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Ukázka – první t�i kapitoly

Úvod

Tento p�íb�h se odehrává ve stejném kraji jako kniha „Myšák, Hv�zda a ztracená vzducholo�“, asi
o p�t set let d�íve. 

Jeho d�jišt�m je planeta, která je oproti Zemi polovi�ní a lze ji suchou nohou projít kolem dokola.
Nemá kontinenty jako ta naše, ale jen dva tisíce kilometr� široký pruh zem� (to je asi jako z Polska
do Itálie), nad kterým je Severní oceán a pod kterým je Jižní oceán. V�tšina obyvatel téhle malé
planety žije na její jižní polokouli. Tam na severu jsou totiž vysoké hory, neproniknutelné pralesy,
neprobádaná místa na map� a prý tam žijí i draci. Ale nachází se tam i jedno malé království...
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Tajemný vzkaz

Král Geren byl na tr�nu už dvanáctým rokem. V zemi samotné se zas až tak moc nezm�nilo, ale

p	esto byl neoblíbeným králem. Po tém�	 dvou stech letech nastal v království p	evrat a tenhle

kdysi oby
ejný rytí	 se násilím zmocnil tr�nu. Z t	iceti králových nejbližších pobo
ník� jich padlo

ten den dvacet sedm. V boji umírali muži, ženy, starci i d�ti. 

Království bylo pod�ato jako obrovský starý velkolepý strom a zbyl pa	ez, ze kterého vyrazily nové

výhonky. Slabé, malé a r�zn� pokroucené. Podivná generace, která jej obr�stala, shlížela na n�j a

vysmívala se mu, jak je ošklivý. P	edstavovali si jej, jak vypadal d	ív. Mohutný a zelený, silný a

krásný. Polámané a suché v�tve ani jakékoliv jiné nedokonalosti nem�ly v té p	edstav� místo.

Synové padlých rytí	� dokázali hodiny rokovat o tom, jak velkolepé byly v�ci v dob�, na kterou si ve

skute
nosti nikdo z nich nepamatoval. Mluvili o odvaze a své touze v�ci zm�nit. Ale ve svém okolí

nem�li moc p	íklad� toho, jak odvaha vypadá a nem�li sílu zm�nit mnohem nepatrn�jší v�ci než

chod celého království. Ale to si prozatím neuv�domovali. 

A tak zde byli se svými ideály, nenávistí a vzpomínkami na ten den, kdy n�kte	í z nich utíkali spolu

se svými matkami z ho	ícího hlavního m�sta, naposledy objali své otce a rozprchli se na svá rodová

panství, kde žili  až dosud. T�ch vzpomínek mnoho nebylo,  vždy� chlapc�m byly tehdy pouhé t	i,


ty	i roky.

Ale v�d�li, co se o tom dni a o králi povídalo, v duchu si vykreslovali obrazy svých state
ných otc�

a také pravého následníka tr�nu. Všichni v�d�li, že kdesi na tajném míst� žije i jediný syn padlého

krále - Alex. Chlapec p	ibližn� stejn� starý jako oni. Pro mnohé z nich byl jediným pravým králem.



A ur
it� jím jednou i bude. Jediné pravé království pro n� bylo to, o kterém jen slýchali - mohutný,

košatý strom, p	edtím než jej pod�ala zrada a nenávist.

„Natanieli, shání se po tob� posel,“ vyhrkl Frederik na svého kamaráda a tvá�il se dost napjat�. Ješt�
p�ed chvílí spolu z legrace šermovali d�tskými d�ev�nými me�i a dohadovali se, jestli spolu budou
moci v této zábav� pokra�ovat i ve škole. A okamžik pravdy byl tady.

V království totiž byly dv� školy pro mladé rytí�e. Jedna se jmenovala Královská akademie, byla v
hlavním m�st� Pompy, které leželo ve velké zátoce u Severního mo�e a její dve�e byly otev�ené
všem mladým muž�m z urozených rodin. �lov�k nemusel nijak usilovat o to, aby se tam dostal.

