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AD 668: Muirchertach Nár rí Connacht .i .mac Guaire moritur
Chronicon Scotorum

L. P. 668: Muirchertach Nár, král Connachtu, syn Guairův,
zemřel

* * *

Vigilate et orate ut non intretis in damnare aeternitas…
Gelasius I, Decretum, L. P. 494

BuHte bdělí a modlete se, byste ve věčné zatracení neupadli
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Sestra Fidelma z Cashelu, dálaigh neboli advokátka soudního
dvora v Irsku sedmého století
Bratr Eadulf ze Seaxmund’s Ham v zemi Jižního lidu, její druh

V opatství Imleach
Ségdae, opat a biskup z Imleachu
Bratr Madagan, správce z Imleachu
Ultán, opat z Cill Ria a biskup kmene Uí Thuirtrí
Bratr Drón, písař a správce z Cill Ria
Sestra Sétach z Cill Ria
Sestra Marga z Cill Ria

V Ardane v údolí Eatharlaí
Miach, náčelník kmene Uí Cuileann
Bratr Berrihert, saský řeholník
Bratr Pecanum, jeho bratr
Bratr Naovan, jejich bratr
Ordwulf, jejich starý otec a pohanský saský válečník

V Cashelu
Colgú, král Mumanu, Fidelmin bratr
Finguine, jeho tánaiste neboli právoplatný dědic, Colgúův
a Fidelmin bratranec
Brehon Baithen, mumanský brehon
Caol, náčelník králových stráží
Gormán, bojovník králových stráží
Dego, bojovník králových stráží
Enda, bojovník králových stráží
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Bratr Conchobhar, apatykář v Cashelu
Muirgen, chůva Alchúa, Fidelmina a Eadulfova syna
Nessán, její manžel
Rónán, lovec a stopař
Della, přítelkyně Fidelmy a matka Gormána

Návštěvníci v Cashelu
Sechnassach, Nejvyšší král Irska
Brehon Barrán, vrchní brehon pěti království
Muirchertach Nár z kmene Uí Fiachracha Aidni, 
král Connachtu
Aíbnat, jeho manželka
Dúnchad Muirisci z kmene Uí Fiachracha Muaide, 
jeho tánaiste neboli právoplatný dědic
Augaire, opat z Congy
Laisran, opat z Durrow
Ninnid, brehon z Laiginu
Blathmac mac Mael Coba, král Ulaidhu
Fergus Fanat z Ulaidhu, Blathmacův bratranec

Hlavní část příběhu se odehrává v době známé jako dubh-lua-
cran, nejtemnější část roku, která končí svátkem Imbolc (1. úno-
ra), kdy se bahní ovce. Píše se rok 668 a děj se odehrává bezpro-
středně po událostech vylíčených v knize Pán duší.

Pro lepší pochopení knihy i doby našeho příběhu připomínám
čtenáři, že v Irsku sedmého století byl biskup v církevní hierar-
chii podřízen opatovi. Mnoho opatů mělo zároveň titul biskupa,
který byl ale druhořadý. Teprve v devátém století začala důle-
žitost biskupů v Irsku pomalu stoupat, až předčila postavení
opatů.

Jedna poznámka na vysvětlenou: velká řeka, která protéká Tip-
perary nedaleko Cashelu a teče do Waterfordu, se nazývá ,ses-
terská řeka‘ – řeka Siúr. V poangličtěné formě se jí říká Suir. Já
ale používám původní irský zápis, nejde tedy o tiskovou chybu.
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Ta mladá dívka byla velice krásná. Bratr Augaire by to neřekl jen
tak nazdařbůh, a tím méně o příslušnicích opačného pohlaví. Ale
skutečně ho nenapadal žádný jiný výraz, který by lépe popisoval
potěchu jeho smyslů při pohledu na ni. Neprobouzela v něm žád-
né živočišné pudy; to by mu jeho zbožnost nedovolila. Byla to krá-
sa, která vyvolávala jen úctu a obdiv ke kráse samotné.

Nějakou chvíli mu trvalo, než si dívky vůbec povšiml. Seděl na
kamenech u břehu zátoky ve slunečních paprscích a byl zcela
ponořen do rybaření. Na tomto místě pokaždé dobře brali okou-
ni, protože tudy pluli na svá trdliště v ústích řek a hlouběji ve
vnitrozemí, a jemu už se několikrát podařilo ulovit zde pěkné
kousky. Potom ho ale náhle cosi přimělo podívat se stranou, a tu
ji uviděl – objevila se tam zničehonic jako přízrak; stála tiše na
písku s rozdrcenými částečkami mušlí na krátké plážičce a dí-
vala se do dálky přes klidné vody zálivu.

Ze všeho nejdříve si povšiml jejího profilu. Ačkoliv měla na
sobě bratt, dlouhé volné roucho z rudě obarvené vlněné látky
lemované jezevčí kožešinou, kapuci měla shozenou na ramena
a její zlaté kadeře se leskly a třpytily v ranním slunci. Viděl její
inteligentní čelo, nenápadný nosík, plné rty, pevnou bradu a ští-
hlou elegantní šíji. Ale žádná slova nedokáží vyjádřit to, jak se
tyto rysy snoubily do celku, který předčil i nejkrásnější sochy
Řecka a Říma. A bratr Augaire si mohl dovolit tento soud vynést,
neboY v obou těchto vzdálených zemích byl jako poutník.

Zdálo se, že si ho dívka prozatím nepovšimla, a tak ji dál klid-
ně pozoroval. Očima sklouzl po její štíhlé postavě, kterou sice
částečně halil svrchní plášY, ale i tak se pod ním daly rozpoznat
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její příjemně ženské tvary. Bylo vidět, že děvče má na sobě při-
léhavou rudou tuniku a hladkou modrou suknici, která byla
zhotovená buH ze sídy, drahého hedvábí od cizích kupců, nebo
sróllu, lesklého saténu. Zdobený opasek criss jen zdůrazňoval
dívčin útlý pas a tvar jejích boků. Slunce se odráželo od rudého
jaspisového náhrdelníku, který jí obepínal hrdlo, a když k němu
na okamžik pozvedla bledou ruku, na zápěstí se jí zaleskl nára-
mek z tepaného zlata. Bratr Augaire si dokonce stihl i povšim-
nout, že dívka má zdobené střevíce z přírodní kůže.

Nade vši pochybnost šlo o urozenou dívku z bohaté rodiny.
Bratr Augaire se rozhlédl kolem, protože napůl čekal, že ně-

kde v povzdálí bude stát její společník nebo strážce. Ale u břehu
neviděl nikoho, dokonce ani koně, který by trpělivě čekal na
svou paní. Bylo to, jako by se zde zčistajasna zjevila.

Na chvíli ho napadlo, zda na ni nemá zavolat a pozdravit ji,
ale dívka byla tak hluboce zabrána do pozorování moře a vyza-
řoval z ní takový zármutek a touha, že se bratr Augaire neodvá-
žil ji z jejího vnitřního světa vytrhnout. Nespokojeně si na skále
poposedl. Znenadání se cítil jako vetřelec. Měl sto chutí od bře-
hu zmizet, protože cítil, že by zde nebyl vítán.

V tu chvíli se k němu dívka otočila a na okamžik se na něho
zadívala – lépe řečeno se zadívala skrze něj – bratr Augaire totiž
cítil, že ho její hluboké a temně melancholické oči téměř nevní-
mají. Ale v téže chvíli uviděl i nesmírné utrpení, které měla dívka
vepsané ve tváři. Z jejího výrazu čišelo víc než žal, víc než oby-
čejný smutek. Její krásná tvář ztvrdla do jakési bledé masky –
jako by dívka prožila nějaký příšerný okamžik, kdy se jí v těle
zastavila všechna krev, a ta už pak nikdy nezačala proudit jako
předtím. I slzy, které jistě vyplakala, již dávno vyschly, jen ten
strašlivý kout její duše, ta hrozná temná studnice, z níž kdysi
tryskaly, zůstala na svém místě. Poznal to v jejích tmavých vy-
děšených očích.

Bratr Augaire sklopil na okamžik zrak. Když znovu vzhlédl,
dívka kráčela rozvážně a cílevědomě od břehu po kamenité cestě
vedoucí na mys za ním. Za balvany, na nichž seděl bratr Augai-
re, se zvedala vysoká skaliska, která vbíhala do moře do délky
téměř jedné míle. Říkalo se jim Rinn Carna, Útes mohyl, neboY
ostrá skaliska tyčící se na malém poloostrůvku připomínala ná-
hrobky z navršených kamenů, které obvykle označovaly místa
posledního odpočinku.
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Bratr Augaire ji sledoval, jak stoupá po strmé stezce za jeho
zády, a rázem si připadal jako hlupák, že ji prve nepozdravil.
Rychle si olízl vyschlé rty a zavolal za ní: „Dávej na té cestě dobrý
pozor, dcero! Je velmi strmá a skály ostré.“

Dívka se buH neobtěžovala mu odpovědět, nebo jej prostě
neslyšela. Kráčela dál zcela ponořena do své melancholie.

A právě v tu chvíli bratr Augaire ucítil, jak mu prut silně šku-
bá v ruce, a ve vodě zahlédl na udici velkého okouna, který si
vyžadoval jeho neodkladnou pozornost. Když se mu jej konečně
podařilo dostat na břeh a přihodil ho do košíku k ostatním úlov-
kům, uslyšel na kamenité cestě za sebou skřípění něčích kroků
a vzhlédl. Ke břehu přicházel jeden z mladých členů jejich spo-
lečenství.

„Dominus tecum, bratře Augaire,“ promluvil příchozí. „Jak se
ti daří rybaření?“

„Ještě tři ryby na udici, Deo volente, a budeme mít večeři pro
celé společenství,“ odpověděl bratr Augaire skromně. Na oka-
mžik se odmlčel a zamračeně se podíval po Rinn Carna. „Pověz
mi, bratře Marcáne, nepotkal jsi cestou sem nějaké cizince?“

„Cizince?“ zeptal se mladík a zavrtěl hlavou.
„Neviděls cestou ani uvázaného koně? Nebo nějakého člověka,

jak na někoho čeká?“
Bratr Marcán se usmál a znovu zavrtěl hlavou. „Proč bych

měl? Kromě našeho malého společenství tu nikde v okolí není
žádná jiná vesnice či tvrz.“

Bratr Augaire se trochu zamračil. „Cožpak ty jsi neviděl, jak
kolem naší osady projíždí mladá dívka? Byl jsem si jistý, že mu-
sela přijet na koni a s nějakým strážcem.“

„Mladá dívka? Nikoho jsem tu v okolí ani nezahlédl. Co tím
máš na mysli?“

„Je to zvláštní, byla tu…“
V tu chvíli se zarazil, protože si všiml, že bratr Marcán se

s nevýslovným překvapením dívá kamsi vzhůru za něj.
Bratr Augaire otočil hlavou.
Vysoko nad nimi, ale přece jen ne tak daleko, aby nebyl s to

rozeznat podrobnosti, uviděl onu dívku, která byla ještě před
chvílí vedle něho na břehu. Stála na okraji útesu nad tříštícími
se vlnami a bledé paže měla pozvednuté, jako by o cosi úpěnlivě
prosila.

„Zvláštní místo na modlitbu,“ ozval se bratr Marcán.
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Ale v tu chvíli už bratr Augaire odhodil rybářský prut a vysko-
čil. „Stůj!“ chtěl zvolat, ale výkřik mu zamrzl na rtech, když se
dívka vrhla vpřed, jako by skákala do vody – ruce měla stále na-
tažené před sebou v jakési němé prosbě.

„Deus misereatur…“ začal mumlat bratr Marcán, ale druhý
řeholník už se rozběhl přes balvany podél pobřeží.

„Poběž rychle za mnou!“ zavolal na něho přes rameno. „Pod
skalním úbočím tu vede úzká stezka, možná se tamtudy dosta-
neme k místu, kam dopadla. Příliv ještě nedostoupil vrcholu.“

Oba muži vyrazili po cestě – běželi, sotva dechu popadali,
klouzali po mokrých kamenech, zakopávali, několikrát si roztrhli
roucho, jak přelézali skaliska a vyhýbali se tůňkám mezi kame-
ny na úpatí skal tvořících Rinn Carna. Postupovali rychle díky
rybářským zkušenostem bratra Augaira, který tuto část pobřeží
dobře znal. I tak jim ale chvíli trvalo, než doběhli na místo, od-
kud už uviděli dívčino tělo – leželo na vodě tváří dolů a vlnky jím
něžně pohupovaly.

Tělo bylo zkrvavené a potlučené. Bratr Augaire dívce ani
nemusel kontrolovat tep, i když to bez přemýšlení udělal – na
první pohled bylo patrné, že štíhlá šíje, kterou před chvílí obdi-
voval, je zlomená. Neznámá dopadla přímo na skály, a když se
teH bratr Augaire podíval nad sebe, uvědomil si hroznou prav-
du – ta dívka neuklouzla, nespadla nešYastnou náhodou, dokon-
ce se ani nepokoušela skočit do vln – zcela záměrně skočila na
rozeklaná skaliska pod sebou.

Něžně vzal její potlučené tělo do náručí a pokynul bratru Mar-
cánovi, aY jde před ním. Pomalu a opatrně se vraceli po cestě pod
útesem na pláž, ze které vyšli; tam pak bratr Augaire na písek
s rozdrcenými mušlemi tělo položil.

