som ju zachrániť.
A oslobodiť otca. Nechcel byť tým, kto pomôže drakovi získať slobodu, aby mohol pustošiť kraje za Zakázaným hrebeňom.
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„Daj mi moje srdce!“ šepkal mu zaliečavo drak. „Predám ti polovicu
moci nad celou Risniou. Je to viac, ako si tvoj obmedzený rozum vie
predstaviť. Nás dvoch nič nezastaví. Viem, že v hĺbke srdca po tom túžiš
rovnako ako ja. Si stvorený pre veľké veci, syn môj! Daj mi ten drahokam a vzlietneme, budeme panovať nad tými, čo nám od vekov patria!“
Will bol zaskočený. Sústredene hľadel drakovi do očí.
„Poslal som do podzemia mnohých, väčšina z nich sa nevrátila.
A tých niekoľko zúbožených kreatúr, čo sa vrátilo späť na zemský
povrch, prišli s prázdnymi rukami. Ty, môj synu, si jediný dokázal
nájsť moje stratené srdce.“
Will sa striasol od hrôzy. Až teraz pochopil obludnosť drakovho
zámeru.
„Ty si ma sem nalákal!“ zašepkal.
„Samému by ti ani nenapadlo prekročiť Zakázaný hrebeň,“ prisvedčil drak.
„… preto si uniesol Caru!“ doplnil Will.
„Ak by odišla pokojne, zlomila by ti srdce. Ale nechal by si ju
odísť. A časom by si na ňu zabudol. Takto si ju však prišiel zachrániť.“
„Ty si od začiatku vedel, kde som?“ chcel vedieť Will.
„Nie,“ priznal drak, „posielal som svojich sluhov, aby ťa vystopovali. Môj čas sa krátil. V lete na budúci rok dosiahneš plnoletosť
a ja ťa chcem mať v tento zvláštny deň pri sebe… ubezpečiť sa, že si
budeš priať tú správnu vec.“ Drak sa zarehlil. Smiech otriasal celým
jeho telom. „Až na plese, kde môj oddaný Slíma nahradil nejakého
niktoša z juhu, som sa dozvedel,“ vysvetľoval samoľúbo, „že si na
dvore vo Forneme. Slíma mi nielenže doniesol zvesť o tebe, ale vy
sliedil a doviedol mi tvojho únoscu.“
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On nevie, že som si už vybral silu pomáhať druhým, uvedomil si
Will. On na tom kopci nezazrel Prvého Kováča ani Milujúce Slnko.
„Bol som pripútaný k tejto skale ako otrok. Mať všetko, a predsa
mať nedostatok toho, čo má aj posledný žobrák Risnie. Slobodu!
Možnosť hýbať sa, ísť, kam sa mi zachce. A ty si mi ju priniesol späť.
Bohato sa ti odmením.“
Vďaka nemu, vďaka Willovi, sa drak bude môcť pohybovať po
svete a šíriť svoju temnú mágiu! Spomenul si na temný tieň zo starobylej knihy v knižnici vo Forneme. Koľko zla dokáže napáchať
taký drak?! Veď spustoší celé krajiny! Nesmie mu to dovoliť, aj keby
tu všetci mali zahynúť.
Poodišiel od čierneho draka.
„Ako sa opovažuješ ničiť moje umenie, moje stvorenia?“ nebezpečne sa blýskalo drakovi v očiach. Besnel. „Vieš, koľko bolesti ma
stálo zmeniť ich na mojich verných sluhov? Vieš, čo som za to zaplatil?“ Drak sa pošúchal rukou po hrudi. „A ty to všetko kazíš… namiesto toho, aby si mi pomáhal!“ Zlostne dupol nohou. Podlaha sa
na tom mieste roztrieštila a prepadla sa do jaskyne. Na mohutných
stĺpoch dvorany sa objavili trhliny.
Will ustupoval.
„Myslíš si, že mi tak ľahko utečieš?“ dobiedzal drak. Dýchol
a okolo neho sa vytvoril temný mrak. „Poďte ku mne, moji verní,
so mnou vás čaká moc a sláva!“
Dvorania sa rozutekali na všetky stany. Drak rozprestrel mohutné krídla a zhŕňal ich k sebe. Temnota ich uväzňovala vo svojich
reťaziach a menila na netvorov.
„Budete mi slúžiť do konca vašich biednych životov!“ reval drak.
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Will si uvedomil, že ich musí zachrániť.
„Pozri sa!“ vykročil k drakovi. Vo vztýčenej ruke držal drahokam
Srdce temnoty.
Drak okamžite pustil ľudí a tí sa plazili preč. Skočil k chlapcovi
a obopäl ho svojimi krídlami. Will hľadel na vnútorné strany drakových krídel, boli vykladané drahokamami. Kam sa len pozrel, jagali
sa drahé kamene.
„Chýba už len jeden,“ šepkal drak a prudko dýchol na Willa. Tisíce drahokamov jasne zažiarili. Tento pohľad vyrazil Willovi dych.
„Pridaj sa ku mne…“ Drak pridal sladký tón. „Videl som, ako si
sa na vrchu premenil. Náš rod má tento dar vo vienku. Spolu budeme nepremožiteľní!“ prosíkal a nespustil z neho zrak.
