
Devět

O PÁR DNŮ POZDĚJI

  Liam s Ryanem stáli na přídi lodi Labutě a vyhlíželi zemi. Byli bledí, a
k tomu ke všemu si z nich námořníci dělali dobrý den. Tedy dobré dny,
aby to bylo přesně.
  Ano. Liam s Ryanem měli mořskou nemoc. Liam litoval, že Bari musel
nechat v hostinci U Skákavé veverky. Plavba pro psa nebo vlka... Will
rozhodl,  že zvířata,  až na několik koní,  zůstanou v Pampbu,  a až se
budou vracet, vrátí se právě tam.
„No jó, suchozemci. Jen co se trošku zhoupnou, už se klepou strachy,"
smál se námořník u kormidla. Byl to kapitán lodě Labutě a Liam dostal
nápad.  Už  ho  štvalo,  jak  jim  pořád  někdo  říkal  suchozemec,  nebo
suchozemská  ryba.  Hlasitě  a  zvučně zvolal:  „Je  tu  někdo,  kdo zvládne
kormidlovat loď, kromě jeho?" ukázal na chechtajícího se kapitána.
„Já,“ přistoupil k němu nějaký námořník.
„Dobrá,“  řekl  Liam,  přistoupil  ke  kapitánovi  a  vrhl  se  mu na  záda.
Kapitán zakolísal, ale za ním byly schody a on se skutálel ze schodů jako
pytel brambor. Liam ho podepřel a táhnul ho k levoboku. Tam mu zase
vyskočil na záda a tentokrát ho připravil o rovnováhu tak, že kapitána
strčil přes okraj a strhnul ho do vody. Kapitán, v marné snaze zabránit
pádu do zpěněných vln, se chytil Liama a strhl ho do vody s sebou. Než
se námořník ujal lodi, ta se odchýlila od původního kursu. Sice se mu
podařilo ji  zase vrátit  do původního stavu,  ale  tím jen uhnul dvěma
plavcům, kteří se snažili vydrápat se zpět na palubu.
  Liam zjistil, že ztratil řemínek a snažil se schovat uši.
Ale marně. Hned jak se vydrápal na palubu, přiskočil k němu Roy a
podal mu jiný. Liam si s ním okamžitě převázal ofinu a zachvíli už byl v
klidu.
„Tohle ti nedaruju,“ ucedil Liam skrz zaťaté zuby a nevraživě sledoval
lodního kapitána.

A O PŮL DRUHÉHO DNE POZDĚJI...

  „Ze-mě na o-bzo-ru!“



  Liam se vzbudil. Ještě by měl pár hodin spát, ale hned jak slyšel, že se
blíží země,  vyskočil  z  postele  a  hnal  se  na  příď.  Cestou  se  obratně
vyhnul  kapitánovi,  který  marně  hledal  příležitost  shodit  mladíka  do
moře.
  Když už byla země jen kousek od lodě, Liam to nevydržel, skočil do
vody a ke břehu doplaval sám. Bylo mu jedno, že se mu celá posádka
směje.  Tuhle rozhoupanou kocábku nechtěl  už ani vidět.  Všiml si,  že
Ryan skočil do vody také a oba dva společně doplavali k molu. Oba dva
pak také museli nad ohněm sušit své věci, ale za tohle to tedy stálo.
  V jedné chvíli chytla Ryanova košile, ale Liam to vyřešil tím, že jen
zamumlal nějaká slova, a košile ihned přestala hořet. Jen tam po ohni
zůstala menší díra a černota.

***
  Zatím se Dubwen se svým tlumočníkem Halem vydali do místního
hostince U Prašivého čokla zajistit si pobyt na toto období.
Už na lodi se Hal dověděl skoro vše o Dubwenově (muži, který si ho
vzal  jako  otroka  na  trhu  v  Conrey)  původu  a  povolání.  Zjistil,  že
Dubwen je z Nanuwatu a vzal si ho, aby mu dělal společnost a tlumočil
mu věci, které mu říkali jiní. Dubwen neuměl jinak, než svou rodnou
řečí a pampbaluensky. Řekl Halovi, že když ho doprovodí v pořádku do
jeho domoviny, splní mu jakékoliv přání, pokud to bude v jeho silách.
Hal  přijmul,  ale  pod  podmínkou,  že  napíše  svým  přátelům,  aby  ho
nehledali, protože se vrátí. Dubwen přijmul a teď oba chtěli vědět, jestli
místní hostinec chová poštovní holuby, kteří by doletěli přes moře až na
hrad  Pampbaluen.  Odtud  se  rozesílaly  všechny  dopisy  tomu,  komu
patřily.
  Dubwen se k Halovi choval jako k sobě rovnému a dokonce mu i vrátil
dva nože, které u něj našel, když ho brali na palubu.
  Jak už vypovídal název hostince, i ten vypadal hrozně. Všude špína,
zápach  a  mnoho  dalších  nevábných  věcí.  Jednou z  nich  byla  plíseň.
Dubwen se svým služebníkem se usadili na jedné z nemnoha volných
lavic a čekali na obsluhu. Ta je jako naschvál nechala čekat dost dlouho -
jak jinak.
  I otroci, kteří pracovali v hostinci, neměli vždy dobrá srdce. A  nebo si
jen potřebovali pořádně odpočinout.