A pak tady byla malá škola v horách, které všichni �íkali Stará rytí�ská škola. Stála v uzav�eném
údolí mezi �ty�mi horami známými jako Špi�ák, Stoli�ka, Princezna a Dra�í doup�. V t�ch místech
bývalo d�íve staré hlavní m�sto. Když se ale sou�asný král Geren ujal vlády, nechal vystav�t nové
m�sto Pompy na míst� jedné v�tší rybá�ské vesnice. Veškerý obchod a d�ní se postupn� p�esunuly
tam. Ale ve vzdálených horách z�stali nejv�rn�jší p�íznivci starého krále. A v�tšina syn� padlých
rytí��  považovala za potupu jít studovat na Královskou akademii. Stará rytí�ská škola byla snem
každého z nich. Jenomže starý rytí�  Jind�ich, který ji vedl, si pe�liv�  vybíral, koho do ní vezme.
Každý rok bral pouze patnáct nových chlapc�, ale zájemc� bylo n�kdy i dvojnásobné množství.

Nataniel bral schody po dvou, když sbíhal na dolní nádvo�í,  kde na n�ho �ekal posel se dv�ma
listinami. Nedo�kav�  je od n�ho p�evzal a poodešel,  aby m�l  trochu soukromí.  Rychle p�elomil
pe�e�, která nesla znak Staré rytí�ské školy a zatajil dech. Frederik, který stál kus od n�ho, vid�l
jeho zklamaný výraz. Ani se nemusel ptát. Nataniel neš�astn� zavrt�l hlavou.

Oba popošli ke hradbám, kde si  sedli a dívali  se chvíli ml�ky na m�ste�ko pod hradem a �eku
Vlnkavu, která se lín� vlnila mezi loukami a poli. 

„Ur�it� je to kv�li mému strejdovi,“ prolomil Nataniel po chvíli ticho. „Trochu jsem s tím po�ítal,
ale stejn� jsem tajn� doufal...“

„Je to nespravedlivé,“ rozohnil se Frederik. „Ani ho neznáš a nem�žeš za to, že slouží u Gerenova
dvoru.“ 

Nataniel si povzdychl a namísto odpov�di otev�el druhou listinu. Pe�e� na ní mu nic ne�íkala a
papír obsahoval  jen narychlo napsaný vzkaz:  Pot	ebuji  s  tebou nutn�  mluvit.  Vyhledej  na trhu

obchodníka s medem, muže ve slam�ném klobouku s pavím pérem. P	ij� prosím co nejd	íve a sám.

Nikomu o tomto vzkazu ne	íkej.

„Co to je?“ ukázal Frederik na druhou listinu. 

Nataniel chvíli p�emýšlel, jestli „nikomu“ zahrnuje i Frederika, ale byl tak zklamaný z toho, že ho
nevzali na Starou rytí�skou školu, že m�l chu� být chvíli sám se svými myšlenkami.

„Nic d�ležitého,“ zavrt�l hlavou, „n�jaký vzkaz z domova, týká se to koní.“

Nataniel žil až donedávna na panství svého d�de�ka, které bylo kousek od mo�e, asi v polovin�
cesty mezi hlavním m�stem Pompy a ústím �eky Vlnkavy. Nicmén� od té doby, kdy d�de�ek p�ed
n�kolika m�síci zem�el, býval u svého kamaráda víc než doma. Frederik�v otec m�l velkolepý hrad
kus proti  proudu �eky a cesta  k Frederikovi trvala skoro dv�  hodiny rychlé jízdy na  koni,  ale
Nataniel ji absolvoval rád n�kolikrát do roka.



„Myslím, že se p�jdu na chvíli sám projít,“ zvedl se ze zem�, „pot�ebuju to trochu rozdýchat.“

„Za chvíli bude ob�d,“ nadhodil Frederik.