„Už pro ni nemůžeme nic udělat, bratře,“ pronesl bratr Mar-
cán tiše, když sledoval svého společníka, jak se snaží dívčino tělo
a odění alespoň trochu důstojně upravit. „Deus vult.“

„Toto že byla boží vůle?“ zamumlal bratr Augaire. „To se, bra-
tře, dozajista mýlíš. On by si něco takového jistě nepřál. Jen byl
na okamžik zaměstnán něčím jiným, jinak by to nikdy nepřipus-
til.“

Bratr Marcán se nejistě ošil. „Skočila z toho útesu, bratře. Ne-
byla to nehoda. Záměrně se připravila o život. A to je hřích před
Bohem. Není snad psáno, že život člověka je posvátný, neboY člo-
věk je obrazem božím, a sáhne-li si člověk sám na život, zaslou-
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ží si v příštím životě nejpřísnější potrestání? Ta dívka musí spo-
činout v neklidném hrobě.“

Bratr Augaire upřeně sledoval bledou tvář mrtvé. Zdálo se, že
smutek jí z tváře ve smrti zmizel a rysy změkly. Vypadala teH
téměř pokojně. Ucítil bodnutí viny.

„Viděl jsem její výraz – bylo to čiré zoufalství a beznaděj. Měl
jsem na ni promluvit, ale nechal jsem ji kolem sebe projít, aniž
bych se pokusil jejímu utrpení ulevit. Bůh mi odpusY, ale mož-
ná jsem jí mohl pomoci.“

Bratr Marcán na okamžik pevně stiskl rty, a potom ukázal na
dívčin cíorbholg, „váček na hřeben“, ve kterém ženy nosívaly
drobné toaletní potřeby a jiné osobní drobnosti – stále jí visel
u opasku.

„Možná v něm bude něco, podle čeho poznáme, o koho šlo.
Podle šatstva soudím, že je z bohaté rodiny.“

Bratr Augaire rozvázal šňůrku na váčku a vyňal jeho obsah.
Většina věcí uvnitř nebyla nijak překvapivá – zrcátko, hřeben…
a pak kousek pergamenu. To bylo neobvyklé. Zvědavě jej rozvi-
nul.

„Co to máš?“ zeptal se bratr Marcán. „Dalo by se podle toho
zjistit, kdo to je?“

Bratr Augaire přelétl očima řádky na pergamenu a zavrtěl
hlavou. „Zdá se, že je to nějaká báseň…“ odpověděl.

Podal útržek bratru Marcánovi, který po něm natáhl ruku.
Mladík se na pergamen zadíval a přečetl polohlasem:

,Bolestný výkřik, duše se rmoutí
a srdce v hrudi puklo vedví
bez něj již nemožno životem plouti.‘

Odmlčel se a pak opovržlivě pronesl: „Jenom nějaká senti-
mentální rýmovačka.“

„Ta dívka je mrtvá,“ pronesl bratr Augaire káravě.
„Protože to tak sama chtěla. I kdybychom zapomněli na svou

víru, přece i podle našich starých zákonů je sebevražda ohavný
zločin, nejhorší forma fingalu – zabití příbuzného – a v naší spo-
lečnosti, jejíž samotná existence je založena na příbuzenských
vztazích, nemůže být nikdy odpuštěna ani zapomenuta.“

„Ale je přece možné jí porozumět!“ zvolal bratr Augaire.
„A čemu bychom měli rozumět?“
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„Že tato mladá dívka, která měla život před sebou, byla při-
pravena o veškeré naděje.“ Podíval se na bledou tvář dívky na
písku. „Kdo tě dohnal k tomu, aby sis vzala život? Byl to nějaký
muž, který způsobil tvůj nesmírný zármutek?“ zeptal se tiše.
„Jaký muž mohl mít nad tebou takovou moc?“

Bratr Marcán vedle něho si nervózně odkašlal. „AY to byl kdo-
koliv, naše víra hovoří jasnou řečí. Duše té dívky je zatracena,
pokud jí nebude odpuštěno po smrti. PojH, bratře, pozvedněme
své hlasy k modlitbě za zatracence. Canticum graduum de pro-
fundis clamavi ad te Domine… Z hlubin volám k tobě, Hospodi-
ne…“

16



• •J K A P I T O L A  O S M Á  J• •

Když vyšli z knihovny, aby vyhledali opata Augairea, na chodbě
je zastavil jakýsi vážně se tvářící mladý muž. Měl pěkný oděv, byl
střední postavy a pískově žluté vlasy měl pečlivě učesané; o jeho
rysech by se dalo říci, že jsou celkem příjemné pro oko, ale při
pohledu na ně se Fidelmě vybavilo slovo ,ješitnost‘.

„Nemýlím-li se, ty jsi sestra Fidelma?“ zeptal se pronikavým
hlasem, jako by ji vyslýchal.

Fidelma se před něj postavila a vážně se usmála. „Jsem Fidel-
ma z Cashelu,“ odpověděla tiše, připomínajíc mu svou rodovou
příslušnost. Tento způsob představování používala jen tehdy,
když měla dojem, že se k ní někdo chová neomaleně. „A toto je
Eadulf ze Seaxmund’s Ham.“

AY už si toho varovného znamení cizí mladík všiml, či ne, roz-
hodně své chování nezměnil.

„No dobrá. Tak kdy budeš mít připravenu obhajobu? Nesmí-
me se příliš zdržovat a nechat vrchního brehona a Nejvyššího
krále čekat.“

Fidelma překvapením nad tou otázkou povytáhla obočí a po-
dívala se po Eadulfovi. Ten na ni udělal pobavený obličej, i jeho
zarazil mladíkův drzý tón. Fidelma stočila pohled zpět k cizímu
muži.

„A ty jsi kdo?“ zeptala se ho s ledovým klidem a sladce se na
něho usmála.

Muž zamrkal, jako by vůbec nečekal, že se ho někdo může na
něco takového ptát. „Já jsem Ninnid, pochopitelně.“

Fidelma se ještě víc usmála.
„No pochopitelně,“ odpověděla vážně.
„Nemusíš se omlouvat,“ prohlásil mladík sebevědomě.
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„Ale já jsem se…“
Ninnid po ní mávl rukou, aby ji přerušil. „Ještě jsme se samo-

zřejmě nesetkali, takže se dá pochopit, žes mě nepoznala.“
Eadulf se odvrátil, aby mu nebylo vidět do tváře. Potom vydal

zvuk, jako by se snažil potlačit zakašlání. Pak se zase otočil zpět
a mračil se, jako by se snažil něco si vybavit.

„Ninnid? Ninnid? Mám dojem, že jsem to jméno už někdy sly-
šel.“

I Fidelma měla co dělat, aby se nerozesmála.
„Kdysi žil nějaký Ninnid Lámhderg, který byl jedním z učed-

níků blahoslaveného Finniana z Clonardu,“ pronesla váhavě.
„Ale tento mladík jistě Finniana nepamatuje, ten už je přece

nejméně sto let po smrti, že?“ prohlásil Eadulf vážně.
Ninnidovi očividně chyběl jakýkoliv smysl pro humor, protože

se zatvářil popuzeně.
„Jsem přece Ninnid, brehon laiginský,“ vysvětloval jim.
„Ach tak,“ usmál se na něj Eadulf opatrovnicky. „Ale na bre-

hona jsi poněkud mladý, i když z Laiginu.“
Mladík se zatvářil nejistě, zřejmě vůbec nepochopil, že ho

Fidelma s Eadulfem v žertu kárají za jeho drzost. Fidelma si uvě-
domila, že jestliže to nepochopil dosud, asi nemá cenu v tom
hovoru pokračovat.

„Co si přeješ, Ninnide?“ otázala se ho vážně.
„Já už mám žalobu na Muirchertacha připravenou,“ odpově-

děl mladý brehon. „Jsi připravena ho hájit?“
„Jistě budu připravena ho hájit, ale až ve chvíli, kdy vyšetřím

všechny okolnosti.“
„Není třeba. Já už jsem to udělal. Muirchertach se bude ze

svého činu zodpovídat. Fakta hovoří jasnou řečí, mám očité
svědky. Takže tobě zbývá jen soudu předestřít, jaké měl Muir-
chertach polehčující okolnosti.“

Fidelma těžce polkla. „Ty mi chceš diktovat, co mám jako dá-
laigh dělat?“

Ninnid si podle všeho vůbec nevšiml varovného tónu v jejím
hlasu.

„Jistě budeš ráda, když ti někdo v těchto záležitostech zběhlý
trochu poradí,“ odpověděl klidně.

„Skutečně?“ Fidelma měla co dělat, aby svůj narůstající hněv
ovládla. „Při vší úctě soudím, že žádný svědek neviděl, jak Muir-
chertach opata Ultána ubodal.“
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Ninnid jen krátce máchl rukou, jako by tu námitku shazoval
ze stolu. „Při řízení se přijímají i nepřímé důkazy.“

Eadulf se při tom neznámém výrazu zamračil. Slovo imthoicell
znal pouze v základním významu jako obklopení nebo obklíčení.
Trvalo mu nějakou chvíli, než spolu s výrazem ,důkaz‘ pochopil,
co se termínem ,obklopující důkaz‘ myslí.

Ninnid pokračoval. „Pokud je podezřelý spatřen při nějakém
jednání, které by mohlo svědčit o jeho vině, takovýto důkaz
může být u soudu přijat. Muirchertach byl spatřen, jak prchá
z komnaty opata Ultána…“

„Prchá?“ zopakovala Fidelma ostře.
„Tak to oba svědkové popisují, a máme ještě dalšího svědka,

který vypoví, že po mnoho let panovalo mezi Muirchertachem
a opatem Ultánem nepřátelství zapříčiněné…“

Fidelma pozvedla ruku, aby ho zarazila. „Tohle všechno víme.“
Ninnid se na ni blahosklonně usmál. „Pak se před tebou tedy

skláním, že ses přesto rozhodla obhajoby se ujmout. Tedy po-
chopitelně, pokud se Muirchertach bude hájit, že ho Ultán vy-
provokoval, vezmu to v potaz. Nicméně ti musím upřímně říct, že
to asi nebude snadné prokázat vzhledem k okolnostem zločinu.
Je zřejmé, že byl opat Ultán brutálně napaden ve chvíli, kdy se
chystal na lože.“

„Ničím takovým se Muirchertach hájit nebude – budeme totiž
tvrdit, že je zcela nevinný,“ odpověděla Fidelma pevným hlasem.

Ninnid se bez zastírání rozesmál. „Až získáš v těchto otázkách
více zkušeností, pochopíš, že někdy je výhodnější přiznat vinu
a zkusit předložit co nejvíce polehčujících okolností. Být na tvém
místě, rozhodně bych toto Muirchertachovi doporučil.“

„Děkuji ti velice za tvou laskavou radu,“ pronesla Fidelma
mrazivě.

„Vždycky rád poradím,“ odpověděl Ninnid, který ironii vůbec
nepochopil.

„Rozhovor s tebou byl velmi poučný, Ninnide,“ vložil se do řeči
spěšně Eadulf, když viděl, jak se Fidelmě zlobně zablesklo v očích.
„Ale nyní už nás snad omluvíš…“

Vykročili chodbou dál, ale Ninnid se k nim okamžitě připojil.
„Neodpověděla jsi mi na otázku,“ ohradil se.
Fidelma se k němu prudce otočila. „A co to bylo za otázku?“
„No přece, kdy budu moci vrchnímu brehonovi Barránovi dát

pokyn, že může zahájit soudní řízení.“
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Fidelma chvíli neodpovídala, zato Eadulf vydal jakýsi podivný
zvuk, který se znovu snažil zakrýt předstíraným kašlem. Potom
tiše promluvila.

„Musíš nás, Ninnide, omluvit, ale máme před sebou hodně
práce. Nemusíš mít obavy – jakmile budu připravená, zpravím
o tom Barrána, a on ti dá pokyn, kdy má řízení začít.“

Potom spěšně vykročili chodbou a Eadulf se stále tiše po-
chechtával.

„Beati pauperes spiritu,“ zasmál se při citátu z Matoušova
evangelia. Blahoslavení chudí duchem.

I Fidelmě se po tváři rozlil pobavený výraz.
„Náš přítel Ninnid není zrovna blahoslavený,“ poznamenala.

„Pochybuji, že jsem se kdy setkala s větším nadutcem.“
„Třeba nakonec obhajoba Muirchertacha nebude tak těžká,

když žalobcem bude takový nafoukaný trouba,“ prohlásil Eadulf.
„Nestav chlév, dokud svině nevrhne selata,“ odpověděla mu

starým příslovím.
Eadulf pokrčil rameny. „Máš dojem, že za vší tou nadutostí je

i nějaký um?“
„Nestaneš se brehonem, a to ani v Laiginu, aniž bys měl něja-

ké nadání v otázkách práva a aniž bys byl schopen zdravě uva-
žovat. Vzpomeň, že Ninnida navrhl sám Barrán, protože prý ten
mladík slaví v roli žalobce velké úspěchy. Třeba se Ninnid jen
halí do pláště člověka bez pokory, aby jeho protivníci získali fa-
lešný pocit převahy, a když jsou pak ukolébáni a nepřipraveni,
on udeří.“

„Myslíš, že by dokázal být tak lstivý?“
„Dopředu si nemůžeme být jisti ničím. Nic jiného netvrdím.

Jedno staré přísloví říká, že věci často končí jinak, než bychom
čekali.“

Od Caola, který se stále tvářil utrápeně, že vinou jeho rozka-
zu měl vrah k opatovi volnou cestu, se dozvěděli, kde leží hostin-
ský pokoj opata Augaira, a vydali se k němu.