Kto sa drakovi do očí zahľadí, nezostane nezmenený, pripomenul
si Will. Videl pred sebou rozľahlé mestá, ktoré patria jemu a jeho otcovi. Videl mocných vládcov, ako sa skláňajú pred ich mocou. Krásne ženy žobronili o dotyk jeho ruky. Videl množstvo zveriny a honosné oslavy, ktoré sa konali na ich počesť. A potom zbadal Caru,
stroho oblečenú, ako naňho s obdivom hľadela. Will sa postupne
oddával zmyselnej vízii.
„Will, nepočúvaj ho!“ rozľahol sa sálou rozhodný hlas.
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D

rak nečakane roztvoril svoje krídla. Will sa obzrel. Pri trhline
vzpriamene stál jeho otec v otrhaných šatách a vedľa neho
sluha Slíma.
„Urob svoju robotu!“ skríkol na otca Slíma a postrčil ho do sály.
„Otec!“ Will sa hodil otcovi do náručia, ale dopadol na tvrdú
podlahu.
***
Žeravé slnko končilo svoju dennú púť a chystalo sa na odpočinok. V jeho lúčoch celá príroda zažiarila pôvodnou krásou a vzdávala chválu Prvému Kováčovi. On, dokonalý a krásny, chcel sa podeliť
o tento zážitok s inými, a tak spolu so svojimi synmi vykresal zo studeného kameňa útesy a dvihol končiare kopcov. Svojím dychom povolali k životu zelené údolia a zvery. A keďže chcel, aby aj iní mohli
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rovnako ako on vnímať krásu a dobro, vdýchol iskru zo svojho ohňa
do ľudí. Vytepal aj svedkov svojej krásy, mohutné okrídlené bytosti
brázdiace vzdušné pláne… na pomoc ľuďom, krehkým stvoreniam.
Boli to jeho poslovia, sprostredkovatelia pomoci a útechy, svedkovia
jeho odvekej dobroty.
Jedna z týchto mohutných bytostí sa vznášala nad Risniou. Bielymi krídlami rozrážala vzdušné masy. S láskou hľadela do žeravého
slnka a vo svojom vnútri chválila Prvého Kováča za jeho dobrotu.
Biely drak zaostril zrak na zem pod sebou. Pohľad na toľkú krásu
ho zaplavil radosťou a vďačnosťou. Jedinú starosť tomuto vznešenému stvoreniu robili tmavé tiene vysoko nad ním. Boli to jeho druhovia, presnejšie, bývalí druhovia. Vo svojej pýche opustili zem, pre
ktorú boli stvorení. Chceli sa dostať vyššie ako Prvý Kováč. Opustili
zem a vzlietli príliš vysoko. Ich telá však od nadutosti napuchli do
obludných rozmerov. Už nevládali mávať krídlami, len sa bezmocne
vznášali v prázdnote nad svetom. S veľkou závisťou hľadeli na všetkých, ktorí na ňom žili. Nedokázali sa dostať späť na zem, jediné,
čo boli schopní urobiť, bolo vrhať na povrch zeme kamene letiace
prázdnotou okolo nich.
Ani on im nedokázal pomôcť. Keby prišiel k nim, stihol by ho
rovnaký osud. S ľútosťou sa ešte raz pozrel na svojich bývalých druhov. Pobral sa ďalej. Vtom do jeho uší doľahol výkrik. Niekto na
zemi potreboval jeho pomoc. Veľkou rýchlosťou sa spustil v majestátnej špirále na zem.
***
„To si zažil ty, otec?“ prebral sa Will.
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„Nie,“ odvetil otec, „táto spomienka patrí môjmu otcovi, nosil
meno Adair. On mi ju zanechal ako dedičstvo. A ja ti ju dnes odovzdávam.“
„Ten slaboch zanechal svoju majestátnu podobu kvôli červom
plaziacim sa po zemi,“ zaburácal drak, „dobrovoľne sa vzdal svojej
dračej podoby!“
„Sám Prvý Kováč nosí podobu človeka,“ oponoval mu otec,
„a drakov vytvoril len ako svojich pomocníkov.“
„Vzdal sa moci nad celou zemou,“ zaryčal drak, „sám sa stal úbohým červom. Svojich vlastných synov uväznil do týchto úbohých tiel!“
„Brat môj, nehnevaj sa už,“ chlácholil ho otec.
Will na nich prekvapene hľadel. Pán hradu je brat jeho otca?
„Náš otec sa naozaj z draka stal človekom, ja a brat sme sa už
narodili ako ľudia,“ obrátil sa otec na Willa.
„Vy ste naozaj bratia?“
„Medzičasom z nás ostali len vzdialení príbuzní,“ smutne odvetil otec.
„Keď som zistil, že náš otec sa vzdal podoby draka, prisahal som,
že nášmu rodu prinavrátim jeho slávu,“ zahučal drak. „Vieš, koľko
námahy mi dalo, aby som sa dokázal zmeniť?“ obrátil sa na otca.
„Vieš, čím som za to zaplatil? Z hlbín zeme som vydoloval umenie
čiernej mágie. Skúšal som rozvíjať v ľuďoch ich temné túžby. Je to
úžasné. Ak od seba odvrhneš to zväzujúce dobro, oslobodíš sa od
svojej úbohej ľudskej podstaty. Staneš sa skutočne slobodným!“
„Premenil si ich na netvorov!“ zahrmel otcov nahnevaný hlas.
„Ty sám si mi ukul nástroj, s ktorým sa mi to podarilo. Nehraj sa
na neviniatko, ty si ma na to naviedol!“
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Will zdesene hľadel na otca. Môže to byť pravda?