Nataniel si povzdychl. „No dob�e, tak se nejd�íve najím.“

Vydali se spole�n� k hodovnímu sálu, ale ješt� než tam došli, p�edešel je jeden udýchaný rytí�, který
byl v t�ch dnech na návšt�v� u Frederikova otce, rytí�e Leopolda State�ného, a zabouchl jim dve�e
p�ed nosem.

Chlapci se na sebe p�ekvapen� zadívali, ale když slyšeli, jak ze sebe n�co roz�ilen� chrlí, zvít�zila
jejich zv�davost nad slušností a oba p�itiskli ucho ke dve�ím. 

„Jsi si jistý, že je to on?“ uslyšeli p�ekvapený hlas rytí�e Leopolda. „Co by tady d�lal. Sám? Bez
doprovodu?“

„Sice by m� to také zajímalo, ale není to jedno?“ odpov�d�l rytí� Walter. „Máme úžasnou možnost
n�co  ud�lat,  sama  št�st�na  nám  ho  takhle  vydává  do  rukou,  tak  by  byla  hloupost  tu  šanci
promarnit.“

„Nejsem si jistý, jak p�esn� by se toho dalo využít, ale zkusíme to,“ souhlasil rytí� Leopold. „Vezmi
si pár  ozbrojených muž�  a  hlavn�  žádný zbyte�ný rozruch, prosím t�.  A a�  se  mu nic nestane.
P�ive�te ho sem, a pak uvidíme. Jsi si opravdu jistý, že je to on?“

„Stoprocentn�,“ p�ikývl Walter. 

Oba chlapci rychle usko�ili od dve�í a ud�lali pár rychlých tichých krok� zpátky a ve chvíli, kdy se
dve�e zprudka otev�ely, p�edstírali, že práv� mí�í do hodovního sálu.

Walter je minul rychlým krokem a nev�noval jim pozornost.

B�hem pár minut dorazili do místnosti další stolovníci. Frederikovi sourozenci s matkou a další
hosté. 

„Vid�l jsem posla, Nate,“ ozval se vzáp�tí Frederik�v bratr František. „Už n�co víš?“

Nataniel si povzdychl. 

„Nevzali ho,“ odpov�d�l Frederik za svého p�ítele, když vid�l, že mu není do �e�i. 

„A p�jdeš  na  Královskou?“  vyzvídal  František.  „Není  lepší  z�stat  rad�ji  doma  s  domácím
u�itelem?“

Chodit do n�jaké školy nebylo povinné. V�tšina d�tí  z bohatších rodin žila doma na rodinných
panstvích a hradech. M�li domácí u�itele, kte�í je nau�ili �íst, psát a po�ítat a samoz�ejm� v�d�li,
jak vzít do rukou me� a m�li jakousi p�edstavu o historii své zem�. Ale tak n�jak se po�ítalo s tím,
že v patnácti letech vstoupí synové místních pán� do jedné ze dvou rytí�ských škol. 

„Františku,“ zamra�il se na svého syna rytí� Leopold. „Neplácej hlouposti. Na Královské akademii
je pár skv�lých rytí��  a  u�itel�  a �ada syn�  z  dobrých rodin.  I  když jsme samoz�ejm�  rádi,  že
Frederik byl p�ijatý na Starou rytí�skou školu a doufám, že ty tam p�jdeš za dva roky také.“

„Taky tam je princ Barim,“ ušklíbl se František. „Prý je to vyhlášený šermí�.“

„Jak by taky nebyl,“ odfrkl si Frederik. „Vyhrává všechny turnaje jenom proto, že je korunní princ a
nikdo se neodvažuje zk�ivit mu ani vlásek, tak ho rad�ji nechají všechno vyhrát.“



Hovor se  brzy sto�il  ke starým dobrým �as�m a k tomu, jaké to  bylo,  když na rytí�ské škole
studoval rytí� Leopold.