Když diskrétně zaklepali, přišel jím otevřít sám opat.
„Opate Augaire, doufám, že tě od ničeho nerušíme?“
Opat Augaire je přivítal s úsměvem. V mnoha ohledech Fidel-

mě připomínal jejího bratrance a rádce, opata Laisrana, až na to,
že Augaire byl po tělesné stránce pravým opakem opata z Dur-
row. Byl to urostlý muž s vypracovanými svaly a opálenou po-
kožkou, která svědčila o tom, že hodně času tráví pod širým ne-
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bem, ne ve stínu klášterních zdí. Měl hluboké modré oči, které
jí připomínaly moře. Vlasy měl pískově žluté, ale ne zlaté. Když
se usmál, bylo za tím víc než pouhé pohyby obličejových svalů –
ten výraz vycházel z jeho nitra. Ruka, kterou podal Fidelmě
a Eadulfovi, měla pevný a silný stisk.

„Fidelmo – těšil jsem se na naše setkání.“ Potom se hořce po-
usmál. „Nečekal jsem ale, že to bude za takovýchto okolností.“

Pokynul jim, aby vstoupili dál do jeho malé komnaty, a do-
konce jim i sám přinesl křesla k sezení.

„Již se mi donesla zpráva o odchodu opata Ultána, doufejme,
že do lepšího světa,“ prohlásil s úsměvem a posadil se na pelest
postele, neboY jim nabídl jediná dvě křesla v místnosti.

Fidelma se zamračila.
„Zdá se, že o tom hovoříš s jistou lehkostí, opate Augaire,“

promluvila a snažila se, aby to nevyznělo jako napomenutí, ale
jako obyčejná otázka.

Opat Augaire pobaveně zdvihl koutek úst a podíval se po Ea-
dulfovi.

„Tvůj společník ti jistě vyprávěl, že mezi Ultánem a mnou ne-
panovaly zrovna nejvřelejší vztahy. Mám za to, že bratr Eadulf
byl svědkem mého posledního setkání s oním mužem.“

Eadulf se trochu ošil.
„To bylo naposledy, co jsi Ultána viděl?“ zeptal se ho rychle.
„Tehdy jsem s ním naposledy hovořil. Nebudu tvrdit, že mě

zlomil žal, ani předstírat, že jeho skonu nějak zvlášY lituji, ačko-
lit to byl můj bratr v Kristu. Ultán z Cill Ria nebyl mužem, který
by z tohoto světa činil radostné místo.“

„Jsi velmi upřímný, opate Augaire,“ poznamenala Fidelma.
„Probitas laudatur et alget,“ odpověděl opat.
„Ty čteš Juvenala?“ zeptala se Fidelma, která citát poznala:

upřímnost je často chválena, ale většinou nedoceněna.
„Obdivuji jeho Satiry.“
„Já nejenže upřímnost chválím, ale musím ji ve svých úva-

hách brát v potaz. Jelikož je zřejmé, že tys zemřelého opata Ultá-
na neměl v lásce, možná bych se tě ze všeho nejdříve měla ze-
ptat, kdes byl minulou noc kolem půlnoci.“

Opat Augaire se rozesmál, aniž by se to snažil nějak zakrývat.
„Slyšel jsem o tobě, že jsi upřímná dálaigh, Fidelmo z Cashelu.
Proto jsem usoudil, že by bylo zbytečné před tebou předstírat, že
jsem k Ultánovi cítil něco jiného než ve skutečnosti. A co se týče
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místa mého pobytu… hrál jsem brandubh s Dúnchadem Muiris-
ci z kmene Uí Fiachracha Muaide téměř do půlnoci.“

„S Dúnchadem Muiriscim, následníkem trůnu po Muircherta-
chovi Nárovi?“

Opat Augaire nepřítomně přikývl. „Potom jsem se odebral pří-
mo sem do své ložnice a téměř okamžitě jsem usnul. A bohužel
musím konstatovat,“ dodal s úsměvem, „že mne při tom nikdo
neviděl. Takže mohu místo svého pobytu dokázat jen po dobu,
co jsem byl v Dúnchadově přítomnosti. Ach, vlastně neříkám
pravdu. Po cestě z komnaty Dúnchada Muirisciho do své jsem
na chodbě procházel kolem jednoho ze strážných tvého bratra.
Popřál jsem mu klidnou noc a on mně též.“

„Komnata Dúnchada Muirisciho je jen nedaleko od pokoje
opata Ultána. Kterým směrem jsi šel ty?“ zeptal se Eadulf.

„Nešel jsem kolem Ultánovy komnaty, ačkoliv na její dveře
bylo ze vchodu Dúnchadova pokoje vidět.“

Eadulf se zamračil. „A jak jsi vlastně věděl, že je to Ultánův
pokoj?“

Opat Augaire se na něj na okamžik zadíval, potom se mu po
tváři opět rozlil úsměv.

„Z toho prostého důvodu, že když jsem byl na cestě do kom-
naty Dúnchada Muirisciho, kde jsme podle domluvy měli hrát
brandubh, viděl jsem, jak Ultán vstupuje do dveří v rohu, kde se
chodba láme do pravého úhlu. Usoudil jsem, že to bude jeho
komnata. A to bylo naposled, kdy jsem ho viděl – ale tehdy už
jsem s ním nehovořil.“

„A naposledy jsi s ním mluvil kdy?“ zeptal se Eadulf.
„Chvíli po večerním jídle. Právě vstupoval do svých dveří, když

se kolem mě na chodbě v rychlosti prosmýkl někdo z jeho dopro-
vodu – šel jsem právě týmž směrem. Vůbec jsem neslyšel kroky,
až když se ona osoba protáhla kolem mne a bez zaklepání vtrhla
do Ultánovy komnaty. Dveře se zrovna zavíraly, když jsem šel
kolem, a já zevnitř zaslechl, jak se Ultán hněvivě rozkřikuje.“

„Který člen jeho doprovodu to byl? Bratr Drón?“
Opat Augaire zavrtěl hlavou. „Nikoliv. Jedna z oněch dvou

sester.“
„Zřejmě jsi ji neznal, nebo ano? Dokázal bys ji popsat?“
„Z jeho společníků znám pouze bratra Dróna. Co se týče po-

pisu té ženy, viděl jsem z ní jenom záda, když se kolem mě pro-
táhla. Měla na sobě dlouhý hábit s cabhalem, který měla přeta-
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žený přes hlavu. Ale vybavuji si nějakou vůni. Nejsem si ovšem
jist, jaká to byla, nejsem v těchto záležitostech příliš zběhlý.
Možná to byl zimolez. To se stalo někdy navečer. Pokud ale vím,
Ultán byl zavražděn až kolem půlnoci, a prý z jeho pokoje viděli
prchat Muirchertacha.“

Fidelma si povzdychla. „Zdá se, že si všichni oblíbili slovo
,prchat‘. To slovo vyvolává dojem, že dotyčný je vinen a že už je
snad Ultánova vražda vyřešena.“

„Mohu-li mluvit za sebe, já soudím, že Ultánův vrah posloužil
lidstvu,“ prohlásil opat Augaire pevně.

„Skutečností nicméně zůstává, že Ultán byl zavražděn, a je
třeba učinit zadost právu.“

Opat Augaire se pohrdlivě ušklíbl. „Ironií je, že dokud byl opat
Ultán naživu, tomuto právu se odmítal podřídit. A když je teH
mrtev, ostatní se musí zákonům, které on zamítal, podrobit.“

Fidelma si opata zkoumavě změřila. „Byla bych ráda, kdybys
mi vylíčil, co o Ultánovi víš, a jak jsi dospěl k názoru, který na
něj máš.“

„Není moc co vyprávět. Ale rád bych si vyjasnil jednu záleži-
tost. Pokud bude obžalován Muirchertach Nár, nepřeji si, aby
má slova byla použita proti němu. Takže pokud proti němu
shromažHuješ důkazy…“

Fidelma zavrtěla hlavou. „Muirchertach Nár mne požádal,
abych ho hájila. Tvrdí, že je nevinný. Žalobcem je brehon Nin-
nid.“

Zdálo se, že se opatu Augaireovi ulevilo, a sebevědomě se
usmál. „Potom ti tedy stručně vylíčím, co o Muirchertachovi
a Ultánovi vím. Byl jsem v Muirchertachově zastoupení vyslán
k Ultánovi, abych po něm požadoval vyrovnání za smrt sestry
královy ženy. To byl počátek našeho nepřátelství.“

„Slyšela jsem, žes na tom případě měl částečně osobní zá-
jem?“

„Osobní?“ zeptal se Augaire ostře.
„Protože jsi viděl, jak se ta dívka zabila.“
„To nepopírám.“
„Pověz nám, jak se to seběhlo.“
Opat Augaire se mírně zaklonil. „Bylo to asi před třemi nebo

čtyřmi lety. Byl jsem členem komunity na jižním pobřeží con-
nachtského království. To místo leželo nedaleko Muirchertacho-
vy pevnosti Durlas. Zrovna jsem na pobřeží rybařil, když se tam
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objevila ona dívka. A nedlouho nato už jsem ji viděl, jak se vrhá
z útesu na skaliska pod sebou. Byla to velmi krásná mladá žena.
Nedovedl jsem si vysvětlit, jak taková nádherná dívka, plná živo-
ta a s životem před sebou, mohla dospět k tak strašlivému roz-
hodnutí.“

„A tys nevěděl, o koho jde?“ zeptal se Eadulf.
„Tehdy ještě ne. Začal jsem ale po její totožnosti pátrat, a mé

otázky mne nakonec dovedly až do pevnosti našeho krále. Poda-
řilo se mi zjistit, že jméno té dívky znělo Searc a že to byla sest-
ra manželky našeho krále, paní Aíbnat. Její nadpozemský obraz
z onoho dne ve mně zůstal hluboce zapsán. Abych své pocity
lépe popsal – nejspíš mě dojalo její mládí, její krása a ženskost,
kterou jako by zosobňovala, rozumíte? S myšlenkou na ten
obraz jsem Muirchertachovi a Aíbnat nabídl své služby a přísa-
hal jsem, že zjistím, co Searc vehnalo do náruče smrti, a že viní-
ka toho všeho poženu k zodpovědnosti.“

Fidelmě neuniklo, že se opatovi při těch slovech zaleskly oči,
jako by potlačoval slzy.

„Zdá se, že ta dívka se tě ve smrti čímsi dotkla,“ poznamenala.
Augaire se zhluboka nadechl, jako by se potřeboval vzpama-

tovat. „Její obraz mne stále dojímá. Kolik bezesných nocí jsem
strávil přemítáním nad událostmi onoho dne a vypočítáváním
různých ,kdybych jen‘. Kdybych jen nebyl tak slepý a rozpoznal
jsem tragédii, ke které se schylovalo; kdybych jen… Ale co. Sic
erat in fatis, abych znovu citoval z Juvenala.“

„Tak to bylo psáno v osudu,“ zopakoval Eadulf. „Takže tys cítil
za její smrt vinu, a proto ses do toho případu sám zapojil. Vědělo
se v té době už o jejím vztahu s oním mladíkem z Cill Ria?“

„Ano. Byla to básnířka. Dozvěděl jsem se o tom shromáždění
bardů svolaném do Ard Machy od jednoho z účastníků. Začal
jsem se na toho hocha Senacha, do kterého se zamilovala, vyptá-
vat, a vystopoval jsem ho až do Cill Ria. A potom jsem zjistil, jaký
ho stihl osud.“

Eadulf uznale pokýval hlavou. „Zdá se, že by z tebe byl zdat-
ný vyšetřovatel, Augaire. Takže tos byl ty, kdo zjistil všechny tyto
podrobnosti. Searc se nesvěřila ani své sestře, ani Muircherta-
chovi?“

„Zřejmě nikoliv.“
„A když jsi na to tedy přišel, co se dělo dál?“ zeptala se Fidel-

ma.
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Odpověl s tichou naléhavostí. „Přísahal jsem pomstu těm, kdo
té dívce zbránili ve štěstí a dohnali ji k takovému zoufalství, že
si sama sáhla na život.“

„Ale jaké jsi podnikl kroky?“
Opat Augaire jako by se náhle probral, a promluvil zase svým

obvyklým hlasem. „Šel jsem za Muirchertachem a Aíbnat a sdě-
lil jim, co jsem zjistil. Muirchertach byl potěšen…“

„Potěšen? To je ale zvláštní, že by někoho mohl potěšit tako-
vý tragický příběh.“

Opat Augaire se na okamžik zamyslel. „Zřejmě jsem nezvolil
vhodné slovo. Byl potěšen, že se mi podařilo zjistit pravdu
o Searc. Objasnil jsem záhadu její smrti – do té doby nikdo ne-
věděl, proč sebevraždu spáchala.“

„A co Aíbnat, byla také tak, ehm, potěšena?“
Opat Augaire se znenáhla zaškaredil. „Aíbnat je urozená paní

z kmene Uí Briúin, ale jejími hlavními city jsou zlost a podráž-
děnost, a těmi vskutku nadmíru oplývá. Nic na má zjištění neře-
kla, dokonce ani neprojevila vděčnost, že se mi tu záhadu poda-
řilo vyřešit. Je to zahořklá, temná duše.“

„Možná k tomu má ale dobrý důvod,“ prohlásila Fidelma. „Její
mladší sestra spáchala sebevraždu – to přece stačí k tomu, aby
člověk zahořkl.“

Opat Augaire se k ní naklonil, jako by jí chtěl sdělit cosi dů-
věrného. „Abych pravdu řekl, Fidelmo z Cashelu, mám dojem, že
ji sestřina smrt nijak výrazně nezasáhla. Zaslechl jsem nějaké
zvěsti během svého… ehm, vyšetřování. Říkalo se, že mezi nimi
žádná velká láska nepanovala. Dokonce jsem slyšel, že Aíbnat
žárlila na sestřinu krásu.“

„Ale rozzlobilo ji to natolik, že požadovala po Ultánovi z Cill
Ria odškodnění, ne?“ zeptal se Eadulf.