„Len som chcel ukázať, čo je vo mne,“ vysvetľoval otec Willovi,
„mojím darom je premieňať veci v ohni. Chcel som urobiť dojem na
tvoju mamu. Žiaľ, môj brat mi žezlo ukradol a zneužil ho. Toto žezlo
teraz držíš v rukách ty, Will. Po každom stretnutí s Premeneným
doň zúrivo búšim, no nedokážem ho zničiť.“
Will s hrôzou pozrel na zaostrenú kovovú tyč, ktorú držal v ruke.
„Pozdvihol som tie červy na vyššiu úroveň!“ nadúval sa drak.
„Ty si nevidel do ich myslí,“ kričal nahnevaný otec, „a znásobil
si ich zlé vlastnosti! Pritom ich zožieral vlastný strach, hnev, závisť,
zloba!“
„Znásobil som ich silu, rýchlosť, odhodlanie!“ nedal sa drak.
„Stále viac som prenikal do tajov premeny. Nakoniec som prišiel na
to, ako zvrátiť otcovo zbabelé rozhodnutie. A dnes som zavŕšil roky
môjho snaženia!“
Keď to dopovedal, vypustil do stropu horúci plameň. Oheň sa od
stropu odrazil a po stenách dvorany sa zniesol späť. Zvyšky závesov
začali horieť a po nich vzplanuli aj drevené rámy okien. Celá miestnosť sa ocitla v plameňoch.
„Táto úbohá stavba sa mi už zunovala,“ vykríkol drak a jeho plameň strávil gobelíny na druhej strane sály, „vybudujem si nové sídlo,
také, ktoré mi nebude pripomínať mojich slabošských predkov!“
„Takto o našom otcovi nehovor!“ okríkol ho otec.
„Bol to zbabelec!“ trval na svojom drak.
„Náš otec bol hrdina!“ oponoval mu otec a obrátil sa k Willovi.
„Náš otec bol ten drak, ktorý započul volanie o pomoc. Zmenil sa na
človeka. On je tým rytierom zo severu, kto porazil vo Forneme Kru289
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tovládcov. Obyvatelia mesta mu ponúkli vládu nad kniežatstvom. On
však cítil, aké pokušenie predstavuje moc a uvedomoval si svoje slabosti. Odmietol prijať vládu nad mestom. Predpovedal však, že jeden
z jeho potomkov bude mať v sebe silu vládnuť spravodlivo. Dovtedy
sa o mesto mal starať rod kniežaťa Finismauda. Oni si však tento titul
privlastnili. Finismaud vymazal každú spomienku na to, že mestu raz
bude vládnuť iný, vznešenejší rod. Pamätajú si to len tí najstarší.“
Tak preto učenec Omnilios skrýval v starej knižnici knihy o bielom drakovi, došlo Willovi. A ten starček pri vatre na Oslavách slobody protirečil vysvetleniu kniežaťa o histórii ich mesta…
„Ja som sa mal stať vládcom Fornemu!“ zreval drak. „Som starší,
mne prináleží toto dedičné právo.“
„Otec vedel, že v mojom bratovi vládne zloba a chuť po moci,“
hovoril otec Willovi, „keď vybadal, že pri oslave svojej plnoletosti si
prial vládnuť nad druhými, odňal mu dedičné právo vládcu Fornemu
a preniesol ho na mňa. V tú noc sa môj brat rozhodol získať späť dračiu podobu a silou si uzurpovať odňaté právo. Bol však príliš zbabelý
na to, aby čierne umenie použil na seba. Na pravé poludnie toho dňa
sa konala jeho svadba s princeznou z ďalekého kráľovstva. V hneve
svoju mágiu použil na ňu, lebo stála najbližšie pri ňom. Srdce, ktoré
v ňom Prvý Kováč stvoril, aby liečilo, sa pri prvom temnom rituáli
odtrhlo z jeho hrude a kleslo do hlbín hory. Pamätám si to, akoby
to bolo dnes.“ Otec ukázal na puklinu v podlahe. „Hrad sa otriasol
v základoch. Trhlinu v korunovačnej sále spôsobilo jeho srdce.“
„Dostal som však nový nápad,“ zafunel drak, „hrad som oddelil
od zvyšku sveta hlbokou priepasťou. Tak som sa ochránil pred tými,
čo by ma chceli ohroziť.“
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„Bez svojho srdca zistil, že je uväznený na tomto hrade,“ kontroval mu Willov otec.
„Postupne som svoje umenie vylepšoval,“ chvastal sa drak.
„Čím viac úbožiakov premenil, tým viac sa od neho srdce vzďaľovalo.“
„Dnes sa to všetko zmení,“ povedal drak a naklonil si hlavu
k Willovi, „kto by bol povedal, že taká zradná ženská bude mať takého odvážneho syna!“
„Nehovor tak o Arleth!“ vykríkol otec.
„Mama?!“ nechápal Will.
„Drahý braček,“ obrátil sa drak na Willovho otca, „prečo mu to
nepovieš?“
„Ja som ju zachránil!“ hneval sa otec. V očiach sa mu nebezpečne
blýskalo. „Vrátil som jej život.“
„Mal si ju nechať takú, aká bola,“ zasmial sa zlomyseľne drak,
„ušetril by si si mnohé trápenie.“
„Čo sa stalo?“ chcel vedieť Will.
