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* běžely fámy, že jeho jediné myšlenky se týkají křiku, bolesti a týrání mužstva. Někdy to tak skutečně 
vypadalo.  

 

Je tma, jsem schovaný za sudy plnými slanečků a vše kolem se mírně houpe, jak nás moře kolébá. 
V nedbale zašité ráně na tváři, kam se mi dostala slaná voda, pulzuje bolest. Je mi jasné, že přidá-li se 
zánět, příliš už to mou situaci nezhorší. Nemám nic moc na práci. V přístavu prý budeme až za 10 dní a tak 
mám dost času vzpomínat, jak jsem se do podpalubí téhle lodi jménem „Naděje“ dostal.… 

Přesný den svého zrození neznám, řekl bych bohužel, ale vlastně je mi to dost jedno. Kdysi před 19 lety mě 
prý našli na schodech sirotčince v jednom z přístavních měst Dangraadu na severu Siverinu. 
Jak jsem rostl, život za zdí sirotčince mě naučil starat se sám o sebe. V klášterním sirotčinci to ani jinak 
nešlo. Ústrky, rozmíšky a šikana byly na denním pořádku a proto když se objevila komise pro odvod 
talentovaných chovanců, byl jsem nadšením bez sebe. Zvlášť když jsem se dozvěděl, že mě vezou do 
výcvikového tábora Šedých kápí, přezdívaných Sirotci. Armádní jednotka určená k boji s proměněnci, 
zrůdami a jinými nepřirozenými tvory! Co víc pro malého chlapce toužícího po dobrodružství a životě za 
Zdí? Srdce mi bušilo jako o závod při horečnatém balení skrovných svršků. Už abych byl odsud pryč! 

Jak naivní dokáže být dětská mysl. Když se mi náborový důstojník Šedých kápí pozorně díval do tváře, 
sice jsem se mimoděk otřásl z pohledu na obličej poznamenaný brázdou křivě srostlé jizvy táhnoucí se od 
kořenů vlasů na čele až po bradu a upřeného pohledu mléčně zakaleného oka, ale radost nad opuštěním 
klášterních zdí přehlušila osten obav. 

Dlouhá cesta do výcvikového tábora byla pro mě utrpením. Nebyl jsem zvyklý na dlouhé pochody a to co 
jsem měl na nohách, se dalo nazvat botami jen s notnou dávkou ironie. Ecthilian (jak se jmenoval onen 
náborový důstojník) cestoval zásadně pěšky a nijak se kvůli mně nezdržoval. Ale po prvním týdnu výcviku 
jsem vzpomínal na tu cestu jako na příjemný odpočinek. 
Výcvik sestával z neustálého cvičení tělesné a bojové zdatnosti, prokládaného nekonečnými hodinami v 
knihovně, a výcvikových sálech magie. Silová cvičení byla střídána s pohybem různými terény, od skalních 
stěn až po zasněžené hřebeny hor. Od plávání v moři přes pohyb v bažinách. Hodiny a hodiny šermu s 
různými typy obyčejných zbraní až po to vojenské lehké a těžké čepele. Co jsem však miloval, byly ty 
řídké chvíle odpočinku, které jsem trávil v hustých lesích kolem tábora. Daleko od pokřikování 
výcvikových důstojníků, od vojenského drilu, od přeplněných ložnic ve srubech. 

Roky letěly a termín konečných zkoušek se přiblížil. Po obdržení výsledků závěrečných cvičení a testů pro 
mě měl Ecthilian připravený pergamen s pečetí samotného velmistra Šedých kápí. Zabodl mi do očí 
znepokojivý pohled jednoho zdravého oka a po chvíli ticha čemusi, co mu běželo hlavou *, neznatelně 
přikývl. „Nesu ti povolávací rozkaz, hochu. Zítra vyrážíme na sever, v přístavech na nás čekají lodě a 
vyplouváme. Chystá se válka a Král nás potřebuje v Erathinu.“ Nevěřil jsem svým vlastním uším, Válka! 
Cizokrajný a tajuplný Erathin! Radost mě celého zaplavila. Když jsem později na tuto scénu vzpomínal, 
musel se usmát sám nad sebou. Hodiny studia a tělesných cvičení mě naučily mnoha věcem, které se 
vymykaly možnostem obyčejných smrtelníků, ale zdravého rozumu mi do hlavy příliš nevpravily. 

Erathin předčil moje očekávání ve všech směrech. Divoké reje v nočních uličkách, vůně cizokrajných 
koření, přehršel barev, křiku, lomozu a vůní, tmavé vyzývavé oči žen a zamračené tváře jejich mužů, to 
všechno dýchalo životem tak nespoutaným, že mi to až vyrazilo dech. 
O to víc, když jsem zjistil, jak snadno se umírá ve světě, který tak dýchá životem, jakoby smrt neměla 
nikdy přijít. Ale ona přišla, a dřív než bych čekal. 