Opat Augaire se po něm podíval a zavrtěl hlavou. „To byl
Muirchertachův nápad. Říkal, že to jeho manželku potěší. Ale
sdělil mi své rozhodnutí ještě předtím, než je probral s Aíbnat.
Až teprve později jsem zjistil, že ona té myšlence není naklo-
něna.“

„Jak jsi na to přišel?“ zeptala se ho Fidelma.
„Inu, jak už jsem prve říkal, Muirchertach byl výsledky mého

pátrání potěšen. Chtěl mě za to nějak odměnit. A pochopitelně
měl moc dosadit mě na úřad opata v některém z opatství v krá-
lovství Connacht.“
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Fidelma přikývla. Bylo celkem časté, že králové, kteří měli
nad svým územím velkou moc, odměňovali své věrné církevními
posty.

„Teprve několik měsíců předtím podlehl blahoslavený Féchin,
opat z Congy, žlutému moru. Tyto události se totiž udály zhru-
ba ve stejné době jako velký koncil ve Whitby.“

„Doneslo se mi, že opat Féchin onemocněl a zanedlouho ze-
mřel na žlutý mor,“ pokývala hlavou Fidelma.

„Že mi bylo do správy svěřeno takové významné opatství, zna-
menalo pro mne, prostého mnicha, skutečně něco úžasného.
Blahoslavený Féchin a jeho práce byla přece věhlasná ve všech
pěti královstvích. Byl povolán Muirchertachův nejvyšší biskup
a já jsem byl jmenován biskupem a opatem z Congy.“

„A byl ti ten úřad svěřen oplátkou za to, žes vypátral důvod
sebevraždy mladé Searc?“ zeptal se Eadulf přímo.

Opat Augaire sklonil hlavu mírně na stranu a pousmál se.
„Řekl bych, že to bylo částečně politické rozhodnutí.“

„Politické?“
„Víte, že paní Aíbnat je dcerou Rogallacha mac Uatacha

z kmene Uí Briúin Aí, který s kmenem Uí Fiachracha soupeří
o královský stolec v Connachtu?“

Eadulf se zatvářil zmateně a nešYastně.
„Rogallach byl králem Connachtu, který zemřel už před nej-

méně dvaceti lety,“ vysvětlovala mu Fidelma rychle. „Ale po jeho
smrti se díky vlivu Féchina a jiných význačných církevních před-
stavitelů dostal na trůn nejprve Laidgnén, a po něm jeho bratr
Guaire Aidne z kmene Uí Fiachracha. A Guaire byl Muircherta-
chův otec.“

Opat Augaire přikyvoval. „A Muirchertach si pochopitelně
přál, aby opatství Conga zůstalo i nadále v rukou někoho, kdo
mu bude zavázán a bude jeho spojenec.“

„A to jsi ty?“ zeptala se ho Fidelma.
„Nikterak se tím netajím. Můj otec byl lovec a stopař. A ačko-

liv pocházím z takových nuzných poměrů, dnes zastávám úřad
opata a biskupa a mám pod správou natolik rozlehlé pozemky,
že opatství Cill Ria, jež řídil Ultán, vypadá vedle Congy jako
nuzný ubožáček. K opatství Conga přináleží území, které sahá
od řeky kmene Uí Briúin severně až k Sliabh Neimhtheann a od
Svatého Brodu západně až k mořskému pobřeží.“
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Opat Augaire mluvil chlubným hlasem a Fidelma si ho nesou-
hlasně změřila.

„A cos musel poskytnout výměnou ty?“
„Být Muirchertachovým spojencem a být mu k službám,“ od-

pověděl prostě.
„Což znamenalo mimo jiné být jeho vyslancem při jednáních

s Ultánem?“
„Ano, i to patřilo mezi mé povinnosti. Během dvou let jsem

cestu do Cill Ria podnikl celkem sedmkrát. Se mnou cestoval
i brehon, aby podpořil mou autoritu. V průběhu dvou uplynu-
lých let už si ale král mé služby nikdy nežádal. Byl jsem rád,
když mé cestování do Cill Ria skončilo. Při každém setkání
s Ultánem jsem byl v pokušení zapomenout, že oba sloužíme té-
muž Bohu a že jsme bratři v Kristu. Když odmítl připustit, že by
učinil cokoliv zlého a že by měl se smrtí Senacha a Searc něco
společného, musím přiznat, že jsem se stěží ovládl, abych na
něho nevztáhl ruku.“

„A když jste požadovali odškodnění, tak to odmítl?“
Opat Augaire se zatvářil podrážděně. „To už vám vyzvonil ten

slizký písař Drón, že ano? Většinou se našich jednání zúčastňo-
val, a pokaždé mektal něco o tom, že Kniha pokání je nadřazena
našim zákonům. Už to bylo jednotvárné a únavné.“

„Stručně řečeno,“ promluvila Fidelma, „se tedy Ultán odmítl
podrobit rozhodnutí brehona, vydaného na základě našeho zá-
koníku.“

„A tvrdil, že on se řídí zákony Knihy pokání a ve svém opat-
ství nechce o žádných brehonech nic slyšet,“ dodal Augaire.

Fidelma se v křesle opřela a založila si ruce na prsou.
„Jedna věc mi ale stále nejde na rozum,“ pronesla tiše.
„A sice?“
„Zákon přece hovoří jasnou řečí. Je v něm popsán postup,

kterým by byl Ultán donucen podřídit se brehonovu rozhodnutí.“
„O jaký postup jde?“
„Pokud je obžalovaný ze stavu nemed, urozeného původu

nebo výsadního postavení – a Ultán rozhodně výsadní postavení
zastával – potom mohla žalující strana, pokud by se tak rozho-
dla, přistoupit k troscudu, rituálnímu půstu, který má obžalova-
ného přinutit přijmout soudní rozhodnutí. Tohoto kroku bylo již
několikrát využito vůči óes ecalso – význačným duchovním, aby
se podřídili výroku světského soudu.“
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Opat Augaire se smutně usmál. „O rituálním půstu se hovo-
řilo a dokonce byl i zahájen.“

„A apad byl řádně proveden?“ otázala se Fidelma. „Všechny
zúčastněné strany byly náležitě vyrozuměny?“

„Pokud je mi známo, tak ano.“
„A kdo troscud držel? Muirchertach nebyl s obětí pokrevně

spřízněn, takže on to být nesměl. Byla to tedy Aíbnat?“
„Ta se do té záležitosti vůbec nezapojovala.“
„Tak kdo tedy?“
„Muirchertach k troscudu přemluvil bratrance Searc, mladíka

jménem Cathal – to byl její pokrevní příbuzný.“
„A co se stalo potom?“
„Prachšeredný podfuk, podle mého soudu – právě proto jsem

k Ultánovi choval takovou zášY.“
„To nám, prosím, vysvětli.“
„Cathal se svým brehonem se odebral do malé kaple na do-

hled od zdí opatství Cill Ria. Byla učiněna patřičná oznámení
a půst začal. Případně mé právní znalosti uveH na pravou míru,
Fidelmo, ale bylo mi řečeno, že pokud žalobce, tedy Cathal, od-
mítne půst ukončit i poté, co mu obžalovaný, tedy Ultán, nabíd-
ne vyrovnání, případ z právního hlediska zaniká. Obžalovaný je
osvobozen a už se proti němu nesmí podnikat žádné další kroky.“

Fidelma se zatvářila zamyšleně. „To je pravda. Chceš tím tedy
říct, že Ultán nabídl, že tu záležitost srovná, ale Cathal to odmítl
a dál se postil?“

Opat Augaire se naklonil kupředu. „Říkám jen to, že takto
nám to bylo předloženo.“

„Ale co svědkové? Přece při té nabídce a odmítnutí museli být
nějací svědkové?“

Opat Augaire pokrčil rameny. „To ano. Do Cill Ria povolali
brehona Ulaidhu. Před ním Ultán prohlásil, že jako projev dobré
vůle vůči Muirchertachovi a jeho ženě požadované odškodnění
vyrovná, ačkoliv stále tvrdil, že se necítí vinen. Brehon království
Ulaidhu souhlasil, že je to ušlechtilé. Ultánova nabídka tedy byla
vyryta do posvátných hůlek z lískového dřeva a ty byly předány
bratru Drónovi, který je měl odnést do kaple, kde se Cathal po-
stil. V líčení následujících událostí se dotyčné dvě strany rozchá-
zejí.“

„Co se stalo podle Cathala a jeho brehona?“
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„Cathal říkal, že Drón do kaple vůbec nedorazil. Po třech
dnech, což je předepsaná doba, přišli do kaple brehon Ulaidhu
s bratrem Drónem a zjistili, že Cathal stále drží troscud a prohlá-
sili, že odmítl půst ukončit i poté, co mu bylo nabídnuto odškod-
nění. A tím podle práva zaniklo jeho právo na náhradu.

Cathal se ale ohradil, že k němu nikdo s žádnou nabídkou ne-
přišel. Předstoupil bratr Drón a přísahal, že Ultánovu nabídku
předal. Tvrdil, že zastihl Cathala o samotě a pruty mu vtiskl do
rukou.“

„Co na to říkal Cathalův brehon?“ zeptala se Fidelma. „Jako
svědek nesměl člověka držícího troscud přece opustit, musel
tedy vidět, co se stalo nebo nestalo.“

„Bratr Drón podrobil Cathalova brehona výslechu a vyšlo
najevo, že za soumraku téhož dne, kdy Drón údajně přišel do
kaple s nabídkou na vyrovnání, byl brehon vylákán na chvíli
z kaple – přišla za nimi dovnitř plačící dívka, která tvrdila, že
potřebuje nutně pomoci s nemocnou matkou, která upadla.
Žádná nemocná matka ale pochopitelně nikde nebyla a dívka
sama zmizela. Předpokládám, že to byla některá z žen v Cill Ria.“

„Již to samo o sobě je z právního hlediska napadnutelné coby
zbraňování ve výkonu práva.“

„To je pravda – ale brehon Ulaidhu, podle všeho opět na Dró-
nův pokyn, nechal kapli prohledat, a…“

„A ty lískové hůlky byly nalezeny mezi Cathalovými věcmi?“
dořekla za něho Fidelma.

„Přesně tak.“
Eadulf, který už nějakou dobu nic neříkal, si pohrdlivě odfrkl.

„Je možné, že bratr Drón onoho dne ke kapli přišel, počkal, až
bude Cathalův svědek lstivě vylákán ven, potom do kaple hůlky
nenápadně podstrčil a vrátil se ke svému pánu s tvrzením, že
vzkaz předal. Jak se to ale dá dokázat?“

Opat Augaire pokývl hlavou. „Také si myslím, že to tak nějak
muselo být. A navíc jsem přesvědčen, že to celé bylo provedeno
na Ultánův přímý rozkaz, neboY ten nehodlal žádnou kompen-
zaci platit.“

„A co Cathal? Ten se proti tomu neohradil?“
„Proti Drónovi ani Ultánovi neexistovaly žádné důkazy. Dívku

se nepodařilo vypátrat. Ultán velkodušně“ – to slovo Augaire
opovržlivě procedil skrze zuby – „navrhl, že se Cathal smí vrátit
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do Connachtu, a tím to celé skončí. Cathal se vrátil naprosto zlo-
men.“

„Takže z toho nikdo neměl prospěch?“
„Kromě Ultána.“
„Řekl bych, že včera v noci jeho šYastná hvězda pohasla.“
Opat Augaire pokrčil rameny. „Nedá se říci, že za své hříchy

zaplatil předčasně.“
Eadulf se zatvářil káravě. „Přesto nezapomínej, že šlo o vraž-

du opata.“
„Odsuzuješ mě snad za to, že nejsem dobrým křesYanem,

když Ultánovi nedokážu odpustit a nemiluji ho jako sebe sama?“
zeptal se opat pobaveně.

„Nepřísluší mi, abych tě za cokoliv odsuzoval,“ odpověděl
Eadulf, „ale není snad pilířem naší víry milovat své nepřátele?…
diligite inimicos vestros, benefacite his qui vos oderunt…“

„Jsem s Lukášovými slovy velmi dobře obeznámen,“ ohradil
se opat Augaire popuzeně.

„Šlo o tlumočení Kristových pokynů,“ připomněl mu Eadulf.
„Několikrát už mne napadlo, zda byla jeho slova přetlumoče-

na a přeložena správně.“
Fidelma lehce nadzdvihla jedno obočí. „Ty o tom pochybuješ?“
„Když se k moci dostanou takoví muži jako Ultán a začnou

nám diktovat, jak máme žít, potom soudím, že je na místě se
proti nim vzbouřit. Když jsme utlačováni, je naší povinností se
utlačovateli postavit. Nebyla snad toto víra našich předků?“

„To bylo ale ještě předtím, než k nám doputovalo Slovo boží
a my se vydali jinou cestou.“

„Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelo-
rum,“ zacitoval opat Augaire nevědomky po Eadulfovi. Blahosla-
vení chudí duchem, neboY jejich je království nebeské.