„Tvoju matku,“ začal otec, „Marbog klamstvami prilákal do hradu. Vtedy malo toto údolie vďaka nášmu otcovi Adairovi v Risnii
dobrú povesť, preto aj mamin kráľovský otec súhlasil s ich sobášom. Marbog ju však nemiloval, išlo mu len o rozšírenie svojej moci
na ďalšie územie. Keď na to tvoja mama prišla, odvolala svoj súhlas
so sobášom. On ju uväznil a násilím prinútil k sobášu.“
„Jej otec so sobášom súhlasil,“ zahrmel zlostne drak, „mal som
na to právo.“
„Súhlas dal bez toho, aby poznal tvoje temné úmysly,“ ostro mu
odvetil otec.
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„Bola to ona, koho premenil v noc svojej plnoletosti na Paniu
tieňa.“
„Moja mama je Navrátená?“ Will zalapal po dychu.
„V tú noc som ju našiel v podzemí hradu,“ povedal otec, „ona je
tým prvým Premeneným tvorom, ktorý mi z hrude vytrhol srdce.
Pri nej som zistil, že je možné ukázať im cestu späť na svetlo.“
„Ukradol si mi ju, patrila mne!“ zreval drak. „… ako toto chlapčisko a všetci na tomto prekliatom hrade!“
„A čo váš otec? Prečo mu nezabránil v temnej mágii?“
„Z Marbogovho rozhodnutia bol zhrozený, no rešpektoval synovo slobodné rozhodnutie. Už bol plnoletý.“
„Jediné, na čom mi teraz záleží, je moc!“ zajačal drak.
„Vzdávaš sa nároku na svoju manželku?“ spýtal sa ho Willov otec.
„Nikdy pre mňa nič neznamenala,“ odsekol opovržlivo drak, „aj
tak mi nepriniesla bohatstvo, po ktorom som túžil. Keď zmizla, jej
otec zavrel predo mnou brány svojho kráľovstva. Bodaj by nikdy nebola chodila po povrchu Risnie!“
„Marbog, pýtam sa ťa tu pred svedkami,“ predniesol otec, „uznávaš, že si nikdy nemal v úmysle milovať Arleth a mať ju v úcte?“
„Ak ťa to urobí šťastným, braček môj, priznávam,“ odfrkol drak
posmešne.
„Vzdávaš sa definitívne nároku na Arleth?“
„Keď chceš, tak si ju aj zožer. Dobre viem, že si mi ju celý čas
závidel…“
Otec zaťal päste.
„… jediné, čo mi mohla dať, mám tu dnes pred sebou,“ pokračoval drak a priskočil k Willovi.
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W

ill pevne zovrel drahokam v ruke. Vtom sa drak obrovitánskym skokom preniesol k Care.
„Viem, že po nej túžiš. Pridaj sa ku mne a požičiam ti ju. Moje
byliny dokážu z človeka urobiť bábiku. Poddá sa ti.“
„Túžim po nej, ale záleží mi hlavne na jej dobre. Chcem získať jej
slobodné srdce, nie jeho polámané zvyšky!“
Drak k nemu labou postrčil truhlice s pokladmi od kniežaťa Finismauda.
„Toto všetko môžeš mať!“ zahrmel.
Will si spomenul na ich chudobnú chatrč. Otec ju sám vybudoval. Bola mu drahšia ako poklady kúpené za Carinu slobodu.
„Bol by som radšej, keby si mi ho dal dobrovoľne.“
Plaz zasyčal. Pritlačil pazúr na hruď dievčaťa. Cara vykríkla. Will
priskočil k drakovi a vrazil mu do hrude ostrie kovovej tyče. Drak
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sa zvalil dozadu. Will hneď bežal k Care. Drak sa vztýčil, vytiahol
si z hrude kovovú tyč a prelomil ju na polovicu. Zlomenú tyč hodil
Willovi k nohám.
„Ty ma nemôžeš zabiť!“ vysmieval sa mu. „Nemám srdce, ktoré
môžeš prepichnúť. Už si na to zabudol?“ Schmatol Caru do pazúrov.
Tá zastonala.
„Nedávaj mu ten drahokam!“ kričal otec.
Willovo odhodlanie sa krikom Cary bleskurýchlo lámalo.
„Pusť ju!“
Will prudko hodil drahokam drakovi a ten dievča v okamihu
pustil. S radostným úškľabkom ho chcel chytiť do pazúrov, ale keď sa
ho dotkol, bolestne vykríkol. Padol na zem ako zasiahnutý bleskom.
Dračia ozruta sa zvíjala od bolesti na zemi. Labami kopala do obrovského podporného stĺpa dvorany. Stĺp sa napokon s rachotom
zrútil na zem, steny sa zaknísali. Otec využil situáciu. Na zemi pri
tróne ležala zlatá reťaz so žltým drahokamom. Schmatol ho a radostne pobozkal.
„Nikdy nebudeš slobodný!“ zakričal otec drakovi. V chvate si
vešal na krk reťaz. „Tvoje srdce sa k tebe nikdy nevráti, ostaneš tu,
na tomto mieste, a ja privediem všetkých Premenených späť na
svetlo. Tvoja sila bude slabnúť, až napokon nebudeš schopný ani
len pohnúť sa. Spomienka na tvoje meno sa stratí zo zemského
povrchu.“
„Nie!“ zúfalo zreval drak. „Celá moja snaha, všetko moje trápenie…“
„Všetkých Premenených za Zakázaným hrebeňom premením
späť na ľudí,“ zakričal naňho otec.