Po ob�d� se Nataniel omluvil a vydal se sám na procházku. Jaké ale bylo jeho p�ekvapení, když
vyšel z hradu a hned za hradbami spat�il rytí�e Waltera se skupinou �ty�  ozbrojených stráží, kte�í
vedli do hradu mladého muže v kupeckém oble�ení, který m�l na hlav� slam�ný klobouk s pavím
pérem.
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Zajatec

Nataniel tušil, co se dozví, pokud se zeptá, ale stejn� si u ve�e�e nemohl pomoct a položil rytí�i
Leopoldovi onu otázku: „Kdo je ten �lov�k, kterého zajali rytí� Walter a tvoji muži, pane?“

A p�ekvapilo ho, s jakou prudkostí rytí� odsekl: „Co je tob� do toho?“

Možná, že kdyby odpov�d�l trochu mírn�ji a Nataniel nebyl ten den tak p�ešlý z toho, že ho nevzali
do té správné školy, tak by se rytí�i sv��il s tajemným vzkazem, ale takhle to neud�lal.

Nataniel  toho  odpoledne  nelenil.  Využil  toho,  že  je  sám  a  velmi  opatrn�  Leopoldovy  stráže
pozoroval. V�d�l, že zajatce zav�eli do nejstarší jen málo používané hradní v�že. Hrad m�l novou
p�ístavbu,  ve které jeho obyvatelé žili  a tahle tajuplná v�ž byla �astým cílem chlapeckých her,
pokud zrovna bylo ošklivé po�así. Nad sebou tam byly t�i místnosti. Spodní sloužila jako skladišt�
všeho možného, ve druhé byl nyní uv�zn�ný mladý zajatec a v té t�etí, horní, byla jen stará prázdná
sk�í�. Místnosti se b�žn�  nezamykaly, nebyla v nich sklen�ná okna ani žádné m�íže, jen v�trací
otvory, kterými se mohl protáhnout i štíhlý dosp�lý muž, ale samoz�ejm�  to bylo tak vysoko, že
jakýkoliv út�k takovým otvorem nep�ipadal v úvahu. Po kamenné zdi by se slézt dol� nedalo a na
skok to bylo p�íliš vysoko, asi šest metr�. 

Natanielovi nedalo moc práce sehnat n�kde po�ádný provaz. Zjistil, že mladého v�zn� st�eží jediný
muž, který posedával na nepohodlné stoli�ce p�ede dve�mi. A každý musí jít n�kdy na záchod, který
byl  ovšem v  p�ízemí.  Nataniel  ud�lal  to  nejjednodušší,  co  mohl.  Do  t�chto  míst  tém��  nikdo
nechodil, a jelikož tu nebyla žádná p�íhodná skrýš, tak se zkrátka schoval na záchod� a lano si ukryl
na nejbližší okno.

Když rozpa�itý strážný vrazil do oné místnosti, zamumlal, že se nic nestalo, že už je stejn� hotový,
a zatímco se v ní zav�el onen muž, sebral rychle ze své skrýše plát�ný balí�ek, zul si boty a tak tiše,
jak jen to dokázal, upaloval do t�etího patra. A tam �ekal. Smrákalo se. A ten okamžik, kdy ješt�
bylo trochu vid�t, ale už ne p�íliš, využil k uskute�n�ní svého plánu.

Um�l  uzly,  které by se  nem�ly  rozvázat  a  na  lan�  ud�lal  hned t�i  a  pak ješt�  asi  p�t  dalších,
oby�ejných. Asi desetkrát za n�j zatahal a n�kolikrát si ov��il pevnost staré dubové sk�ín�, ke které
lano upevnil. A pak už se vyhoupl na okno, lano hodil dol� a opatrn� po n�m sešplhal o patro níž.

Mladý muž sed�l  na slamníku, který mu tam p�inesli a zamyšlen�  se  díval z  okna. Když se v
okenním otvoru  ukázala  neznámá  postava,  hbit�  vysko�il  a  šel  ne�ekanému  návšt�vníkovi  na
pomoc. 