  Ani Hal, ani jeho přátelé z lodě Labutě, a ani zbylý Yar nevěděli, že
jsou spolu na jednom kousku Winitidy a to všechny Stíny, nově přidaný
i Yor, takže sedm Stínů.
  Hal  přejížděl  očima hospodskou místnost  a  oči  se mu zastavily na
jednom  umolousaném  shrbeném  otroku.  V  pohybech  mu  připadal
známý. Jeho pohyby prostě byly tak známé a domácké. Ale přece jen byl
unavený, Halovi připadal pohublý a jak Hal viděl, neměl moc sil.
  Otrok  si  jich  všiml  a  zamířil  k  nim.  Správně  uhádl,  že  nejsou
obslouženi. Hal se mu podíval do očí a otrok jemu také. Ale ten Hala
nepoznal.  Už  byl  tak  usoužený,  unavený  a  bylo  mu  všechno  jedno.
Vypadal prostě jako někdo, komu už na ničem nezáleží. Hal se postavil,
ale  Dubwen  ne.  Už  předtím  se  s  Halem  poradil,  co  má  říct.  Hal
přistoupil k otroku a ten bezděčně ucouvl. Byl to jen týden a pár dnů, co
svého  přítele  viděl  naposled,  ale  vypadalo  to,  že  na  něj  i  na  ostatní
dočista zapomněl.
„Co  to  bude?“zeptal  se  otrok  nevýrazně.  Když  Hal  neodpověděl,
podíval  se  mu  znovu  do  očí.  Hal  se  do  těch  jeho  upřeně  díval  a
nespouštěl z něj oči.
„Co na mě čumíš,“ zabručel a podíval se na Dubwena. Třeba ten bude
ochotný říct, co chce.
„Ty už si na mě nepamatuješ, Yare...“ zašeptal Hal. Nemohl uvěřit svým
očím ani uším, že by princ vypadal a mluvil takhle.
  Otroku jméno nic neřeklo. Spíš mu svitlo při tónu Halova hlasu. Něco
to v něm vzbudilo. -- Ano. Vzpomínku.
  Yar byl ale tak unavený, že vzpomenout si, byl úkol nad jeho síly.



Deset

  Yar se pomalu vlekl k přístřešku pro otroky. Byl unavený. Nesmírně
unavený a hladový. Několik dní už byl ve Winitidě společně se svým
novými přáteli Osymem a Jeanem. Osym byl v otroctví dva roky a bylo
mu patnáct let. Jean byl v otroctví od svých pěti let a bylo mu deset let.
Oba dva pocházeli z Orsyky, ostrova, který ležel východně od Pampbu.
  V posledních několika dnech se s nimi ale nemohl stýkat.  Pracoval
zejména  v  hospodě  jako  obsluha,  ale  oba  orsyčané  museli  pomáhat
uklízet pokoje v hostinci. Jen tihle dva to v hostinci udržovali jaksi taksi
čisté. Jen s plísní se jim nedařilo zatočit. A to ještě museli nějak dávat
pozor  na  Yara.  Když totiž  Yar  přijel,  vrhlo se  na  něj  několik  otroků,
protože  měl  teplé  oblečení,  a  u  otroků o  něj  byla  nouze.  Yar  se  jim
snadno  ubránil,  ale  několik  otroků  mu  dělalo  naschvály.  Brali  mu
přikrývku na spaní – pokaždé, když nějakou sehnal, jídlo mu nedávali
vůbec. Pokaždé mu ho sebrali, a práce za ně musel dělat až až. Chtěli,
aby byl  slabý a  byl  pro ně snadná kořist.  Zatím se  jim to  dařilo  jen
napůl, protože tu ještě byli Osym s Jeanem, kteří měli mezi otroky svou
autoritu a málokdo z otroků si na ně dovolil. Tihle dva dávali Yarovi
jídlo  ze  svého  přídělu  a  vždy  mu sehnali  nějakou deku,  aby  v  noci
nezmrzl.  I  to  teplé  oblečení  Yara  ochránilo  před zimou jen do určité
míry. A nějakou tu práci od něj také převzali. Yar si toho sice všiml, ale
po pár dnech mu to začalo být jedno. Nepřipadalo mu divné, že okolo
něj pořád ti dva skáčou a že dostává více jídla než oni. Poslední den cítil
jakési podivné svrbění na koncích paží a nohou. A i když se Osym s
Jeanem snažili  ze všech sil,  nedařilo se jim Yara vrátit  do původního
stavu.
„Jestli  to  tak  půjde  dál,  zmizí  nám  přímo  před  očima.  Vypadá  jako
přízrak,“ vrtěl hlavou malý Jean.
„Prosím tě, nemluv tak...“ prosil Osym. Nechtěl si to připomínat, ale Yar
opravdu  vypadal  špatně.  „Musíme  ho  hlavně  pořád  hlídat.  Ostatní