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„Všetko je zničené!“ drak zúrivo driapal po podlahe. Do trhliny
v strede miestnosti padali kusy muriva. Vtom bleskurýchlo obrátil
hlavu k Willovi.
„Ty,“ zachripel, „ty jediný z ľudí ho dokážeš uniesť. Budeš nosiť
moje srdce, Srdce temnoty, za mnou!“
„Otec,“ prehovoril Will. Postavil sa pred draka, na nozdry mu
položil svoju malú ruku. „Otec,“ opakoval a hľadel do jeho ohnivých
očí, „ďakujem za život, ktorý si mi dal. No ja chcem druhým dávať
život. A slobodu. Nie brať, ale dávať! Nikdy sa k tebe nepridám.“
A zdvihol zo zeme Srdce temnoty.
„Zhyň!“ drak ho zúrivým pohybom krídla odhodil, takže Will
skončil pri stene dvorany. „Nevďačník!“ švacol z celej sily chvostom.
Will sa vyhol ostrým šupinám. Koniec chvosta však zasiahol jeho
ruku so Srdcom temnoty. Rozdrvil mu ju o stĺp. Will zreval od bolesti. Drahokam sa rozletel na márne kúsky. Drak ako jediný má silu
zničiť vlastné srdce, napadlo mu.
Nad ním sa rúcal stĺp. Otec ho však bleskurýchlo vytiahol spod
padajúcich kameňov a drak sa zvalil na zem. Penil od bolesti aj zlosti. Mohutnými pazúrmi vytrhával z podlahy obrovské kusy kameňa,
chvostom rúcal okolité stĺpy. Na jeho šupinaté telo padali kusy strechy.
„Musíme utiecť!“ zakričal otec Willovi.
Will sa pozrel na tú skazu navôkol. Vtom mu pohľad padol na
ligotajúce sa črepiny Srdca temnoty.
„Bežte,“ povedal Will otcovi a utekal k črepinám. Drak si to všimol. Natiahol za ním krk, ale Will sa vyhol jeho ostrým pazúrom.
Zem pod ním pukala viac a viac a on zdravou rukou zmietol kúsky
drahokamu do trhliny v strede sály.
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„Nie!“ Drak s hrôzou hľadel na úlomky srdca, ktoré padali do
hlbín jaskyne. „Bol som tak blízko!“ Keď to dopovedal, mávnutím
krídel sa vzniesol do vzduchu. „Tentoraz mi neunikne!“ Celou silou
sa hodil do trhliny.
Rozpukaná podlaha sa prelomila, drak sa prepadol do priepasti.
Vrhol na Willa posledný pohľad plný nenávisti. Willovi sa zazdalo,
že v ňom vidí záblesk smútku. Drak ešte z trhliny vystrčil hlavu.
„Toto všetko mohlo patriť tebe,“ zasipel. Pozrel sa na Caru, ktorá
ležala na zemi. „Nechal som ti u nej skromný darček,“ usmial sa
škodoradostne.
Zahľadel sa ešte na svojich dávnych priateľov, ktorých Will premenil späť na ľudí. Odpľul si. Potom zbadal v kúte krčiaceho sa sluhu Slímu. Načiahol krídlo a spolu s ďalšími služobníkmi ho zmietol
so sebou do temnoty.
„Vy mi budete pomáhať!“ zvolal.
Služobníctvo sa snažilo zachytiť okraja trhliny, ale márne. Aj
zradná pestúnka Grewel skončila v priepasti.
„Mal, daj mi ruku!“ zakričal Will na chlapca z mesta. Bol medzi
zberbou, ktorú drak krídlami ťahal so sebou.
„Nie,“ odvetil mu chlapec nahnevane, „radšej byť s drakom, ktorý
ma potrebuje, ako s ľuďmi, ktorí na mňa kašľú!“ Keď to dopovedal,
zmizol v trhline.
V miestnosti sa ozval zúfalý škrekot. Z trhliny sa snažila dostať
otrhaná harpia. Firon sa jej lepšie prizrel. „Veď ona sa podobá na tú
dievčinu, ktorú Pán hradu odmenil na prvej oslave,“ zamrmlal a natiahol sa za ňou, aby jej podal ruku.
„Will,“ zvolal na kamaráta Firon, „to tvoje kúzlo!“
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Will k nim pribehol. Vystrel k harpii ruku.
„Poď a opäť buď človekom.“
Harpia mu stisla ruku. Ako sa ich ruky spojili, harpiu zaliali prúdy svetlomodrého svetla.
„To by na dnes stačilo!“ povedala Raina, keď videla vo Fironovom náručí chúliť sa pôvabnú dievčinu s ebenovou pokožkou. Prikryla ju kusom látky.
„Vypadnime odtiaľto,“ zakričal na nich otec.
Will vytiahol zo sutiny zlomenú tyč. Podoprel Caru a spolu sa
vytackali z dvorany. Len čo prebehli po mohutnom moste na nádvorie hradu, dvorana sa s rachotom zrútila. Za nimi zostalo len veľké
rumovisko. V tichu hľadeli na tú spúšť.
„Ukáž ruku!“ povedala Cara slabým hlasom Willovi. Odtrhla rukáv zo svojich šiat a jemne mu obviazala ruku.
Otec sa vítal s Navrátenými, svojimi dávnymi priateľmi, a Firon
držal okolo pliec pôvabnú dievčinu.
„Čo dobrého si dnes navarila?“ spýtal sa Ron Rainy a rozpačito
si odkašľal.