„Pro� jsi m� hledal a kdo jsi?“ zeptal se Nataniel potichu.



Mladík stejn� tiše odpov�d�l: „Nenechal ti d�de�ek n�jaké listiny? Víš n�co o strážcích tajemství?“

„Co jsi za�?“ cht�l v�d�t Nataniel.

Jenže v tu chvíli uslyšeli na schodech kroky a zajatec bleskov� zareagoval. 

„Promluvíme si o tom pozd�ji,“ �ekl Natanielovi, dv�ma kroky p�ešel k oknu, svižným pohybem se
na n�j vyhoupl a za�al šplhat po lan� dol�.

Nataniel z�stal stát v prázdné místnosti s pusou doko�án. Onen muž ud�lal všechno tak klidn� a
p�irozen�, že mu došlo až na poslední chvíli, co chystá. On mu p�itom nem�l v úmyslu pomáhat,
cht�l si s ním jen promluvit.

To  už  se  ale  otev�ely  dve�e  a  Nataniel,  který  nesta�il  nijak  zareagovat,  vyd�šen�  zíral  na
p�ekvapeného rytí�e Leopolda.

Rytí� vypadal ovšem p�ekvapen� jen chvíli. Odstr�il Nataniela z cesty a vrhl se k oknu. Zajatec byl
ale nesmírn� rychlý a ve chvíli, kdy za�al rytí� svolávat své stráže, b�žel už jako s v�trem o závod k
blízkému lesu.

Rytí� Leopold zu�il. „Ty hlupáku,“ obo�il se na Nataniela, „pro� jsi to ud�lal? Víš ty v�bec, kdo to
je?“

Nataniel jen tiše zavrt�l hlavou. 

„Princ  Barim,“  vyk�ikl  rytí�  zlostn�.  „Náhodou  se  nám ho  poda�í  zajmout,  takhle  v  ústraní  a
samotného a ty ho pustíš? Víš, jak jsme toho mohli využít?“

Rytí� na n�ho je�el jako smysl� zbavený a sotva domluvil, pleskla taková facka, že Nataniel vzal tu
druhou o ze� doopravdy. Rytí� ani ne�ekal, až se vydrápe na nohy. Sám ho vzteklým pohybem
zvedl ze zem� a Nat, který byl na sv�j v�k docela malý, se klepal p�ed urostlým rytí�em strachy.
Leopold už ho ale znovu neuhodil.

„Vypadni z mého domu!“ k�i�el zu�iv�. „Hned! Už t� tu nechci ani vid�t. Nikdy! Rozumíš?“

Nataniel se vytrhl rytí�i, který ho stále ješt� vztekle svíral a drtil mu ruku, protáhl se kolem n�ho a
vystrašen� se tvá�ícího strážného a rozeb�hl se do komnaty, ve které spával. Tam vzal sv�j cestovní
vak, rychle do n�j hodil t�ch pár kousk� oble�ení, které m�l s sebou, vá�ek s pen�zi a malou dýku a
bleskov� se rozeb�hl do stájí. Ani se nenamáhal, aby svého kon� osedlal. Hodil mu sedlo na h�bet,
p�ipevnil mu ohlávku a táhl ho ven z hradu. Stráž mu musela otev�ít no�ní branku, protože hlavní
brána už byla zav�ená. Neobešlo se to bez otázek, ale Nataniel jim jen n�co odsekl a táhl svého
kon� pry�. 

Zastavil se asi až p�t set metr� od hradu, aby koni p�ipevnil sedlo a hodil na n�j sv�j cestovní vak. 

Pak hore�n� p�emýšlel, co bude d�lat. Královská cesta – obchodní stezka, která vedla podél �eky
Vlnkavy a pak podél mo�e až do hlavního m�sta, byla nejbezpe�n�jší cestou v zemi. Byla pe�liv�
udržovaná, vysypaná jemným pískem nebo kamínky. Nikde nevy�nívaly žádné ko�eny a p�ekážky.
Nepohybovali se tam žádní lupi�i. M�síc byl v úpl�ku. Za normálních okolností by se asi ubytoval
v hostinci, ale dnešní den zkrátka nebyl normální. 