„Zdá se, jako bys těmto slovům nevěřil,“ poznamenala Fidel-
ma.

„Už nejsem mladý a plný ideálů,“ odpověděl opat Augaire.
„Viděl jsem mnohokrát, jak zlou povahu dokáže mít člověk. Proč
by měla být chudoba ducha zvláštní ctností před Bohem?
Upřímně řečeno pochybuji, že jde o ctnost. Osobně soudím, že
chudost ducha je zločin.“

Eadulf si zhluboka povzdychl. Toto tvrzení stálo proti všemu,
čemu se jako křesYan učil.
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Fidelma se na opata zpytavě zadívala. „Zločin? Mohl bys nám
tento svůj názor lépe vysvětlit?“

„Když jsou lidé chudí duchem, cožpak se pokaždé neobjeví
někdo pyšný a drzý, kdo se nad ně vyvýší a začne jim rozkazo-
vat? Pokud se zlem nebojuješ, pokud se mu nepostavíš, pak
dochází k páchání dalšího zla a krutostí na účet těch, kteří na-
stavili druhou tvář. Ego autem dico vobis non resistere malo sed
so quis te percusserit in dextera maxilla tua praebe illi et alteram.
Jak Matouš tlumočí slova Kristova – ,Já vám však říkám, abys-
te neodporovali zlému člověku, ale kdokoli tě udeří do pravé
tváře, nastav mu i druhou.‘ Ale proč? Aby tě udeřil ještě jednou?
Lepší je, pokud tě uhodí do pravé tváře, zabránit mu, aby na
tebe znovu vztáhl ruku.“

Fidelma se na okamžik zamyslela, a potom si povzdychla.
„Možná je ve tvých slovech kus pravdy, opate Augaire. Vzpomí-
nám na svého učitele Moranna, který často citoval staré rčení –
,Kdo se nepostaví utiskovateli, jako by se podílel na jeho zloči-
nech.‘ Rozumím tvé obavě, že chudoba ducha může lidi vést do
poddanství. Ale nová víra má svá pravidla a my se musíme sna-
žit je naplňovat co nejlépe.“

Opat Augaire se chabě pousmál. „Jsi velmi logická osoba, Fi-
delmo. Taková pověst tě i předchází. Rozumíš církevním sporům
a neváháš pustit se do disputace o nich. Já se k víře přidal
v mladickém citovém rozdychtění – nyní ale city vyprchaly a zůs-
tala jen logika. Jako opata a biskupa mne mnohdy pronásledují
pocity viny. Ale nebudu je umocňovat ještě tím, že dokážu milo-
vat někoho, kdo je vtělené zlo, že mu dokážu odpustit.“

Fidelma pomalu přikývla.
„Děkujeme ti za čas, který jsi nám věnovat, opate Augaire,“

řekla a povstala, jako by jejich rozhovor pokládala za ukončený.
Opat Augaire povstal také, ale zdálo se, že mu něco dělá sta-

rost. „Myslíš, že je možné, že Muirchertach má ten čin skutečně
na svědomí?“

„Ty o jeho nevině pochybuješ?“ otázala se Fidelma. „Získala
jsem dojem, že proti němu nechceš říct jediného křivého slova,
aby to snad nepoškodilo jeho obhajobu.“

Opat Augaire se nad těmi slovy na okamžik zamyslel, a potom
pomalu zavrtěl hlavou.

„Byl bych nerad, kdyby Muirchertach nebo kdokoliv jiný měl
pykat za to, že nás zbavil takového muže, jakým byl Ultán,“ od-
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pověděl. „Pokud by ses o Ultánovi chtěla dozvědět více, promluv
si s Fergusem Fanatem, urozeným velitelem bojovníků kmene Uí
Néill, který přicestoval v doprovodu Blathmaca, krále Ulaidhu.
Co se Muirchertacha týče, bezpochyby je to muž, který má svá
tajemství. Neuniklo mi, že mezi ním a jeho manželkou nepanuje
žádná náklonnost. Proto mi nikdy nešlo na rozum, proč se tolik
stará o to, aby byla potrestána smrt sestry jeho ženy.“

„A dospěl jsi k nějakému závěru?“ zeptal se Eadulf.
„Zůstává to pro mě záhadou, bratře Eadulfe.“ Opat se usmál.

„Jako by mě cosi svrbělo a já se musel stále drbat, ale přitom
nemohu najít zdroj toho svědění.“
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• •J K A P I T O L A  D E VÁ T Á  J• •

Fidelma s Eadulfem kráčeli zpátky do svých komnat v tichosti.
K jejich překvapení v halách a chodbách pevnosti nepanovalo
smuteční ovzduší, ačkoliv většina hostí se již o Ultánově smrti
doslechla. Podle všeho opatova odchodu želel jen málokdo. Slu-
hové rychle pobíhali sem a tam, aby vyplnili přání početných
hostů. Většina z nich zdravila Fidelmu a Eadulfa s radostným
výrazem. Někteří hosté dokonce vyjadřovali svůj smutek nad
odkladem svatebního obřadu způsobem, který naznačoval, že
dotyčný soudí, že právě kvůli úmrtí Ultána snad nebylo třeba
svatbu ani odsouvat. Několik bojovníků z královy osobní stráže
je ale pozdravilo s truchlivým výrazem, když je míjeli.

Dveře Fidelmina pokoje otevřela Muirgen, která vrhla nesou-
hlasný pohled po Eadulfovi.

„Paní, obřad ještě neproběhl, tak se snad nehodí, aby on…“
výmluvně hodila hlavou po Eadulfovi, „chodil k tobě do komnaty.“

Fidelma se široce usmála. „Muirgen, musím ti žel Bohu sdělit,
že obřad bude odložen, možná i na delší dobu. Takže budeme žít
jako dříve, dokud se nám nepodaří ten případ opatovy vraždy
vyřešit. To má teH před našimi osobními záležitostmi přednost.“

Muirgen se nespokojeně zamračila. „Tvůj velký den ti nemělo
nic pokazit, paní.“

Fidelma ji konejšivě poplácala po ruce. „Doufejme, že to ne-
bude dlouhé zdržení. Jak se daří malému Alchúovi?“

„Je mírňoučký jako jehňátko,“ odpověděla chůva a pokynula
hlavou do rohu, kde si na koberci chlapeček hrál s nějakými
chundelatými hračkami. Fidelma se k synáčkovi vydala, a když
k ní Alchú vzhlédl, klokotavě se rozesmál a natáhl vzhůru buc-
laté ručky. Sklonila se k němu, popadla ho do náručí, políbila na
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tvář a něžným hlasem, jaký u ní nebyl slyšet často, mu něco
broukala do ouška. Alchú se zadíval matce přes rameno, pěstič-
kou zamával na Eadulfa a znovu se bublavě zasmál. Eadulf
k nim vykročil, natáhl po synkovi ruku, trochu stydlivě ho po-
hladil pod bradičkou a tiše mu řekl: „Ty můj kloučku.“

Když se Fidelma s Alchúem v náručí otočila k Muirgen, chů-
va poznamenala: „Vypadáš velice unaveně, paní.“

Fidelma si teprve v tu chvíli uvědomila, že v noci jí nebyla
dopřána víc než hodina spánku. Pohlédla na Eadulfa. I on vypa-
dal unaveně.

„Myslím, že bychom si oba potřebovali chvíli odpočinout,“
promluvila. „Ale nejprve bychom měli něco pojíst a popít. Já
dosud neporušila půst.“

„Ani já ne,“ pokýval Eadulf. „Předtím jsem neměl na jídlo
pomyšlení, ale teH už bych něco snědl.“

Muirgen vydala zvuk, který trochu připomínal slepici sháně-
jící kuřátka do houfu. „Oba si tu pěkně sedněte ke krbu a já vám
přinesu něco k zakousnutí. A potom si vezmu malého Alchúa
k sobě do pokojíku, až si půjdete odpočinout.“

Vzala Fidelmě chlapečka z náručí, vrátila ho do koutku, kde
si předtím hrál, a vyšla z komnaty. Fidelma se svezla do křesla.
Eadulf se zívnutím následoval jejího příkladu a poznamenal:
„Ten opat Augaire je zvláštní muž.“

Fidelma zamyšleně stiskla rty. „Připadá ti zvláštnější než
bratr Drón? Mám dojem, že každý člověk má tu či onu charak-
terovou zvláštnost. Všichni jsme něčím neobvyklí.“

„To je sice pravda – ale aby si nějaký biskup a opat otevřeně
přál smrt jiného opata, a potom ještě prohlašoval, že nepřijímá
jeden ze základních stavebních kamenů učení našeho Pána, Je-
žíše Krista, to je jistě přinejmenším překvapivé.“

„Když se na to podíváme s nadhledem, i opati a biskupové
jsou jen lidé. Mají stejné povahové vlastnosti jako většina ostat-
ních lidí. Dokáží milovat i nenávidět jako kdokoliv jiný.“

„I spáchat vraždu?“ zamumlal Eadulf polohlasem.“
„I spáchat vraždu,“ přitakala Fidelma klidně.
„Takže je podezřelý?“
„Budu toho muset ještě tolik zjistit, než vůbec začnu uvažo-

vat o tom, kdo by mohl nebo nemohl být podezřelý.“
„Budeme si muset promluvit s tím urozeným mužem ze seve-

ru, o kterém se Augaire zmiňoval. Jak že se jmenoval – Fergus
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Fanat? Sama jsi už říkala, že čím více se toho o Ultánovi dozví-
me, tím více nám to může napovědět, kdo byl jeho vrahem.“

„To je jistě pravda. A také si musíme ověřit Augairova slova,
že hrál brandubh s Dúnchadem Muiriscim.“

„Ty o tom pochybuješ?“
„Ani v nejmenším. Ale správná dálaigh nikdy nic jen tak ne-

předpokládá. A také by nám to mohlo pomoci určit přesněji čas,
kdy šel Ultán do své komnaty a Augaire ho viděl, jak se hádá
s jednou sestrou ze svého doprovodu.“

„Víme jistě, že šlo o hádku?“ otázal se Eadulf. „Opat říkal, že
když ta žena vešla, slyšel Ultánův zvýšený hlas, kterým ji pesko-
val. Na hádku musejí být dva.“

Fidelma zívla a přikývla.
„Jsem unavená,“ řekla, jako by se omlouvala za své nepřesné

vyjádření.
Právě v tu chvíli se do místnosti vrátila Muirgen, která nesla

velký podnos se dvěma miskami kouřící polévky, s čerstvě upe-
čeným chlebem a mísou ovoce. Položila podnos na stolek vedle
a zářivě se na ně usmála.

„Tohle si snězte a pak si jděte odpočinout,“ řekla jim, sehnula
se pro Alchúa a vzala ho do své široké náruče. DěYátko se spo-
kojeně zavrtělo a zasmálo se. Muirgen na ně krátce kývla a vy-
šla z pokoje, aby se mohli najíst a vyspat.

* * *

Po dvou hodinách se Muirgen do komnaty vrátila, aby je vzbu-
dila a sdělila jim, že na ně venku čeká Colgú. Fidelma s Eadul-
fem si uhladili pomačkaný oděv, vytřeli si spánek z očí a požá-
dali Muirgen, aby krále uvedla. Poté se chůva taktně vzdálila.

Colgú vypadal ustaraně, ale hned se začal omlouvat, že je vy-
rušil.

„Vím, že jste se ani jeden moc nevyspali – ale chtěl jsem vě-
dět, jak ta záležitost postupuje,“ řekl jim.

„Na řádné vyšetření potřebujeme mnohem více času, bratře,“
odpověděla mu Fidelma, zatímco jim všem Eadulf naléval číši
kvašeného jablečného moštu.