pořád číhají na příležitost, kdy se na něj mohou vrhnout. Vlastně jediné
místo, kde je Yar v bezpečí, je hospoda. Tam jsou nadřazení a tam se na
něj nemůžou jen tak vrhnout,“ opakoval Jeanovi Osym. Oba dva si Yara
zamilovali a i když mu to neřekli, nějak poznali, že je královský dědic
trůnu.
     
  Jednoho dne ale oba dva museli jít pracovat na obchodní loď, která
hostinci  vezla  zboží  a  oni  museli  vykládat.  Celý den Yara  neviděli  a
ostatní  otroci  konečně  dostali  příležitost  Yara  oškubat.  Naštěstí  ale
nevěděli, že Yar vlastnil dva nože. Ty mu pečlivě schovali jeho přátelé
orsyci.  Takže  od  tohoto  dne  Yar  pracoval  jen  ve  slabých  kalhotech,
natrhlé a nijak teplé košili a bez bot. Jediné, co mu zůstalo, bylo to, co
měl na sobě a dva nože, které netušil, že má. A i to mu už bylo jedno. V
noci mu byla zima. Celý den, co Osym s Jeanem pracovali jinde a neměli
ho na očích, neměl nic k jídlu. Poslední jídlo, které měl, bylo předešlý
večer, kdy Osym s Jeanem dali Yarovi skoro všechno jídlo, které splašili.
Ten den už Yar skoro nic nevydržel. Div se držel na nohou. Stál v rohu
výčepní místnosti a čekal, až někdo bude potřebovat obsluhu. Bylo mu
zima, všechno ho bolelo a žaludek hlásal do světa, že se potřebuje najíst.
  Dveře  se  otevřely  a  do  nich  vešel  nějaký  starý  člověk  a  mladík  s
pláštěm, který nosíval on, Yar. Plášť měl na pravé straně vyšitý šíp –
znak Stínů.  Yar si  ale  myslel,  že se jeho oblečení  dostalo o dům dál.
Mladík  měl  za  opaskem  i  dva  nože  –  stejné,  jako  měl  Yar.  Yar  už
zapomněl, že je svým přátelům donesl  z hradu. Každý měl tedy stejné
nože a několik členů i umělo zacházet s mečem.
  Když si oba hosté sedli, neměl se k ničemu, ale pak se odhodlal a přešel
k nim.
  „Co to bude?“ zeptal se nevýrazným tónem. Mladík k němu přistoupil.
„Ty už si na mně nepamatuješ, Yare...?“ zeptal se mladík.
Yar sebou při tom jménu trhl. Podíval se mladíkovi do očí. Mladík se na
něj také díval. Ne soucitně, ani rozzlobeně. Spíše tázavě.
„Kdo jsi?“ zeptal se Yar.
 Vtom ale Yara popadl hospodský za rameno a začal s ním třást. „To se
dělá, klást panstvu přihlouplé otázky?!“
Hal se na hospodského vrhl a Yara mu vytrhl z rukou. Připadalo mu,