Jednoho dne jsem na tržnici omylem vrazil do jakéhosi bohatě oblečeného mladíka. Kdybych později tušil, 
k jakým koncům to povede, nikdy bych nevolil slova jako tehdy. Ale jakoby mi černý mrak obestřel mysl a 
moje: „Dávej pozor, kozí brado“ nepadlo na úrodnou půdu. Pravda, chmýří na bradě jednoho ze synů 
místního paši skutečně připomínalo „chloubu“ kdekteré kozy, ale asi to nebylo to, co by si přál slýchat. 
Natož od cizáka. Tuto urážku chtěl odčinit pokud možno co nejdříve a pokud možno tak soubojem. A po 
téhle chybě následovala hned další. Jeho nabídku jsem ihned přijal. 
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Vše probíhalo jako ve snu, jako bych neměl možnost nic ovlivnit anebo změnit. Boční ulička, slunce se 
odráží na scimitaru, sled rychlých výpadů a můj dlouhý meč proniká obranou protivníka a noří se do útrob 
Seliho Fazima Čengizadeho, třetího syna Paši místní provincie. Dva pobočníci umírajícího Seliho mě 
probodávali nenávistnými pohledy a pokřikovali na mě výhružky. Z toho mála co jsem pochopil, mi 
vyhrožovali tolika způsoby smrti, že i v Abyssu by se mohli lecčemus přiučit. Pochopil jsem, že jsem v 
pasti. Jako člen cizí armádní jednotky jsem právě zabil významnou osobu města. Tohle mi nemohlo projít, 
navíc jsem ohrozil své druhy. Když se jeden z pobočníků mrtvého na mě vrhl, radši jsem se ztratil v davu. 
Zmizet v uličkách mi nedalo až takovou práci. Po setmění se zkusím proplížit do ležení. Tedy takový jsem 
tehdy měl plán. 

Zapadl jsem do jednoho z hostinců, o kterém jsem věděl, že není příliš na očích. Vybral jsem si místo v 
rohu a první sklenici vína do sebe vhrkl jedním douškem. Jak den pokročil a vína v lahvi ubývalo, ani jsem 
nepostřehl, že se hostinec pomalu vylidnil a místa štamgastů zabíraly postavy mužů, kterým nebylo příliš 
vidět do obličeje. Náhle se jeden zvedl a došel k mému stolu. „Ctihodný paša Seydhi Čengizade nás poslal, 
abychom mu přinesly uši, oči a ostatní přebytečné kusy toho, kdo zabil jeho milovaného syna, ty svině!“ 
S tím se na mě vrhli a v nerovném a krátkém souboji mě přemohli. 
Ten, který mne prve oslovil, smetl z nejbližšího stolu nádobí. Do uší se mi zasekl třesk tříštěných hliněných 
nádob a talířů. Vnímání se mi neskutečně zostřilo, vůně smažených jídel, rozlitého těžkého ephatimského 
vína. Tak takovéto je, když má jeden umřít, blesklo mi hlavou. Čtveřice chlapů mě hodila na stůl a držela 
jako v kleštích. Neznámý se ke mně přibližoval pomalu s nebezpečně zakřiveným nožem a nehezkým 
úsměškem na rtech. „Nejdřív tě trochu vylepšíme !“ Levačkou mi přirazil obličej k desce stolu a nožem v 
pravačce s rozmyslem rozťal tvář až na kost a nožem ránu rozšiřoval. Řval jsem jako tur a měl pocit, že mi 
hlasivky musí prasknout, jestli je tohle začátek… Náhle se rozrazila jedna z okenic a dovnitř jakoby vlétl 
démon. Démon, který si pohledem jednoho zdravého oka přeměřil celou místnost. Pak se jeho meč pustil 
do smrtícího tance. 
Když bylo po všem, Ecthilian si očistil čepel o šaty jednoho z mrtvých a pomohl mi vstát. „Dostal si nás do 
velmi nebezpečné situace Taurile. Místní na nás nehledí nijak shovívavě, to víš. A Ty vyvedeš takovou 
blbost. Ještě žes neběžel do kasáren. Musel bych tě osobně popravit, protože hned po tom incidentu nám 
nahlásili, jak jeden z našich lidí zbaběle a zezadu zabil syna paši. Jediné řešení, kromě toho, že bych tě tady 
nechal jako mrtvolu, je, že odteď jsi dezertér, co po svém zbabělém činu prchnul. Jedině tak jméno 
jednotky zůstane v této zemi čisté. Abys mi rozuměl, je mi zbla po nějakých hadrácích z Erathinu. Ale 
mám doprdele zodpovědnost za své muže a nemůžu si dovolit, aby nás místní nenáviděli. Seber tady 
tomuhle jeho šaty a převleč se, omotej si hlavu, ta krev může upoutat něčí pozornost. Tu máš nějaké 
peníze, v přístavu kotví nákladní loď, pro tebe s dost ironickým jménem „Naděje“. Kapitánovi řekni, že tě 
posílá Thiliard, on už bude vědět. Peníze mu odevzdej a on tě pak vysadí v nejbližším přístavu po cestě. 
Změn si jméno, své zvyky a nehlas se k nám - bude z tebe dezertér a bude se na tebe vztahovat vojenské 
právo. Řekl bych, že tvůj únik se nebude zamlouvat ani pašovi.“ Takhle dlouhou a souvislou řeč jsem od 
něj nikdy neslyšel. Poděkoval jsem svému mistrovi a v duchu i všem bohům. Potom jsem udělal, co mi 
Ecthilian nakázal. Teď sedím v podpalubí cizí lodi, drkotám zuby vlhkem a chladem a vůbec netuším, co 
mi zítřek přinese… 