„Domníváš se, že je Muirchertach vinen, či nikoliv?“
„Jsem připravena jej hájit,“ odpověděla opatrně. „Oba jsme se

s Eadulfem shodli, že pokud je vinen, buH by to musel být blá-
zen, nebo ohromně chytrý. A nějak mám dojem, že není ani jed-
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no. A co se týče opata Ultána, podle všeho měl nepřátel víc než
dost, a mnoho z nich je nyní zde na hradě našimi hosty. Nedá se
nic dělat, budeme muset obřad odsunout až do konečného vyše-
tření tohoto případu.“

Colgú se zatvářil nešYastně. „Vím, že je to náročný úkol.
A vím, že je to tvá svatba, Fidelmo. Ale já musím také myslet na
naše hosty – na Nejvyššího krále, na krále jednotlivých cóicead
a jejich urozený průvod. Nemohou tu zůstat donekonečna.“

„Já to vyšetřování ale nemohu nijak uspíšit,“ odpověděla Fi-
delma podrážděně. „Ačkoliv se mě k tomu brehon Ninnid snaží
přimět.“

„To já všechno vím,“ prohlásil její bratr. „Musím ale uvažovat,
jak tu Nejvyššího krále a ostatní vzácné hosty zatím zabavím.
Něco mne už napadlo. Zdá se, že se venku trochu vyčasuje,
takže bychom zítra za úsvitu mohli s urozenými hosty vyrazit na
hon.“

Eadulf překvapeně vzhlédl od svého poháru s moštem. „Na
hon?“

„Na hon na divočáky,“ přitakal král. „Doneslo se mi, že na po-
lích jednoho farmáře asi tři míle východně odsud působí velké
škody stádo divokých prasat. Stěží si pro své hosty umím před-
stavit lepší zábavu.“

Fidelma nad tím zauvažovala. „Rozhodně soudím, že je vylou-
čeno, aby ten případ byl vyřešen do zítřka. Už máš představu,
kdo všechno by se honu zúčastnil?“

„Nejvyššímu králi se ten nápad zamlouvá. Přesněji řečeno to
byl právě on, kdo navrhl, že bychom měli nějakou zábavu uspo-
řádat, aby se šlechtici a jejich dámy nenudili, než bude případ
vyřešen.“

Fidelma stiskla rty.
„Mrzí mne, že Sechnassacha právní záležitosti tolik nudí,“

prohlásila ledově.“
„Nemůžeš čekat, že všichni budou vtělená trpělivost,“ ohradil

se Colgú. „Kdybys mohla aspoň zhruba naznačit, kdy by ten pří-
pad mohl být uzavřen…?“

Fidelma podrážděně vydechla. Chápala bratrovu nepříjemnou
situaci, ale prostě bylo ještě příliš brzo, než aby dokázala dělat
jakéholiv odhady. Její instinkt jí sice jasně napovídal, že Muir-
chertach Ultánovou smrtí vinen není, ale zároveň cítila, že jí
přesto něco tají. Rozhodně k ní nebyl zcela upřímný.
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„Sám dobře víš, že to není možné, Colgú.“
„Ninnid mi sdělil, že on je k žalobě připraven, a vrchní brehon

je také hotov zasednout do soudcovského křesla. Čekají jen na
tvůj pokyn.“

„Já ale ještě připravena nejsem. Případ je složitější, než jak ho
bude Ninnid předestírat.“

„Podle mého je Ninnid nadutý osel,“ zamumlal Eadulf.
Colgú na něho pohlédl. „Možná je nadutý, příteli, ale slyšel

jsem o něm, že je to velmi obratný právník.“
„Ačkoliv jsem si tlaku okolností dobře vědoma, přesto potře-

buji více času,“ zopakovala Fidelma důrazně.
„Pokud by ale došlo k příliš velkým průtahům, Ninnid má

právo proces zahájit i bez tvého souhlasu,“ připomněl jí Colgú
zákon, jehož existence si Fidelma byla dobře vědoma. „I Barrán
ještě se soudem čeká jen díky tomu, kdo Muirchertach je, a také
z úcty k tobě. Kdyby byl obžalovaným někdo nižší než král Con-
nachtu, proces už by teH byl dávno uzavřen.“

„Proces?“ odtušila Fidelma zlobně. „A co by to bylo za proces?
Je snad nerozumné poskytnout případu dostatek času, aby prav-
da mohla vyjít najevo a nebyl nespravedlivě odsouzen nevinný?“

Její bratr významně pokrčil rameny.
„Verbum sat sapienti,“ pronesl prostě. „Moudrému stačí slovo.

Barrán a Nejvyšší král nebudou čekat donekonečna.“
„To také nežádám, bratře. Ale nenechám se dohnat k obha-

jobě dříve, než se mi podaří odhalit celou pravdu.“
Colgú si tiše povzdychl. „Tak alespoň doufám, že nemáš nic

proti tomu, abych naše hosty mezitím zabavil?“
„Nemám,“ odpověděla, „pokud si hosté přejí být baveni. Nevíš,

zda je mezi nimi i Blathmac, král Ulaidhu? Čekala bych, že ze
všech urozených pánů alespoň on bude truchlit nad smrtí jed-
noho z opatů svého království.“

„Domnívám se, že kromě svého bezprostředního doprovodu tu
v paláci Ultán neměl nikoho, kdo by jeho odchodu želel. Zdálo
se, že ani Blathmac neměl toho muže vůbec v oblibě. A Muir-
chertach se chce honu zúčastnit také, dal své královské slovo,
gell, že ani za hradbami paláce se nepokusí o útěk. Nemám proti
tomu námitek. Spoléhám na jeho čest. A naši hosté se alespoň
budou moci těšit na zítřek.“

„Muirchertach chce jet na hon s vámi?“ zeptala se Fidelma
nevěřícně. „Zdá se, že je skálopevně přesvědčen, že se mi podaří
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jeho jméno očistit. Nu dobrá, bratře, postarej se o zábavu hostí,
jak uznáš za vhodné – ale dovolím si ti poradit, abys Muircher-
tacha neustále sledoval.“

„Takže ty ho přece jen podezíráš?“ zeptal se Colgú rychle.
„Ani v nejmenším. Ale někteří lidé jsou možná jiného názoru

a mohli by se mu pokusit ublížit. Bylo by od nás bláznovství ne-
chat naše hosty zcela bez dozoru.“

Colgú se zasmál. „Těžko bychom mohli z Nejvyššího krále
udělat podezřelého.“

„Jen bych zkrátka uvítala, aby na průběh honu někdo pozor-
ně dohlížel…“ Náhle pohlédla na Eadulfa, který poplašeně trhl
hlavou. „Já musím zůstat tady na hradě, abych pokračovala ve
vyšetřování, ovšem ty…“

„Ale já přece…“ začal se Eadulf okamžitě bránit.
Colgú pochopil, kam Fidelma v úvahách směřuje, zachechtal

se a poplácal Eadulfa po rameni.
„Výborný nápad. Domnívám se, že ses žádného našeho lovu

na divočáky dosud nezúčastnil, nemýlím-li se? Jistě to pro tebe
bude nanejvýš poučné.“

Eadulf vypadal v tu chvíli jako učiněné neštěstí. „Ale já ne-
jsem příliš zdatný jezdec, a…

„Nesmysl,“ přerušil jej Colgú. „A čelo lovců jde stejně vepředu
pěšky se psy. Pouze urození pánové, kopiníci, jedou na koních.
A skupinu uzavírají dámy v sedle. Takže máš možnost volby.
Pochopitelně můžeš jít s lovci pěšky.“

Fidelmě se Eadulfa zželelo, když viděla, jak se tváří zmučeně.
„Požádáme mladého Gormána, aby jel s tebou a byl ti k ruce.

Také ti může vysvětlovat, co se bude zrovna při honu dít. Ale ty
hlavně nespouštěj oči z Muirchertacha.“

Eadulf kapituloval. „A co budeš zatím dělat ty?“ zeptal se jí
zasmušile.

„Jistě dnes nestihneme promluvit se všemi. Potřebuji ještě
vyslechnout několik osob, kupříkladu ty dvě sestry, které dopro-
vázely Ultána. Možná by nám mohly sdělit něco víc o zavraždě-
ném a jeho nepřátelích. Také bych si ještě dnes ráda promluvila
s Fergusem Fanatem z Ulaidhu a s Dúnchadem Muiriscim.“

Colgú se zatvářil překvapeně. „Jak se jich ten případ týká?“
otázal se.

„Možná nijak, ale potřebuji jejich svědecké slovo, aby mi ob-
jasnili několik okolností.“
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„Pak tě musím, sestro, požádat, aby sis počínala tak diploma-
ticky, jak to jen půjde,“ zadíval se na ni Colgú. „Jsou to všechno
velice mocní a urození lidé.“

„A ty snad ne?“ zeptala se ho laškovně.
Colgú zavrtěl hlavou. „Umění dobře kralovat spočívá v udržo-

vání míru a nevyvolávání rozbrojů.“
„Nemusíš se obávat, bratře. Mým záměrem je pouze hledání

pravdy.“
Colgú se kysele ušklíbl. „V té hře od Terentia – Dívka z Andru

– kterou jsme zde zhlédli loni, byla jedna věta – jak jen to bylo?“
„Veritas odium parit,“ řekl Eadulf polohlasem.
„Přesně tak. Pravda plodí nenávist. Při hledání pravdy se měj

na pozoru, abys nevyvolala nenávist.“
„Pokud mám ale plnit svou úlohu coby dálaigh, pak v tom

pátrání nemohu ustat,“ odpověděla Fidelma pevným hlasem.
Colgú se otočil a měl se k odchodu, ale přes rameno k ní ješ-

tě promluvil: „Půjdu sepsat seznam všech, kteří se chystají zítra
na lov. Nechám ti jej potom poslat.“

Fidelma se rozhodla, že ze všeho nejdříve půjdou zjistit, co
myslel opat Augaire tou podivnou narážkou na Ferguse Fanata
z Ulaidhu, ale když kráčeli po jednom z hradních nádvoří,
shodou okolností se tam střetli právě s Dúnchadem Muiriscim,
tánaistem krále Connachtu. Byl to pohledný mladík s pískově
světlými vlasy, který se často usmíval a měl velké modré oči.
Nesl se krokem bojovníka.

„Opat Augaire? Ano, včera večer se mnou skutečně nějakou
dobu strávil. Odcházel pozdě. Hráli jsme brandubh. Je to velmi
zapálený hráč. Nakonec jsem musel přijmout ztrátu Nejvyššího
krále.“

Brandubh, černý havran, byl jednou z nejoblíbenějších desko-
vých her v pěti královstvích. Hrací plocha byla rozdělena na čty-
řicet devět polí, přičemž prostřední pole představovalo Taru,
střed kosmu, a čtyři políčka kolem něj byla hlavní města čtyř
provinčních království. Čtyři tamní králové museli odrážet útoky
zvnějšku, aniž by nechali Nejvyššího krále uprostřed bez ochra-
ny. Na Eadulfův vkus byla ta hra příliš pomalá a intelektuální.

„Takže opat Augaire nad tebou zvítězil?“ zeptal se. „A nepa-
matuješ si, kdy přibližně k tobě do komnaty dorazil?“

„Nedlouho po večerní krmi. Mnoho urozených pánů zůstalo
v hodovní síni, popíjelo a poslouchalo bardy a vypravěče. My
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s Augairem jsme se ale domluvili, že změříme svůj úsudek nad
hrací deskou. Dokonce jsme uzavřeli sázku na vítěze a –“ mladík
pokrčil zarmouceně rameny, „– a musím přiznat, že mne porazil,
a na důkaz toho dostal můj stříbrňák.“

„Kdy opat odcházel?“ zeptala se Fidelma.
„Řekl bych, že muselo být k půlnoci. Chvíli poté, co opat

Augaire odešel, jsem ulehl, ale vyrušil mne křik na chodbě. Ale
bylo to toho večera již podruhé, tak jsem si toho nevšímal. A te-
prve dnes ráno jsem pochopil, že to muselo být tehdy, když bylo
objeveno Ultánovo tělo.“

„A co sis pomyslel, když ses dozvěděl, že je z té vraždy obvi-
něn tvůj král, Muirchertach?“

„Smím být upřímný?“
Fidelma si ho změřila chladným pohledem.
„Proto se ptám, abych dostala upřímnou odpověH,“ prohlásila

přísně.
„Byl jsem rozrušený. Jsem jeho právoplatný dědic, a kdyby ho

z té vraždy usvědčili, stal bych se okamžitě králem Connachtu.“
„Tomu tedy opravdu říkám upřímnost,“ zabrumlal Eadulf po-

lohlasem.
Dúnchad Muirisci se zasmál, jako by Eadulf řekl nějaký vtip.
„Pocity se těžko dají postavit mimo zákon,“ prohlásil pak.
Fidelma na okamžik stiskla rty do tenké čárky. „To jistě – pokud

pocity zůstanou opravdu jen pocity a nepromění se ve skutek.“
Dúnchad Muirisci se nepřestával usmívat. „Ale paní, jistě

mne nepodezříváš z toho, že jsem se vplížil do Ultánova pokoje,
tam ho zavraždil a pak se pokusil svrhnout vinu na Muircherta-
cha s nadějí, že nastoupím na uvolněné místo krále!“

„Zažila jsem i podivnější věci,“ odpověděla Fidelma vážně.
„V tomto případě tě ale nepodezírám. Ráda bych ovšem věděla,
jak dobře jsi znal opata Ultána.“

„Neznal jsem jej vůbec.“
Fidelma zvedla překvapeně obočí. „Po všech těch jednáních,

která kvůli královnině sestře Searc proběhla mezi dvorem krále
Muirchertacha a Ultánovým opatstvím, mi to připadá skutečně
překvapivé.“

„To je pravda. Ale celá ta záležitost byla mezi Muirchertachem
a Aíbnat, a později se do toho případu ještě zapojil Cathal z kme-
ne Uí Briúin Aí. Já sám jsem však na vlastní oči Ultána nikdy
nespatřil, a kdybych jej někde potkal, prošel bych kolem bez
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povšimnutí. Veškeré styky s opatstvím Cill Ria měl na starosti
Augaire a jeden z našich brehonů.“

„A co sis myslel o tom, když Muirchertach požadoval jménem
své ženy po opatovi ono odškodnění?“

Dúnchad Muirisci se nad otázkou na chvíli zamyslel. „Upřím-
ně řečeno musím říct, že mi to připadalo poněkud podivné. Aíb-
nat ke své mladší sestře nikdy neměla příliš blízko, a osobně
soudím, že ji její smrt nijak zvlášY nezasáhla. Ale když se rozho-
dla Ultána obvinit…“

„Podle Augaira to obvinění nevznesla poprvé Aíbnat. Ten po-
žadavek vznesl tvůj bratranec Muirchertach.“

Dúnchad Muirisci na Fidelmu nevěřícně vytřeštil oči. „Muir-
chertach?“ zeptal se jí pronikavým hlasem.

„Tys to nevěděl?“
„Nevěděl. Předpokládal jsem, že s tím nápadem přišla Aíbnat,

neboY byla nejbližší příbuznou mrtvé dívky.“
„Jak dobře jsi Searc znal?“
„Ne moc dobře. Jen několikrát jsem se s ní setkal v Durlasu.