jakoby se s ním rval o kus hadru. Yarovi bylo úplně jedno, co se s ním
děje.
  Hospodský se odšoural pryč a dál si jich nevšímal.
Yar už neměl dost sil,  aby dokázal stát na svých nohou, bez hlesu se
zhroutil na zem. Hal ho zvednul. Dubwen pochopil, o co se snaží, a za
chvilku  už  měli  zamluvený  pokoj  s  postelí,  ve  které  ležel  Yar  a  se
stoličkou, na které seděl smutný, ale i nazlobený Hal. Dubwen seděl u
stolu a nechal  Hala být.  Věděl,  že mladík je  zcela ponořen do svých
myšlenek a že by mu stejně na nic neodpověděl. Po chvíli se zvednul a
přešel ke své brašně, která se válela u dveří. Vytáhl z ní váček a podal ho
Halovi. Ten ho otevřel a jedním okem se podíval dovnitř.
„To jest kůra ponořice. Dává sílu, sráží horečku a spousta dalšího věcí.
Dej  mu  to  vypít.  Odvar,“  vysvětlil  Dubwen.  Jeho  pampbaluenština
nebyla dokonalá, ale doufal, že mu Hal porozumí.
„Ponořice?“ zamračil se Hal. Nikdy nic podobného neslyšel.
„Ponořice.  Kdysi  dávno,  to  když  ještě  byli  v  Nanuwatu elfové,  kteří
objevili její kouzelné účinky, tak vlastně nikdo neměl horečku víc jak půl
dni,“ dodal Dubwen. Měl jiný přízvuk, než jeho přítel Hal a u některých
slov  byl  trochu  problémem  jejich  konec.  Dubwen  totiž  někdy  měnil
koncovky slov a Hal mu tím pádem nerozuměl. Ale teď mu porozuměl
až  až.  Vzal  váček  a  hnal  se  dolů  do  kuchyně.  Po  chvilce  hádání  s
několika otroky si  vzal  misku a připravil  odvar.  Nápoj  nevoněl  nijak
vábně a Hal uvažoval, jestli ho bude Yar pít. Pokrčil nad tím rameny a
odnesl odvar z ponořice nahoru. Pohled na spícího Yara ho ještě více
sklíčil. Položil misku na stolek vedle postele a jemně s Yarem zatřásl. Yar
se  prudce  posadil  a  strhl  Hala  od  sebe  na  podlahu.  Spal  víceméně
několik  hodin  a  nic  jeho  spánek  nepřerušilo.  Teď  si  připadal,  jako
znovuzrozený. Podíval se na Hala, sedícího na zemi a nevěděl, co si o
něm myslet. Ale když se podíval, co má na sobě, už musel otevřít ústa a
z nich se vydral jakýsi podivný zvuk. Jeho oblečení se mu vrátilo. Sice si
skoro nic nepamatoval, ale to, že mu patřilo tohle, to věděl.



Jedenáct

  Hal vyšel z hostince a zaslechl někde po pravé straně nějaké hlasy.
Vydal se tím směrem, a když vyšel za roh, uviděl pět otroků. Dva na
jedné straně, jednoho většího a druhého menšího, a tři na straně druhé.
Ten nejvyšší měl na sobě plášť s vyšitým šípem, znakem Stínů. Měl i
teplé boty, které vždy nosil Yar. Druzí dva měli zbytek šedo-zeleného
oblečení z Yarovy výstroje. Ale jak si všiml, kalhoty drželi ti dva – jeden
malý a druhý velký.  Chvíli  tam stál  a  pozoroval.  Pochopil,  že ti  dva
otroci  se snažili  dostat zpět ukradené oblečení  jejich přítele.  Pochopil
tedy, že to jsou Yarovi přátelé. Za to ti tři se jim vysmívali a oblečení
nevrátili.  Hal si  ze zad sundal luk, který měl půjčený od Dubwena a
založil šíp do tětivy. Za nepřáteli byl strom. Borovice. Hal natáhl luk,
pečlivě zamířil, a vystřelil. Šíp se zabodl hluboko do dřeva a upoutal na
sebe pozornost všech otroků. Všichni se báli a věděli, že další šíp může
najít cíl u nich. Od někud se ozval hlas. Zatím však nikoho neviděli.
„Hej vy tři tam. Okamžitě sundejte to ukradené oblečení a dejte ho těm
dvěma, nebo se naštvu ještě víc a postřílím vás!“
Všichni tři měli co dělat, aby sundali vše, co vzali Yarovi, naházeli to
Osymovi a Jeanovi k nohám a rozprchli se pryč. Hal se neukázal. Odešel
pryč. Věděl, že ti dva oblečení vrátí a ti tři, co teď zahnal, už si na ně
nedovolí.