„Dnes nič, ale počkaj zajtra. To bude oslava!“ zasmiala sa Raina
a pevne ho objala.
Ron jej objatie opätoval.
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T

ýmto vás prehlasujem za muža a ženu!“ predniesol slávnostne
majster Omnilios.
„
Na lúke uprostred lesa, ktorá hýrila pestrými farbami rozkvitnutých kvetov, stáli svadobčania. Willov otec a mama stáli pred majstrom Omniliosom. Keď im na hlavy položil vence z lesných kvetov,
ľudia okolo nich tlieskali. Otec zovrel mamu v náručí. Will k nim
pristúpil a objal ich: „Mám vás rád!“
„Trochu neskôr, ale predsa… všetko najlepšie, Will!“ povedala
mu mama.
Will nechápavo pokrútil hlavou.
„Všetko najlepšie k narodeninám!“ zopakoval radostne otec.
„Ale veď ja mám narodeniny až v lete,“ ohradil sa Will.
„Vedeli sme, že Pán hradu ťa bude hľadať,“ vysvetľovala mama,
„a tak sme slávili tvoje narodeniny vždy o pol roka neskôr. Hoci by ťa
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bol našiel, svoje temné zámery by v deň tvojich narodenín nestihol
uskutočniť, bol by si už plnoletý a výber želania by si mal za sebou.“
„Kedy som teda dovŕšil plnoletosť?“ spýtal sa Will.
Rodičia sa na neho usmiali a v tej chvíli si spomenul. Bolo to
v temnej jaskyni, keď držal v náručí premenenú Caru. Spomenul si
na túžbu pomôcť jej. A potom svoje prianie zopakoval priamo pred
tvárou Prvého Kováča.
„Mať silu pomáhať druhým, to znie dobre, nie?“ zasmial sa.
Otec ho uznanlivo potľapkal po pleci.
„Mama, ďakujem za všetko,“ povedal Will a objal ju. „A ďakujem,
otec,“ pevne mu stisol ruku. Potom sa tuho objali. Odrazu pocítil na
hrudi niečo ostré. Tlačil ho svetlomodrý drahokam.
***
Posadili sa za veľký stôl. Jeho a Fironova mama si dali záležať,
aby na hostine nič nechýbalo. Stoly sa prehýbali pod množstvom
zveriny a lesných plodov. Misky plné medu až po okraj sa striedali s taniermi so sušeným ovocím. Otec s mamou sedeli vpredu,
Will sedel po maminom boku. Majstrovi Omniliosovi sa ušlo čestné
miesto vedľa otca. Pred nimi sa nad veľkým ohňom na ražni opekalo
divoké prasa.
V strede bočného stola sedela Fironova mama. Vedľa nej Ron
niečo nadšene vysvetľoval Raine. Tá ho so zasneným pohľadom počúvala. Z druhej strany sedel Firon s Navrátenou dievčinou Dainou.
Tá sa hltavo napchávala mäsom. Firon sa nevinne usmial na mamu,
ktorá sa na dievčinu pozrela s rozpakmi. Mladší súrodenci, Loan
a Bern, ťahali svadobných hostí pod stolom za nohy. Malá Marka sa
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motala okolo nich. Fironova babka Velén nevládala prísť a Willovej
mame poslala pestrofarebnú vyšívanú šatku. Na konci stola potichu
sedel mohutný muž a pokojne sledoval dianie okolo. Žiarila z neho
pokojná radosť.
„Som rád, že aj Raan, Navrátený Medvedí muž prijal naše pozvanie,“ hovoril otec mame a Willovi, „dlho mi trvalo, kým som ho
prehovoril. Toto je jeho prvé stretnutie s väčšou skupinou ľudí od
jeho návratu na svetlo.“
„A čo sa stalo s tým mužom zmeneným na strom, s tým, ktorý
zranil Caru pri našom dome?“
„Stiahol sa hlboko do divočiny za Striebornicou,“ odvetil otec.
„Jeho boj sa ešte zďaleka neskončil… ani môj,“ doplnil otec vážne.
„A tí Vlčí muži, ktorí nás napadli?“ chcel vedieť Will.
„Po medových týždňoch ich pôjdem hľadať. Všetko má svoj čas,“
dodal a usmial sa na mamu.
Na druhej strane lúky bol prázdny stôl. Otec totiž odmietol
zdvorilé pozvanie šľachticov – spolu s kňažnou dočasne viedli mesto
po smrti kniežaťa –, aby usporiadal svadbu v meste. Oni zase odmietli zúčastniť sa na svadbe mimo kniežacieho mesta Fornem.
Na čistine sa objavil veliteľ vojakov Browen. Will sa spýtavo pozrel na otca. Veliteľ sa uklonil pred svadobným párom.
„Tentoraz som sa chcel uistiť, že nikde nezablúdi,“ povedal
a ustúpil nabok.
Spoza neho vykukla Cara, mala oblečené krásne bledozelené
šaty. Pristúpila k rodičom. V kvetináči niesla malý zelený výhonok.
„Je to vyklíčené semienko zo Stromu slobody. Nech sa mu u vás
darí.“
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Cara objala Willovu mamu, potom sa uklonila pred otcom a podala mu ruku.
„To vonkoncom nie je zlý nápad, slečna,“ povedal Omnilios a veľavýznamne sa pozrel na otca. Otec len nesúhlasne pokrútil hlavou.