Byla to zasněná, romantická mladá dívka. Nepřekvapilo mne,
když si lidé povšimli jejích básní. Psala dántaigecht grádh, poe-
zii o lásce. To není zrovna můj oblíbený žánr. Víte, co mám na
mysli, že?“

Jakoby procítěně stáhl obličej a fistulí začal recitovat:

V chladných nocích spát nemohu
myslím jen na svou lásku…

„Jak dobře je ne moc dobře?“ přerušila ho Fidelma a z hlasu
jí zaznívala popuzenost.

„Když se vrátila ke své sestře Aíbnat do Muirchertachovy pev-
nosti v Durlasu, vídal jsem ji častěji… to bylo v těch několika
týdnech před její smrtí.“

„Nenaznačovala po návratu z Cill Ria nějak, že má v úmyslu
sáhnout si na život, když zjistila, že její milý skonal na moři?“

Dúnchad Muirisci zavrtěl hlavou. „Samozřejmě byla nesmírně
nešYastná – ale nevěřila, že ten mladík – jakže se jmenoval? Se-
nach? – že ten mladík je opravdu mrtvý. Byla rozhodnuta ho jít
hledat.“

Fidelma se významně podívala po Eadulfovi. „Jak to myslíš?“
zeptala se Dúnchada.
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„Když se vrátila do Durlasu, hovořila o tom, že si najde něja-
kou loH, která pojede do Galie do toho opatství, kam byl ten mla-
dík poslán. Dokonce znala i jméno toho místa. Věřila, že tam na
ni její milý bude čekat.“

Fidelma se překvapeně a dychtivě předklonila. „Jak dlouho
před tím, než spáchala sebevraždu, to bylo?“

„Mluvil jsem s ní asi tři dny před tím, než si vzala život. Au-
gaire její čin viděl na vlastní oči. V té době ještě nevěděl, o koho
jde – trvalo mu asi jeden den, než to zjistil a přišel k nám do pev-
nosti Durlas. Byl povolán Muirchertach, aby tělo identifikoval.“
Na chvíli se odmlčel a zamyšleně si pohladil bradu. „Když o tom
teH přemýšlím, připadá mi to dost zvláštní. Chystala se plout za
Senachem, a krátce nato se zničehonic vrhla ze skály na útesy.“

„Vskutku velmi zvláštní,“ zamumlal Eadulf.
„Řekla o své chystané cestě do Galie ještě někomu jinému?“
„Čekal bych, že o tom řekla své sestře Aíbnat a Muircherta-

chovi.“
„Je podivné, že se nám o tom vůbec nezmínili,“ promluvila

Fidelma zamyšleně. „Později se na to Muirchertacha a jeho man-
želky musím zeptat.“

Dúnchad Muirisci se vědoucně usmál.
„Nejsem si jist, zda se ti podaří zjistit skutečnou pravdu,“

řekl. „Muirchertach nikdy nikomu nesděloval, co se mu odehrá-
vá v hlavě. Ani se mnou se o tom nebaví.“

„Ale ty jsi jeho tánaiste – jeho právoplatný dědic. Král přece
musí se svým následníkem hovořit o otázkách vlády,“ prohlásil
Eadulf.

„Chcete slyšet pravdu? Mezi klany v království Connacht pa-
nuje anarchie. Muirchertach svými činy přivedl rod Fiachracha
do hanby. Díky Bohu, že jsem jen jeho bratranec – pocházím
z kmene Muaide.“

„Pokud je to skutečně tak, proč se nikdo neodvolá na zákon
a nenechá Muirchertacha prohlásit za neschopného vlády?“ otá-
zala se Fidelma.

Dúnchad Muirisci pokrčil rameny. „Ten čas nadejde. Nyní už
mu mnoho přátel nezbývá, i jeho žena se proti němu postavila.“

„Právě proto mne tak překvapuje, že se právě kvůli Aíbnat
pustil do té záležitosti s Ultánem,“ poznamenala Fidelma.

„Pokud ho k tomu Aíbnat nenutila, pak tomu tedy skutečně
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nerozumím. Ale možná se o to pokusil právě proto, aby si znovu
vydobyl její přízeň?“

„Možná. Ale pokud si Aíbnat nebyla se svou mladší sestrou
nijak blízká, jak jsi nám nejen ty říkal, jako moc dobrý důvod mi
to nepřipadá.“

Dúnchad Muirisci zavrtěl hlavou. „Na tuto záležitost se budeš
opravdu muset zeptat Muirchertacha.“

„To rozhodně učiním.“
Mladý tánaiste se náhle na Fidelmu vážně zadíval. „Slíbil

jsem, že budu upřímný. Mezi mnou a Muirchertachem nepanují
žádné vřelé vztahy. Když jsem byl malý, vždycky jsem se mu vy-
hýbal. Měl zlomyslnou povahu a v pozdější době si získal pověst
jako velký milovník žen. Překvapilo mne, když se oženil s Aíbnat,
ale je pravda, že Aíbnat je z kmene Uí Briúin Aí a je velmi cíle-
vědomá.“ Náhle si ale povšiml, že přes nádvoří kráčí nějaká
dáma, a zmlkl. „Ach, paní Fína. Omluvíte mne, prosím? Slíbil
jsem jí, že s ní dnes odpoledne půjdu na projížHku, dokud je
ještě světlo.“ A rychle se rozběhl za postavou, která odcházela
směrem ke stájím.

Fidelma se otočila k Eadulfovi a mračila se. „To je k zlosti,“
prohlásila. „Něco se mi tu vůbec nelíbí.“

„To už jsi říkala,“ poznamenal Eadulf.
„Ano, a teH to musím zopakovat. Obávám se, že se toho mu-

síme ještě hodně dozvědět.“
„A také toho musíme hodně udělat. Měli bychom se vydat na-

jít Ferguse Fanata.“

* * *

Nakonec jim velitel stráží sdělil, že Fergus Fanat odešel do měs-
ta v podhradí hrát immán, míčové klání, se dvěma skupinkami
hostů, kteří nechtěli nečinně zůstávat v paláci. Zdálo se, že Caol
má konečně lepší náladu, když se ukázalo, že Colgú mu skuteč-
ně nemá za zlé, že nechal od Ultánovy komnaty odvolat stráž.

I když venku bylo stále pod mrakem, alespoň nepršelo, a tak
Fidelma navrhla, že se dolů do města projdou – Ferguse jistě na-
leznou u hrací plochy faithche, rovného kusu louky rozkládající
se hned za posledními budovami ve městě, která tu byla určena
právě pro tyto účely. Eadulf proti tomu nic nenamítal, a tak pěš-
ky vyrazili z kopce od pevnosti. Cestou byli terčem významných
pohledů mnoha lidí, kteří je poznávali. Téměř všichni si uvědo-

136



movali, že dnešek měl přece být jejim svatebním dnem, a mnozí
by jim byli rádi vyjádřili soustrast nad zhacenými plány, ale
nikdo si nebyl jist, jak je oslovit. Fidelma si ale podle všeho
malých skupinek shlukujících se podél cesty nevšímala, ani
toho šepotu a soucitných pohledů, jako by tudy právě prošlo
smuteční procesí.

Zvuky hry k nim dolétly ještě dlouho předtím, než prošli mezi
posledními domy na kraji města a vynořili se na otevřeném pro-
stranství. Křik a povzbuzování lidí shromážděných kolem faithche
se nesly skutečně daleko; Fidelma s Eadulfem došli až do místa,
odkud na hrací plochu dobře viděli. Hry se účastnila dvě druž-
stva, a cílem bylo dostat míč za pomoci dřevěné tyče do soupe-
řovy branky zvané berna.

Eadulfovi ta hra připadala dost nebezpečná, neboY vzduchem
se rychle míhaly jasanové hole, které by spoluhráče dokázaly ne-
jen odřít, ale opravdu vážně zranit. Pro účastníky to v podstatě
bylo válčení, jen jinými prostředky. Vzduchem se nesly hlasitě
vykřikované pokyny a také nadávky, když chystaná strategie ne-
vyšla – mladíci na hřišti pobíhali hned na tu, hned na onu stra-
nu, a přitom neustále pokřikovali. Na Eadulfa to činilo dojem
naprostého zmatku téměř bez pravidel, ale když se v tomto smy-
slu vyjádřil, Fidelma zavrtěla hlavou.

„Naše zákony jsou ohledně této hry velmi přísné, Eadulfe. Vi-
díš? Tamhle je brehon Baithen, který dohlíží na to, aby nikdo
neporušoval pravidla. Kupříkladu, když někdo záměrně nějaké-
ho spoluhráče uhodí, musí zaplatit pokutu.“

„A existují i další pravidla, na ochranu diváků, a dokonce i na
ochranu samotného hracího pole,“ ozval se za nimi nějaký hlas.

Oba se otočili a uviděli, že za nimi stojí opat Augaire a tváří se
pobaveně. „Nečekal jsem, že si najdete čas na tuto kratochvilnou
podívanou,“ poznamenal.

Fidelma trochu bojovně zdvihla bradu. „Nejsme tady za zába-
vou, opate Augaire,“ řekla mu. „Ale ty sám jsi nám řekl, že by-
chom si měli promluvit s Fergusem Fanatem, a ten je prý mezi
hráči zde.“

Opat Augaire se usmál. „No ovšem. Mohlo mne napadnout
hned, že vás tato hra nemůže lákat, když máte před sebou nevy-
jasněnou vraždu.“

„Který z hráčů je Fergus Fanat?“ zeptala se Fidelma a nevší-
mala si Augairova ironického tónu.
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„Vidíš toho podsaditého svalnatého muže s dlouhými havra-
ními vlasy? Toho, který je teH vepředu a strká do míče? To je
Fergus Fanat. Je vůdcem družstva ze severních království proti
místním hráčům.“

Fidelma pochopila, že vůdcem druhé skupiny je její bratranec
Finguine mac Cathal, Colgúův následník.

„Jak dlouho ta hra ještě potrvá?“ otázala se opata Augaira.
„Moc dlouho ne,“ odpověděl Augaire. „Mísa se už jen třikrát

musí naplnit vodou.“
Pokynul hlavou k místu, kde stál brehon Baithen; vedle něho

stál ještě jiný muž, který sledoval vodní hodiny odměřující dobu
trvání hry. Mísa, o které Augaire mluvil, byla položena na hladi-
ně kádě s vodou. Mísa měla ve dně malou dírku, takže se po-
stupně plnila vodou, až se nakonec zcela ponořila – poté ji z vody
vytáhli, vyprázdnili a celý postup se opakoval. V pravidlech bylo
stanoveno, kolikrát se mísa během hry musí ponořit – to určo-
valo délku klání.

Fidelmin těkavý pohled náhle spočinul na jakési postavě
v davu za brehonem Baithenem – byla to štíhlá dívka oděná
v řádovém rouchu. Byla velice pohledná. Zdálo se, že jako u vy-
tržení sleduje dění na hřišti, nemohla od hráčů vůbec odtrhnout
pohled. Fidelma zapřemýšlela, o koho asi může jít.

Právě v tu chvíli se ale z hřiště ozvaly nespokojené výkřiky.
Hráči se náhle shlukli do sevřené skupinky a křičeli na sebe.
Brehon Baithen se spěšně vydal na faithche.

„Co se to tam děje?“ zeptal se Eadulf zamračeně.
„Jeden z hráčů tvrdí, že proti němu soupeři nedovoleně zakro-

čili. Říká, že mu dva z nich zastoupili cestu a odstrčili ho stra-
nou, ještě než se dostal k míči.“

Spor ale netrval dlouho. Brehon Baithen vynesl jakýsi výrok
a hra pokračovala.

Opat Augaire si spokojeně oddechl. „Je ti známo, můj saský
příteli,“ obrátil se k Eadulfovi důvěrně, „že to bylo právě v mém
opatství Conga, na pláni Maigh Éo, kde byla podle dochovaných
záznamů hra immán poprvé hrána?

„Vím, že jde o velmi starou hru,“ odpověděl Eadulf bez nadše-
ní, protože tušil, že jej čeká přednáška.

„Říká se, že když klan Fir Bolg vedl válku s klanem Tuatha Dé
Danann, dohodli se, že rozepře mezi sebou vyřeší pomocí této
hry.“
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„O immánu koluje mnoho podobných příběhů,“ vpadla se mu
rychle do řeči Fidelma. „Říkalo se, že ve své době byl nejlepším
hráčem Setanta. VždyY to byl právě on, kdo za pomoci míče a ja-
sanové hole usmrtil velkého psa Culanna a poté musel nabíd-
nout, že jej nahradí – vysloužil si tím nové jméno: Cúchulain –
velký pes Culann.“

Náhle se ze hřiště ozval hlasitý jásot. Bylo zřejmé, že hra
skončila, a oni pochopili, že zvítězilo družstvo z Cashelu.

Fidelma krátce pokývla opatu Augairovi a rychle vykročila do
davu směrem, ve kterém naposled zahlédla Ferguse Fanata.
Nalezli ho, jak ještě s několika spoluhráči sedí u hřiště, otírá si
tvář do kusu lněné látky a popíjí z poháru kvašený mošt. Ačko-
liv nezvítězili, v jejich družstvu panovalo veselí a probíralo se, jak
měli to či ono zahrát jinak.

Fidelma si znovu povšimla mladé řádové sestry, která postá-
vala na okraji skupiny hráčů, jako by na někoho čekala. Fidel-
mě neušlo, že i Eadulf si ji zvědavě prohlíží.