***

  „Na.  Vypij  to,“  podal  Hal  Yarovi  misku s  odvarem.  Yar  se  na  něj
podíval s překvapením v očích. Vůbec nečekal vlídný tón. A mladík mu
připadal povědomý. Napil se odvaru a o pár vteřin později ho měl v
sobě. Zapomněl, že nesmí hltat. Naštěstí mu však nic nebylo ani teď, ani
později.
„Yare.  Pamatuješ si  na tohle?“ ukázal Hal na malý odznak Stínů. Šíp



vyšitý na pravé straně pláště pod jeho kapucí.
„Vím, že jsem ho někde viděl, ale...“ Yar zaváhal. Nevzpomínal si, co by
šíp mohl znamenat. To ano. Trochu mu pomáhala vzpomínka na jinačí
život, ale co nevěděl ani Osym s Jeanem, bylo to, že otroci, kteří vzali
Yarovi jeho oblečení, mu každý den tajně podstrkávali misku s vodou,
ve  které byl  zapomínací přípravek. Ten kdo ho vypil, měl co dělat, aby
udržel hlavu jasnou. Ale Dubwen okamžitě poznal, co se to děje. Hned
jak Yar dal nejevo, že zapomněl na vlastní přátele a zemi, vyskočil na
nohy a pokřikoval: „To je lesta! Lesta! Už vím, co mu je!“
Hal se na Dubwena podíval. Dubwen podle Halova výrazu pochopil, že
mladík vůbec netuší, o čem to mluví.
  „Lesta je rostlina, z jejíchž kořenů se dělá prášek, který se zamíchá do
vody, a ten kdo ji vypije, zapomene,“ vysvětlil, „Roste jen v Nanuwatu a
na malém kousku zemi v Dhyrnsdellu.“
„To ne,“ hlesl Hal, „a víš o něčem, co by to mohlo napravit?“ zeptal se
naléhavě.
„Pověsti říkají, že to ví jen elfové,“ zašeptal Dubwen.
„Tak to  nemám šanci  ho  uzdravit.  Kdo kdy naposled viděl  nějakého
elfa?“
„Hale. Pokud mi pomůžeš najít loď s posádkou, která nebude chtít platit
za  cestu  moc,  vypravíme  se  my  tři  do  Dhyrnsdelli,“  řekl  tázavě
Dubwen.
„Pomohl  bych,  ale  jak  odsud  dostaneme  Yara?  Vždyť  je  to  otrok  a
tady...“
„Já jsem ho vykoupil,“ skočil mu do řeči Dubwen a usmál se.
Hal mu úsměv oplatil: „Takže, Dubwene, dáš mi na něj pozor? Půjdu se
poohlédnout do přístavu.“
„Ó, ano. Dám na něho pozor, ja!“ kývl Dubwen hlavou a posadil se na
stoličku vedle postele, kde seděl Yar. Ten vypadal zmateně. A taky byl
zmatený. Díval se, jak Hal otevřel dveře, a zase je za sebou zavřel. Na ty
dveře se díval, dokud neusnul.
  Dubwen vytáhl nějaké spisy a začetl se do nich.
  Hal  zatím  pospíchal  k  přístavu.  Nechtěl  Yara  nechávat  dlouho
samotného. Chtěl si ho ohlídat sám, ale věděl, že čím dříve najde loď,
tím  dříve  se  vrátí  z  téhle  hrozné  země  domů.  Když  ale  doběhl  k



přístavišti, div ho na zem nesvalili nějací mládenci.
„Co to má zna... zna... znamenat...“ Hal sice začal zhurta, ale poslední
slovo téměř zašeptal.
„Wille!  Liame!  Robe!  Gordone! To jsem rád, že vás vidím!“ vykřikl  a
hnal se, aby je obejmul. Kromě Liama, jak jinak, klidného, ho také vřele
objímali.
„Kde je Yar? A co já? Já jsem cizí? Rád tě poznávám, Hale.“
Hal se odvrátil od přátelů a podíval se na... Yara?
„Jmenuji se Yor. Prosím, řekni mi, je tu někde Yar?“
„Ten  snad  ztratil  paměť.  Leží,  ještě  před  hodinou  měl  horečku  a
nepoznal náš znak,“ postěžoval si Hal Willovi.
„Tak to je zlé. Jdeme za ním,“ rozhodl Will a všichni se vydali rychlým
krokem zpět do hostince U Prašivého čokla.
  Hal Yara probudil.  Ten se pomateně díval z jednoho na druhého a
nepoznal ani svého bratra. Netrklo ho ani oblečení všech, kromě Yorova,
který zatím neměl znak Stínů. Všichni měli totéž oblečení, jako on sám,
ale toho si nevšiml.
„Yare, pamatuješ si na nás?“ zeptal se Gordon. Přítel mu připadal tak
nějak  hadrový. Vůbec nevěděl, co se to s Yarem stalo.
„Co se mu stalo?“ zeptal se nevěřícně Liam.
„Dubwen říká, že mu tu někdo musel dát vypít lestu. Je to rostlina, která
způsobuje zapomenutí, když ji někdo okusí. A Yar tu má přátele, kteří se
ho před tím snažili ochránit. Jsou to orsyci – také otroci. Nejspíš věděli,
co to způsobuje,“ vysvětlil Hal.
„A je nějaký protilék?“ zeptal se Liam.
„Nejspíš ano. Ale to ví jen elfové, kteří tuhle rostlinu objevili,“ řekl Hal a
podíval  se na náhle  pobledlého Liama.  „Co je  ti?  Jsi  nějaký bledý...“
přistoupil k němu Hal.
„Nic  mi  není,“  řekl  Liam  a  snažil  se,  aby  to  vypadalo,  jako  by  mu
opravdu nic nebylo. Jenže se mu to nedařilo.
„Liame. Něco ti určitě je,“ nedal se odbýt Hal.
„No... tak to asi bude tou mořskou nemocí – a pak, jak myslíš, že mi asi
bude, když zjistím, že jeden z mých nejlepších přátel je v takovémhle
stavu?!“ vyjel po něm Liam. Ač to netušil, jeho vlasy začaly vyzařovat
namodralé světlo. Jen co si toho všiml Hal, začal na něj zírat s bázní v