Will to postrehol. Aké majú zase tajomstvá? Mal pocit, že okolo
seba odhalil už všetky záhady. Cara predstúpila pred prítomných
a zvučným hlasom zanôtila:
„Nad mestom sa vznáša dym,
oblak tajomstva.
Biely drak letí,
aby priniesol pokoj nám.
Len leť, zachráň nás!
Vďaka, biely drak!
Bez teba ani jari niet,
záchranca náš.“
Keď Carin zamatový hlas doznel, na čistine sa rozľahlo ticho.
Uklonila sa mladomanželom. Otec s mamou mladej kňažnej úklon
opätovali. Omnilios zatlieskal a pridali sa aj ostatní.
„O čom to spievala?“ naklonil sa Will k rodičom.
„To si necháme na inokedy,“ povedal otec a tajomne sa usmial.
To je celý otec, pomyslel si Will. Pán hradu mu dal život, ale
ten muž vedľa jeho mamy je jeho pravý otec. Cítil to v hĺbke srdca.
Obišiel stôl a prikročil k Care. Hodila sa mu okolo krku.
„Som slobodná!“ zvýskla mu do ucha.
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Will jej objatie opätoval.
„Je mi veľmi ľúto,“ povedal jej Will, „tvojho otca.“
Cara ho pevne objala.
„Aj mne. Nech urobil čokoľvek, bol to môj otec.“
Dlho zotrvali v náručí.
„Hrozne to tu všetko smrdí,“ povedala napokon Willovi.
„Ale ja som sa okúpal,“ zahanbene odvetil.
„Nie ty,“ odvetila, „to jedlo smrdí. Ale strašne!“
Otec ponúkol Browenovi miesto vedľa Navráteného Medvedieho muža a Caru usadil Will k sebe. Držali sa za ruku, Will sa na ňu
stále usmieval.
„Ale niečo tu predsa len chýba,“ vyhlásila šibalsky Cara. Zo záhybu šiat vybrala zabalený balíček, položila ho na stôl pred Willa.
Will ho rozbalil. Boli tam dva opečené ohnivočervené lososy.
„Odkiaľ ich máš?“ spýtal sa Will.
„Ulovila som ich,“ odvetila hrdo Cara, „u nás v meste. Sama. Na
udicu.“
Will sa rozhliadol po svadobčanoch. Mama s otcom zasnene
hľadeli na seba. Zdalo sa, že nevnímajú svet okolo seba. Potom ako
sa drak vzdal nároku na jeho mamu, otec ju požiadal o ruku. S radosťou súhlasila.
Malá Marka pribehla k Ronovi a natiahla k nemu svoje rúčky.
Ten ju nemotorne zdvihol. Bol červený ako paprika. Usadil si Marku na koleno a hojdal ju.
Firon s úžasom hľadel do očí dievčine, ktorá sedela vedľa neho,
odetej do bielej zamatovej látky s veľkým výstrihom. Ona Fironov
pohľad opätovala.
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Svadba

„Tie šaty, drahá…“ pokrútila Fironova mama hlavou.
„Nechaj to tak, mama!“ prerušil ju nedbalo Firon.
Will sa s chuťou zahryzol do lososov. Ich mäkké mäso sa mu
rozplývalo na jazyku. Zacítil v ňom nejakú zvláštnu chuť.
„Čo si tam dala?“ spýtal sa prekvapene.
„Do mesta prišli obchodníci z ďalekých krajov,“ odvetila nadšene Cara, „týždeň po našom návrate. V meste nastal riadny rozruch.
Okrem korenia priniesli aj nádherné šaty, cudzokrajné zvieratá…
Vraj hranice nášho kráľovstva boli uzavreté, otvorili ich až po našom
návrate na hrad. Pochádzajú z ďalekých krajín pri mori.“
Willovi do očí udrela jemná látka jej šiat, popretkávaná perlami.
„Nádherné,“ vzdychol.
Cara zadržala dych.
„Musím si odbehnúť!“ Cara si rukou zakryla ústa a utekala preč.
„Je v poriadku,“ upokojil Will mamu, keď naňho vrhla spýtavý
pohľad.
„Will, veď ona čaká dieťa!“ povedala vážne mama.
Cara čaká dieťa! Willa zamrazilo. Od koho je to dieťa? Veď vravela, že je neplodná a že Pánovi hradu nemôže dať dediča trónu.
Dokonca ju drak zmenil na baziliška. Spomenul si na jasný záblesk,
keď sa vracala na svetlo. Zmenilo sa vtedy niečo? A potom sa rozpamätal: v trónnej sále si ju drak pritiahol k sebe… zahalil ju svojimi
krídlami. Skrslo v ňom strašné podozrenie.
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Rozhodnutie muž a

G

leen!“ zakričal Will z plných pľúc. Stál na brehu močiara.
Bolo chladné hmlisté ráno. Nad vodnou hladinou sa prevaľo„
vali chuchvalce oparu a z neho sa vynorila postava bylinkárky.
„Čo chceš, môj drahúšik? Poď bližšie ku mne, nech si ťa obzriem!“
„Cara je tehotná!“ zakričal Will.
„Ááále,“ zapriadla starena, „krásne, gratulujem vám.“
„Nie,“ nešťastne zakričal Will, „dieťa je od Temného pána.“
Starena stuhla.
„Čo odo mňa chceš?“
„Temný pán premenil seba samého na čierneho draka. Zostal
uväznený pod sutinami hradu. V trhline hľadá úlomky svojho srdca.