Nataniel dovedl svého kon� opatrn�  z hradu dol�  do údolí Vlnkavy a nasedl na n�j, až když se
dostal na Královskou cestu. Nejrad�ji  by ho vztekle hnal tryskem, jen aby už byl pry�. Jenže to
samoz�ejm� nebylo v�bec rozumné, a tak se ovládl a vydali se mírným klusem na cestu k domovu.



Asi dva kilometry za m�stem se ze stínu strom�  vyno�il jezdec, který si pátrav� prohlížel malou
postavu, která se k n�mu blížila.

„Natanieli, jsi to ty?“ ozval se hlas, který dob�e poznal.

„Co po mn� chceš, princi?“ odsekl zlobn�. 

„Neud�lali ti nic?“ ujiš�oval se princ Barim.

Nataniel na to nic ne�ekl.

Princ se na n�j chvíli zkoumav� díval, ale v té tm� nemohl vid�t rudý otisk ruky, který m�l chlapec
p�es celý obli�ej, ani obrovskou bouli a mod�inu, které se mu ud�laly na druhé stran�, když narazil
hlavou o ze�.

„Dost možná jsi mi práv� zachránil život,“ �ekl Barim vážn�, „nevím, jak bych ti pod�koval. Ale
te� t� v první �ad� doprovodím dom�. Nem�žeš se tu potloukat sám takhle potm�.“
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Princ Barim

Nataniel  jel  ml�ky  za  princem.  Byl  svým zp�sobem rád,  že  nemusí  jet  nocí  sám,  ale  zrovna
takovýto doprovod si nep�edstavoval. Jeli takto necelou hodinu, než dorazili k mo�i, kde bylo malé
m�ste�ko Kone�ná. Barim dojel na nám�stí k jednomu bohat� zdobenému domu, kde bydleli jeho
p�átelé.  Venku se zatáhlo, m�síc se schoval za mraky a on nem�l v úmyslu jet zbyte�n�  temnou
nocí. Nataniel byl z celého dne naprosto zni�ený. Usnul, sotva se dotkl postele. 

Ráno se chvíli zmaten� rozhlížel. Trvalo mu pár sekund, než si vybavil události p�edešlých hodin a
uv�domil si, kde je. Chvíli uvažoval, jestli se mu chce vstávat, ale pak se p�ekonal, vylezl z postele,
navlékl na sebe oble�ení a umyl si obli�ej v umyvadle položeném na malém stolku. Pak si všiml
zrcadla, umíst�ného o kousek dál. Jeho obli�ej hrál všemi barvami. Na každé stran� m�l po�ádnou
mod�inu. Jednu velkou a mén� výraznou tam, kde ho rytí� ude�il a druhá se mu ud�lala kolem boule
na druhé stran�.

Poda�ilo se mu najít místnost, kde se stolovalo. Princ Barim už tam byl, zabraný do tichého hovoru
s jejich hostitelem. Když Nataniel vstoupil, vysko�il Barim od stolu a došel k n�mu.

„Ukaž se, ti  t�  z�ídili,“ povzdychl si a odtáhl ho za paži k oknu, aby si na sv�tle prohlédl jeho
obli�ej. „To m� vážn� mrzí.“

Nataniel jen pokr�il rameny, vyškubl se mu a sedl si ml�ky ke stolu.

„Za chvíli bude ob�d,“ informoval ho jejich hostitel.

Spole�n� pojedli výbornou pe�enou kachnu a Barim se se svým p�ítelem brzy na to rozlou�il. Cht�l
doprovodit Nataniela na jeho hrad a hlavn�  si s ním pokud možno promluvit. Cesta jim trvala asi
hodinu. Královská cesta vedla �ídkým borovicovým lesem tak dv� st� metr� od mo�e. Když byl
Nat�v domov kone�n� na dohled, zastavil Barim kon�.