očích a bezděčně ustoupil o krok vzad. Všichni kromě Yara, který usnul,
udělali totéž. Liam na ně jen nechápavě zíral: „Co to děláte...?“ máchl
rukou do oblouku, ve kterém stáli jeho přátelé.
„Liame... Tobě září vlasy...“ řekl Will.
„Cože?!“ vykřikl Liam. „Ne! Teď ne!“ chytil se zoufale za hlavu. Pak to
nevydržel a vyběhl z místnosti ven. Natáhl si kapuci co nejhlouběji do
tváře. Tak, aby nebyla vidět ani tvář, ani vlasy. Ty ale zakrýt nedokázal.
Uteču! ozýval se mu v mysli hlas.  Musím utéct.  Budu je následovat,  ale
neuvidí mne. Nenajdou mne... hlásek zastavit nedokázal. Liam se zastavil
až na kraji lesíka, který byl od vesnice vzdálený asi půl míle. Liam se
otočil a uviděl, že za ním běží jeho přátelé. Liam vylezl na strom a zůstal
zticha. Při troše štěstí je nenapadne podívat se nahoru. Will, Yor, Gordon
a Rob se zastavili pod stromem, na kterém byl Liam.
„Tak teď už ho nenajdeme,“ řekl Will.
„Snad se vrátí sám. Co myslíte, že to bylo?“ zeptal se Yor.
„Nevím. Nikdy se mu to před námi nestalo a nevím, co by to mohlo
znamenat. I když poslední dobou se chová divně,“ odpověděl Will.
„Jak, divně?“ zeptal se Yor. U Stínů byl teprve chvíli a ještě je neznal
dobře.
„Jinak,“  řekl  Will,  a  potřásl  hlavou.  Jeho  hnědé vlasy mu spadly do
obličeje.
„Jinýmy slovy, něco  před námi tají. Ale to bych už nechal na něm. Buď
nám to řekne, a nebo ne. Jdeme zpět?“ zeptal se Gordon.
„Ano. Jdeme,“ kývl hlavou Will. „Musíme za Halem a Yarem. Ne tu stát
a čekat, že se k nám vrátí.“
  Když už byli dostatečně daleko, Liam slezl ze stromu. Vlasy mu pořád
zářily. Už se rozhodl. Půjde do Erioveru a najde elfy. Jemu by se to přeci
mohlo podařit, když i on sám je elf!
  Liam se vrátil  do přístavu. Koně měli  všichni  v hostinci.  Liam měl
naštěstí všechny své věci u svého koně Rewenna a nemusel tedy chodit
na loď, kde je měli ostatní. Liam se opatrně rozhlédl a vešel do stáje.
Jeho kůň stál skoro hned u dveří.  Liam vzal Rewennovu výstroj.  Dal
Rewennovi na hřbet sedlovou brašnu a do ní své věci. Pak připnul svůj
stan a nějaké zásoby jídla. Chvíli dumal nad tím, jestli si sebou má vzít i
svitky o elfech. Pak si řekl, že je vezme sebou. „Však je Royovi vrátím,



jednou,“ zabručel Liam a vyvedl Rewenna ze stáje ven. Jeho neokovaná
kopyta nedělala skoro žádný hluk. Na kraji vesnice se Liam vyšvihl na
Rewennův hřbet a naposledy se ohlédl za sebe. Ve vesnici se už začínala
rozsvěcet první světla. Liam potřásl hlavou a pobídl Rewenna do klusu.
Rozradostněný jízdou a náhlým osvobozením ze skrývání  si  sundal i
řemínek, který mu spojoval vlasy a schovával tím jeho uši.
  Řemínek schoval a dál cestoval jako elf.