Prejdú celé veky, kým ich všetky nájde, a ja nechcem, aby jeho potomok šíril vo svete zlo.“
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Rozhodnutie muž a

Starena sklonila hlavu. Mrmlala si nezrozumiteľné slová. Knísala
sa na jednom mieste a potom si pohmkávala čudesnú melódiu. Napokon jej tvárou prebehol temný tieň.
„Počkaj tu!“ povedala a stratila sa v hmle.
Will musel dlho čakať. Čas si krátil pohľadom na neprívetivú
divočinu navôkol. Chuchvalce hmly prinášali odporný puch bahna.
Potom sa starena vynorila z oparu. V ruke držala fľašku s čiernou
tekutinou.
„Neublíži jej to?“ chcel vedieť Will.
„Ona by mala prežiť,“ povedala drsne starena. Hneď nato odvrátila tvár, obrátila sa a zmizla v močiari.
***
Na druhý deň pracovali na čistine pred domom. Otec pílil stromy, Will osekával kôru. V noci bývali u Fironovej rodiny, cez deň
si stavali nový dom. Mama plela záhradu, ktorá počas ich neprítomnosti spustla. V ohrade mali od Fironovej rodiny kŕdeľ kuriatok
a dve jahňatá.
„Kam ideš?“ spýtal sa otec Willa.
„Za Carou,“ odvetil Will a kŕčovito zovrel fľašku s čiernou tekutinou. Držal ju pod plášťom, tak, aby to nikto nezbadal.
„Poď, niečo ti ukážem,“ otec položil pílu a vstúpil cez nové dvere
do domu. Will vošiel za ním.
Otec sa zohol a zo skrinky na podlahe niečo vybral. Pozrel sa
Willovi priamo do očí.
„Keď mama má ťažké noci, tak jej dávam toto.“ Do ruky mu vsunul
fľaštičku so žltou tekutinou. „Hviezdy svit jej rozjasní myšlienky. Dá jej
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O dváž ne Srdce
nádej, že po hlbokej noci svitne jasný deň. Je to z byliniek, o ktorých sa
hovorí, že do nich Milujúce Slnko, najkrajšia zo všetkých hviezd, vložilo svoju radosť. Care by tento odvar po prežitých útrapách pomohol.“
„Ďakujem,“ zahanbene povedal Will a schoval si fľaštičku do vaku.
„Will, a ešte niečo,“ zastavil sa otec, „keď Pán hradu premenil
mamu na Paniu tieňu, už ťa nosila pod srdcom.“
Willovi spadla sánka. Tak preto mal tie nočné mory! Tie tmavé
sály, tá vôňa korenia, ten strašný smiech! Willa striaslo.
„Veľmi sme sa na teba tešili!“ dodal otec a pevne objal Willa.
***
„Ahoj, miláčik,“ pozdravil Will Caru.
„Čo sa deje?“ preľakla sa Cara, pretože Willova vážna tvár prezrádzala napätie. „Aj ty mi ho chceš zobrať? Moja matka tvrdí, že
zničím povesť Fornemu.“ Ruky si položila na bruško. Voľne splývajúce šaty zakrývali jej zaobľujúcu sa postavu. Will si k nej prisadol.
„Konečne je tu niekto, kto ma potrebuje!“ Care stekali po tvári slzy.
„Nechcem byť ako moji rodičia, ktorí ma večne odstrkovali. Konečne prvý človiečik, o ktorého sa môžem postarať.“
„Zober si toto,“ povedal Will zachrípnutým hlasom a podal jej
fľaštičku s tekutinou.
„Čo to je?“ spýtala sa Cara prekvapene.
„Zbaví ťa to problémov,“ odvetil Will a vyšiel z miestnosti.
Ako prechádzal cez hradnú bránu, vybral spod plášťa druhú fľašku
a hodil ju o stenu hradu. Lepkavá čierna tekutina stekala po kameni.
„Vychovám z teba stokrát lepšieho chlapa, ako som sám!“ povedal a vykročil pevným krokom domov.
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O t á z k y n a r oz h ov or s k a m a r á t m i o k n i h e
Aké dobré vlastnosti mal Will?
Aké vlastnosti predstavovali jednotlivé postavy v knihe?
V čom otec pomohol Willovi?
Konali Willovi rodičia správne, keď ho na začiatku varovali
pred Carou?
Čo ťa hnevalo na Care?
Aké nesprávne postoje mal Will na začiatku?
Z čoho mala Cara najväčší strach?
Aké zlé vlastnosti mal knieža Finismaud?
V čom spočívala sila učenca Omniliosa?
Podobá sa niekto z tvojich kamarátov na zlodejíčka Mala?
Čo bolo zlé na Pánovi hradu?
Čo predstavuje v tvojom živote pevnosť Pána hradu?
Akým zlozvykom by ťa Pán hradu mohol postupne zmeniť
na netvora?
Čo ti dáva silu vrátiť sa k svetlu?
Už si stretol Prvého Kováča?
Koho predstavoval Will ako bledomodrý drak?
Kým by si sa chcel stať ty po stretnutí s Prvým Kováčom?
Čo ti v tom bráni?
O akú vlastnosť by si chcel požiadať Prvého Kováča pri dovŕšení plnoletosti?
Prečo Mal na konci odmietol Willovu pomoc?
Ktorú fľašku by si dal Care na konci ty?
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Ďakujem svojim rodičom a trom bratom, mojej manželke
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