„Mohli bychom si sednout k mo�i a popovídat si?“ navrhl. „Nerad bych se vnucoval n�kam, kde
nejsem zvaný.“



„Mám strašnou žíze�,“ odpov�d�l Nataniel. „Nevím, co si myslíš, že se ode mne dozvíš a zbyte�n�
marníš �as, ale asi m�žu jen t�žko vyhodit korunního prince. Takže si promluvíme naho�e.“

S t�mi slovy popohnal Nataniel svého kon� a zamí�il na mírný kope�ek, kde se ty�il malý hrad jeho
d�de�ka. Dojeli k hradní brán�, kde Nataniel p�enechal kon� jednomu ze sluh�, aby je dovedl do
blízkého hospodá�ského stavení, kde se o n� n�kdo postará. 

„Za chvíli  p�ijdu,“ zamrmlal  a  nechal  Barima stát  na nádvo�í.  Byl  to  pom�rn�  rozlehlý prostor
stín�ný velkým o�ešákem, pod kterým stála d�ev�ná lavice. Barim si na ni sedl a �ekal. Po chvíli se
objevila služka se džbánkem bezinkové š�ávy a talí�em kolá��. Nataniel se vrátil na nádvo�í chvíli
po ní a vlá�el s sebou dva d�ev�né cvi�né me�e.

„Na co to máš?“ podíval se na n�ho Barim. Nataniel neodpov�d�l. Nejd�íve do sebe obrátil veliký
pohár bezinkové š�ávy. Pak jeden me� hodil Barimovi.

„Víš, že se o tob� �íká, že jsi p�kn� mizerný šermí�?“ �ekl naštvan�. „Prý všechny turnaje vyhráváš
jen proto,  že  t�  všichni  šet�í.  Já  t�  rozhodn�  šet�it  nebudu,  protože  kv�li  tob�  mám jen samé
problémy. Od chvíle, co t� znám, mám velkou chu� t� po�ádn� praštit. Kryj se.“

Poslední slova už Nataniel vyk�ikl ve chvíli, kdy na prince rozzloben� zaúto�il. Barim jeho prudké
rychlé vpády pomalu a trochu neohraban� odrážel. Nat do t�ch svých vkládal plnou sílu. M�l pocit,
že mu to opravdu jde a že je Barim vážn� nemehlo. Jen ho trochu znejis�ovalo, že Barim držel me�
v levé ruce a kryl se proto z ne�ekaného sm�ru. Barim nechal Nata takto vztekat asi p�t minut, a
pak mu t�emi rychlými prudkými pohyby vyrazil me� z ruky.

„Chceš pokra�ovat?“ zeptal se Barim mírn� a nalil si pití. Nataniel beze slova sebral me� a znovu
na svého protivníka zaúto�il. Barim ale ud�lal n�co zcela ne�ekaného, vzal z lavi�ky pohár a
zatímco na n�ho Nataniel  úto�il  veškerou svou silou,  odrážel  levou rukou jeho útoky, a p�itom
pomalu upíjel š�ávu, jako by se nudil. Nata to rozzu�ilo. Rozhodl se neúto�it dál na princ�v me�,
ale sv�j další útok sm��oval na pohár v jeho pravé ruce. Barim ale jeho ránu odrazil, pohár odložil,
pak si p�ehodil me� do pravé ruky a jediným úderem Nata op�t odzbrojil. Pak si sedl se založenýma
rukama na lavi�ku a dal mu tím najevo, že už nechce dál šermovat.