Dvanáct

  Dubwen poznal přátele, které snad ani v Nanuwatu nikdy neměl. Hala
propustil, ale i tak se mu všichni, včetně dvou Lesníků nabídli, že ho
budou doprovázet. Yor chtěl plout také, ale věděl, že musí sehnat loď,
ve které by odplul zpět do Pampbaluenu. Ale netušil, co dál. Jeho první
plán  byl, nechat Yara na hradě a vydat se pro lék k elfům. Mělo to ale
několik háčků. Nevěděl, jestli elfy najde, a když ano, jestli mu lék dají.
zadruhé nechtěl  Yara nechávat dlouho samotného. Chtěl mít přehled,
jak mu je.
  Jeho druhý plán byl, připomínat mu vše, co kdy Yar zažil. To také ale
mělo několik drobných chybiček. Yor nevěděl, jestli to pomůže, a spíše
si myslel, že ne. Zadruhé nechtěl Yara vrátit na hrad v tomhle stavu bez
jasného plánu a řešení.  Věděl, že z toho by jejich královští rodiče nebyli
zrovna  nadšení,  zvlášť  po  tom  stále  nevyjasněném  problému  se
zrádným kancléřem.
  Yor byl poslední dobou vůbec zamlklý, zadumaný a s nikým skoro
nemluvil.
  Pak se první část jeho plánu vyřešila tím, že Dubwen, Lesníci a Stíny
poplují nejdříve do Pampbu. Vždyť tam měli zvířata.
  Yora i jeho bratra vezmou sebou.

***

  Když dopluli do Pampbaluenu, Dubwenovi přišel dopis, aby se ihned
vrátil  do  Nanuwatu,  že  se  tam  dějí  nespravedlnosti  a  že  jeho  lidé
potřebují muže, které si sebou Dubwen vzal. Ale Dubwen neměl jak jim



říct,  že jeho lidi  pobili  novolunaři,  že přišel  o loď a že musí  nejprve
nějakou  najít,  protože  v  tuhle  roční  dobu  neměli  lodě  v
Neprozkoumaném  oceánu  co  dělat.  To  značilo,  že  Dubwen  měl  být
doma  už  před  několika  měsíci.  Teď  tedy  po  připlutí  prohledávali
přístav, jestli by je někdo nepřeplavil do Nanuwatu.
  Ale marně. Jedni je hnali pryč tlustými klacky, druzí neslušnými slovy
a třetí  je beze slova odvedli  z lodě do přístavu a jeli  zakotvit  někam
jinam,  kde nejsou tak absolutně  hloupí  lidé,  kteří  nevědí,  že  v  tuhle
roční dobu by se do Oceánu vydával jen šílenec.
  A tak tedy nenašli loď, která by je do Nanuwatu dopravila. Shodli se na
tom, že poputují po souši. To ale museli najít ještě jednoho poníka pro
Dubwena. Will,  Gordon, a ostatní  pořád mysleli  na Liama.  Zůstal  ve
Winitidě. Bůh ví, jestli ho ještě někdy uvidí...

***

 Liam zatím putoval daleko na sever, kde jak podle mapy zjistil, že je
průliv mezi Winitidou a Erioverem. Jen tam vztoupí na loď. Dál bude
putovat  do  středu  Erioveru,  kde  podle  Royových  svitků  přebývají
elfové. Liam putoval ve dne v noci. Za týden dorazil k průlivu. Unavený
nebyl. Liava měla také vzpružující účinky. Liam zkusil pít i jen liavový
čaj, ale nějak mu to nechutnalo. Napůl s kávou to bylo lepší.
  Když dorazil k malému přístavu, našel jednu malou loď.
„Dobré  jitro,  převezete  mne  na  druhou  stranu?“  zeptal  se  Liam
erioversky.
  Z paluby se vyklonil nějaký námořník: „Jistě. Ale řekni, máš peníze na
zaplacení?“  odpověděl  mu  stejným  jazykem,  a  sice  trochu  jiným
přízvukem, typickým pro seveřany.
„Ano  mám,“  ukázal  mu Liam svůj  váček,  „ale  jen  pampbaluenské,“
dodal.
„To  nevadí.  Já  je  dyštak  rozměnim,“  zahuhlal  námořník,  „poď  na
palubu, hochu.“
Liam poslechl, sesedl z Rewenna a vyvedl ho na palubu. Rewenn nejspíš
také trpěl mořskou nemocí, protože byl dost nervózní, stejně jako když
pluli do Winitidy.