Nataniel nev�d�l, co by m�l d�lat, ale Barim se na n�j usmál a �ekl mu: „Jde ti to docela dob�e.
Nevím, jestli si uv�domuješ, že jsi práv� vyzval na souboj u�itele šermu, ale musím �íct, že pokud
by si každý vedl tak dob�e jako ty, nebudeme s vámi mít ve škole za chvíli co d�lat. Každopádn� je
ti o deset let mén� než mn� a jsi o hlavu menší. Málokterý patnáctiletý kluk má dost síly na to, aby
ustál útoky dosp�lého muže. Pokud by se ti n�kdy doopravdy postavil s me�em n�kdo dosp�lý,
ud�láš líp, když budeš spoléhat na své nohy a ute�eš.“ 

„Pro� vlastn� u�íš ve škole, když jsi princ?“ zeptal se Nataniel. Nev�d�l, co by m�l d�lat. P�ipadal
si hloup�. Dolil si pití, sedl si na lavi�ku vedle Barima a aby se na n�ho nemusel dívat, š�oural
me�em mezi spárami kamenného dlážd�ní. 

Barim si povzdychl. „	ekn�me, že je to pro m� ur�itý zp�sob, jak se seznámit s t�mi, ze kterých
budou brzy nejvlivn�jší muži v této zemi.“

„To jsi se mnou cht�l tak moc mluvit, že jsi kv�li tomu lezl sám n�kam do nebezpe�í?“ nadhodil
Nataniel.



„Myslel jsem, že t�  najdu na tvém hrad�, a pak už se mi necht�lo vracet, tak jsem improvizoval.
Každopádn� nedávno zem�el jeden starý rytí�, od kterého vím, že pokud by n�kdo mohl v�d�t n�co
o tom, jak získat p�ístup k tajným informacím, tak jsi to ty.“

„O co ti jde?“ podíval se na n�ho Nataniel.

„M�j otec je vážn� nemocný,“ p�iznal Barim. „Myslím, že ten okamžik, kdy se stanu králem téhle
zem�, se už blíží. A já si neumím p�edstavit, co bude pak. Po�ítám s variantou, že se m�  budou
n�kte�í  lidé  chtít  zbavit  a  na  tr�n  dosadit  ztraceného  syna  bývalého  krále.  Zjistil  jsem,  že  je
n�jakých p�t lidí, kte�í v�dí o tom, kde princ Alex je. Až m�j otec zem�e, bude pak pozd� to �ešit.
Proto by m� zajímalo, kdo jsou ti lidé.“

„Chceš je odstranit i s princem Alexem a myslíš, že já ti s tím pom�žu?“ ušklíbl se Nataniel.

Princ Barim si povzdychl. „Zajímá m�, jestli se s nimi dá jednat. Byl bych ochotný jít jim i z cesty,
ale nerad. To díky mn� má tahle zem� bezpe�nou Královskou cestu, po které se dá rychle cestovat,
já  jsem  založil  akademii,  univerzitu  a  nemocnici.  Alex  je  jenom  kluk.  Mám  podstatn�  lepší
p�edstavu o tom, jak �ídit tuhle zemi než on. On by byl jen loutkou hrstky starých rytí��. Já nejsem
vrah. Nechci nikoho z nich zabít, ale obávám se, že oni budou chtít zabít m�. A pokud bych nenašel
zp�sob, jak tomu zabránit, pak možná ute�u n�kam na jih. Rad�ji budu živý tulák než mrtvý král.
Rytí�i Leopold a Walter ke mn� byli dost nep�átelští. Pokud by podobn� jako oni p�emýšlelo i t�ch
p�t, tak pak asi není moc velká šance zabránit dalšímu krvavému p�evratu. Nechci, aby se historie
opakovala, Nate.“

Nataniel si vzal kolá� a dál si ml�ky hrál s d�ev�ným me�em. Hore�n� uvažoval.

„Chápu, že nevíš, jestli mi m�žeš v��it a že se se mnou nechceš bavit, ale m�žeš, prosím t�, aspo�
kývnout hlavou, jestli je n�co, co víš?“

Nataniel  po  chvíli  p�emýšlení  ml�ky  p�ikývl,  a  pak  kone�n�  zvedl  hlavu  a  podíval  se  princi
Barimovi do o�í.