„Jak dlouho poplujeme?“ zeptal se Liam.
„Půl  hoďky,“  odpověděl  námořník.  Jeho  mluva  byla  pro  Liama
nezvyklá. V Pampbu si lidé, ať už urození, či neurození, dávali záležet
na způsobu mluvení. Asi proto Liamovi teď jiná mluva příliš nelahodila.
„Půl hodiny,“ zašeptal si pro sebe Liam, „lepší než ta minulá plavba,“
zabrblal.
„Říkal jste něco?“ otočil se na něj námořník.
„Ne  ne,  nic,  zavrtěl  Liam  hlavou  a  po  celou  plavbu  už  nic  neřekl.
Sledoval námořníky, jak mlčky spolupracují.
  Po půl  hodině přistáli  u břehu.  Nebyl  zde žádný přístav.  Jen malé
molo, které by se pod větším koněm okamžitě zřítilo.
„Tohle přece Rewenna neunese,“ dumal nad tím Liam.
„Chcete, abych vytáhl můstek přímo na břeh?“ nabídl se kapitán.
„Asi  ano.  Nebudu riskovat,  že  se  mi  tu  někde potopí,“  kývl  hlavou
Liam. Zaplatil  a  vystoupil  na břeh i  s  Rewennem. Ani  se neohlédl  a
rozjel se pryč.
  Jel mnoho hodin a zastavil až k večeru, kdy už prakticky neviděl na
cestu.  Postavil  si  stan  a  rozdělal  oheň.  Pak  si  vzal  luk  a  šel  na  lov.
Litoval, že Bari zůstala daleko, daleko od něj...
  Ulovil rybu. Nepoužil u toho luk. Chytil ji do ruky. U toho přemítal,
jestli elfové jedí maso.
„Nejspíš ano,“ usoudil a šel si rybu připravit k večeři.
  Když dojedl, vytáhl svitky a začetl se do nich. Dalším kouzlem bylo
ovládání země. Liam podle ukázky udělal pohyb oběma rukama a světe
div se, před Liamem se zvedl kus hlíny. Liam si omylem sáhl na hruď,
udivený a polekaný z toho, co udělal. Hlína společně s Liamovou rukou
jela na Liama a povalila ho na zem. Rewenn natočil hlavu na stranu a na
svého pána se díval, jako by se zbláznil. Byl očitým svědkem toho, jak
Liam vdechl vodu, namočil  a usušil  Roye a rozdělal  oheň. Pro elfího
koně nebylo moc těžké dát si dvě a dvě dohromady. Najednou nastražil
uši a zaržál.  Z hlubin lesa mu odpověděl zaržáním jiný kůň a Liama
pozdravil  světelný  záblesk  někde  nalevo  od  něj.  Liam nechal  svitky
svitkama, oheň ohněm, vyšvihl se na Rewenna a rozjel se tím směrem.
Po  pár  minutách  našel  otisky  kopyt  a  dohasínající  lampu  velmi
podivného zvhledu. Na zemi u lampy ležel i napůl shořelý svitek. Liam



sesedl a vzal svitek do ruky. Když ho rozevřel, vypadl na něj brk. Liam
si  všiml,  že  brkem ještě  před chvilkou někdo psal.  Byl  na něm ještě
mazlavý inkoust. Když se do svitku začetl, okamžitě pochopil, že noční
návštěvník tu nebyl náhodou. Byl tu kvůli němu.

 „Šedo – zelené kalhoty, kazajka,
plášť se znakem šípu.

Dlouhé plavé vlasy, většinou spojené
řemínkem.

Bílý kůň
Dlouhý luk, dva nože.

Vy...“

Poslední  řádek  nebyl  dopsaný,  jak  ten  někdo narychlo  odjel.  Pod
nedopsaným slovem bylo napsáno pár vět v elfštině, ty ale Liam přečíst
nedokázal. Vždyť žil celý svůj dlouhý život u lidí a nemohl se u nich
elfsky naučit.
 Tohle byl Liamův popis, a že Liam neměl svůj řemínek od té doby, co
vyjel na cestu, tahle osoba ho musela sledovat už jakou dobu. Otázkou
bylo, jak se dostala přes průliv. To vrtalo Liamovi hlavou, ale nerozebíral
to  podrobně.  Sebral  lampu,  svitek  si  také  nechal  a  rozjel  se  zpět  do
svého tábora. A tam ho čekalo nepříliš milé překvapení. Jeho svitky o
elfech zmizely. Liam se nevraživě zadíval do hlubin lesa a zapřísahal, že
nočního zloděje potrestá.
  „Ten na mne jen tak nezapomene!“ dupl si Liam.