„Nevíš, kdo to je?“ zeptala se ho šeptem.
„Nejsem si jistý. Mám ale dojem, že je to jedna z těch řeholnic,

které doprovázely opata Ultána. Při příjezdu jsem je krátce viděl.“
I když bylo celkem obvyklé, aby obzvláště ženy sledovaly im-

mán a zúčastněné hráče s obdivem, Fidelmě připadalo podivné,
že by právě členka Ultánova doprovodu zapomněla na truchlení
nad svým zavražděným pánem a šla by sledovat do města zápas.
Potom se té myšlence ale už dále nevěnovala.

Fergus Fanat vzhlédl, když se k němu Fidelma s Eadulfem
přiblížili. Podle všeho ji poznal, protože povstal.

„Překvapuje mne, že tě tu vidím, paní,“ řekl, nejistě se usmál
a podal svůj pohár jednomu ze spoluhráčů.

„Ty mne tedy znáš, Fergusi Fanate?“ otázala se ho.
„Kdosi mi tě ukázal, když jsme včera dorazili do pevnosti

tvého bratra.“ Podíval se s úsměvem po Eadulfovi. „A ty budeš
jistě Eadulf ze Seaxmund’s Ham.“

Ve zkoumavém, přímém pohledu mladíka bylo cosi přívěti-
vého, a tak se na něho Eadulf také usmál. „To jsem.“

„Velice mne mrzí, že plány na tento den musely být odloženy,
paní.“ Urozený mladík ze severu se otočil znovu k Fidelmě. „Do-
neslo se mi, že tě Muirchertach Nár požádal, aby ses ujala jeho
obhajoby. Za daných okolností mi to připadá dosti sobecké.“

Fidelma se nad tím výrazem zamyslela. „Sobecké?“
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„Věděl přece, že dnešek měl být tvým svatebním dnem – mohl
požádat kohokoliv jiného, aby ho před soudem zastupoval.“

„Má plné právo požadovat za obhájce kohokoliv,“ odpověděla
Fidelma. „Když je člověk, a může to být třeba král, obviněn
z vraždy, určitou míru sobectví mu snad lze odpustit.“

Fergus Fanat se krátce zasmál. „Máš naprostou pravdu, paní.
Ale musím upřímně přiznat, že mne Ultánova smrt nijak neza-
sáhla.“

„Právě z toho důvodu jsem se rozhodla tě vyhledat.“
Přes tvář Ferguse Fanata přelétl viditelně překvapený výraz.

„Abys se mnou hovořila o tom, že mne Ultánova smrt nermou-
tí?“ Rozmáchl se rukou kolem dokola. „Soudím, že těžko nalez-
neš byY jen hrstku lidí, kteří pro Ultána truchlí.“

„Chci s tebou hovořit o důvodech tvého názoru na něj. Jak je
možné, že pro tebe vražda opata z tvého vlastního území vůbec
nic neznamená?“ Rozhlédla se po Fergusových spoluhráčích,
z nichž někteří stáli rozhodně na doslech od nich, a dodala:
„Omlouvám se. Nechtěl bys s námi poodejít o kousek dál?“

Fergus Fanat odložil lněnou osušku a přikývl.
„Stejně se musím vrátit do pevnosti, potřebuji lázeň,“ prohlá-

sil. „Hra byla velmi zapálená. PojHme tedy.“
Vykročili společně přes hřiště, Fergus Fanat kráčel mezi Fi-

delmou a Eadulfem. Většina diváků už se mezitím rozešla až na
pár osamocených skupinek, v nichž byli ještě lidé zabraní do ho-
voru. Nikdo je neoslovil. Fidelmu znovu zaujala mladá řádová
sestra. Dívka stála stydlivě stranou, ale když si všimla Fidelmi-
na zkoumavého pohledu, otočila se a rychle vyrazila za vzdalují-
cím se davem.

„Rozumím tomu tedy dobře, žes neměl opata Ultána rád?“ za-
čala se Fidelma ptát.

„Ale také jsem ho nezabil, pokud k tomu svými otázkami smě-
řuješ, paní,“ odpověděl Fergus Fanat rychle a se sebejistotou.

„Nesměřuji… alespoň zatím.“ Pak se usmála. „Proč jsi ho ne-
měl rád?“

„Nebyl to milý člověk.“
„To je ale bezpochyby otázka názoru, nemyslíš? I ty nejhorší

lidi má někdo v oblibě, a často jsou dokonce i milováni,“ pozna-
menal Eadulf.

Fergus Fanat se dobrosrdečně zasmál. „Promiň mi, bratře
Eadulfe. Nejsem žádný filosof. Jsem prostý bojovník.“
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„Ve službách Blathmaca, krále Ulaidhu?“
„Ve službách svého bratrance,“ pokývl mladý muž hlavou

s lehkým důrazem na svém příbuzenském vztahu s králem.
„Mohl bys nám tedy poněkud přiblížit důvody svých výhrad

vůči Ultánovi?“
Urozený mladík se ušklíbl. „To jistě mohu. Možná bych měl

začít příběhem, který mi vyprávěl můj otec Bressal, bratr Máela
Coby, který byl v té době králem Ulaidhu. Ten Ultána znával,
když to byl ještě mladík. Prý býval nesmírně divoký, prostopáš-
ný a vzpurný.“

Fidelma lehce povytáhla obočí. „Tentýž opat Ultán, který byl
vyslancem Patrikova comarba z Ard Macha?“ Z hlasu jí zaznívala
patrná skepse.

„Přesně ten. Zamlada to byl nejhorší bezbožník. Byl to zloděj
a vrah, zpustlík a svůdce žen.“

„Tomu dokážu jen těžko uvěřit,“ prohlásil Eadulf. „Žil jsem
v domnění, že to byl velký církevní reformátor, který prosazoval
přísné zákony z Říma.“

„Vypovím vám ten příběh celý,“ pokračoval Fergus Fanat.
„V mládí se Ultán jmenoval Uallgarg, pyšný a divý. A to jméno jej
skutečně vystihovalo. Na nikom mu nezáleželo, za své činy se
odmítal komukoliv zodpovídat. Několikrát ho dopadla králova
tělesná stráž a byl pohnán před brehona. On se ale pokaždé od-
mítl rozsudku podřídit a žil jako dřív. Potom se seznámil s jed-
nou krásnou mladou dívkou, kterou svedl. Uvedl ji do hanby,
neboY ji přivedl do jiného stavu, a poté ji opustil.“

„Ty ale jen vyprávíš příběh, který znáš od svého otce,“ namí-
tla Fidelma. „Podle zákona to není jako důkaz přípustné. Jak si
můžeš být jist, že je to všechno pravda?“

Fergus Fanat se na ni na chvíli zadíval a tvářil se nesmírně
vážně.

„Ta mladá dívka byla má teta,“ promluvil potom tiše. „Dítě se
narodilo mrtvé a ona se po porodu nikdy nevzpamatovala. Mysl
opustila její tělo a ona už pak až do smrti žila jen ve svém vnitř-
ním světě. Pamatuji se na ni. Bylo mi tehdy patnáct roků. Přišla
o rozum a zemřela předčasně.“ Zhluboka si povzdychl. „Mám-li
být upřímný, radostně jsem zavýskl, když se mi doneslo, že
Ultán byl zavražděn. Mrzí mne jen to, že jsem ten čin nevykonal
sám.“
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• •J K A P I T O L A  D E S Á T Á  J• •

Z mladíkova hlasu zazněla taková zloba, že se Fidelma s Eadul-
fem při jeho slovech oba na okamžik zadrhli vprostřed kroku.
Potom ale znovu vykročili vedle něho.

„S ohledem na to, cos nám právě sdělil,“ promluvila Fidelma
tiše, „by možná bylo nejlepší, než budeme pokračovat, abys nám
řekl, cos dělal včera v noci v době, kdy byl Ultán zabit.“

Ferguse Fanata to nijak nepobouřilo. Dokonce se krátce za-
smál.

„Kdybych měl trochu zdravého rozumu, býval bych už v po-
steli – slyšel jsem totiž, že byl Ultán zavražděn ve své komnatě
někdy kolem půlnoci. Pravda je ale taková, že jsem popíjel s ně-
kolika svými druhy, kteří slouží ve Fianně Nejvyššího krále.“

Fianna byla skupina prvotřídních bojovníků, kteří tvořili
osobní stráž Nejvyššího krále – podobně král Cashelu měl svou
družinu elitních válečníků, Nasc Niadh. Král každého z pěti cói-
cead, království, měl ke svým službám vybranou skupinu těch
nejlepších bojovníků.

„A ti přátelé se za tebe mohou zaručit?“
Tmavovlasý mladík se na ni pobaveně usmál. „Pokud byl ně-

kdo z nich natolik střízlivý, že si mě bude pamatovat. Přiznávám,
že jsem sám jen tak tak nalezl cestu ke svému loži.“

„Pořád mi ale nejde na rozum,“ přerušil ho Eadulf, „jak se ten
muž, Uallgarg, jak mu říkáš, mohl přeměnit v Ultána, zbožného
opata a biskupa, kterému důvěřoval sám Patrikův comarb z Ard
Machy? I bratr Drón Ultána opěvuje jako velkého církevního
reformátora.“

„Na to ti mohu lehko odpovědět, příteli,“ řekl Fergus Fanat.
„Jak už jsem říkal, Uallgarg byl bezbožný prostopášník, který si
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za život vytvořil celou řadu nepřátel. Vzpěčoval se výrokům bre-
honů tak dlouho, až je nakonec dohnal ke krajnímu opatření.
Bylo rozhodnuto, že je natolik nenapravitelný, že zbývá jediné –
odevzdat ho soudu moře.“

Eadulfovi neuniklo, že se při těch slovech Fidelma otřásla.
„Cinad ó muir?“ zašeptala.
„Co to je, ten soud moře?“ zeptal se Eadulf, neboY se s tím

výrazem dosud nesetkal.
„V krajních případech,“ začala mu Fidelma vysvětlovat, „když

někdo opakovaně porušuje zákon, a jde o hrdelní zločiny, je ta-
kový člověk po řádném slyšení vsazen do loHky s jídlem a vodou
na jeden den. Potom je odtažen na širé moře, z dohledu země,
a je ponechán napospas větru a vlnám… jinými slovy jde o soud
moře, nebo jak by řekli stoupenci naší víry, o soud boží.“

Fergus Fanat rychle přikývl na souhlas. „Přesně tak to tehdy
bylo. Uallgarg byl odtažen daleko na moře a tam ponechán.“

„A přežil?“ otázal se Eadulf, i když odpověH na svou otázku
předem znal.

„O tři dny později byla jeho loHka vyvržena na pobřeží neda-
leko od místa, odkud byla odtažena na moře. A byl skutečně na-
živu,“ přitakal Fergus Fanat.

„Ale nemohli ho potom ti, kdo jej nalezli, zabít?“ zeptal se
Eadulf.

Fidelma zavrtěla hlavou. „Podle zákona jsou v takovém přípa-
dě dvě možnosti. Jelikož Bůh už svůj soud vynesl, příbuzní ob-
žalovaného měli možnosti přijmout jej zpět do rodiny jako duine
dligthech, plnoprávného občana. Pokud by jej ale jeho rodina od-
mítla, přišel by o všechna svá práva a stal by se z něj fuidir.“

Eadulf věděl, že to slovo označuje nejnižší vrstvu ve společ-
nosti – ,nesvobodné občany‘; většinou šlo o zločince nejhoršího
druhu, zbabělce, kteří opustili svůj klan, když byli nejvíce potře-
ba – muže, kteří už neměli právo nosit zbraň a nesměli se účast-
nit politického života klanu, měli omezenou možnost pohybu
a museli doživotní prací splácet své dluhy.

„Ano, byl by z něj fuidir cinad ó muir,“ přitakal Fergus Fanat.
„A co se s Uallgargem tedy stalo poté?“ zeptala se Fidelma.
„Nikdo už s ním nechtěl mít nic společného – ale ujal se jej

starý opat z opatství Cill Ria, které leží nedaleko od pobřeží.
Opat tehdy sháněl nějakého sluhu, který by v opatství vykoná-
val veškerou těžkou práci. Nabídl tu službu Uallgargovi. A Ua-
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llgarg neměl vlastně na výběr – buH mohl být znovu odtažen na
moře, nebo přijmout opatovu nabídku a začít pracovat v Cill Ria.
Uallgarg volil život, a položil se do své nové role s velkou zbož-
ností. Tvrdil, že měl na moři vidění a že je z něho nový člověk.
Prohlásil, že se znovu narodil – dal si jméno Ultán, což, jak mož-
ná víš, bratře Sase, znamená prostě muž z Ulaidhu. Několik let
vykonával v opatství veškeré práce, které mu byly uloženy. A byl
zbožnější než kterýkoliv z bratří v opatství. Starý opat, který byl
zároveň biskupem kmene Uí Thuirtrí, uvěřil, že se s Ultánem
udála skutečná změna, a nejenže jej přijal za člena společenství,
ale dokonce jej vysvětil na kněze.“

Eadulf zavrtěl hlavou. „To mi připadá téměř nemožné.“
„Skutečností ale zůstává, že takové případy už se v minulosti

udály,“ prohlásila Fidelma. „V Ulaidhu už se jeden podobný pří-
běh odehrál. Šlo o muže jménem Mac Cuill.“

„Ty jej znáš?“ otázal se Fergus Fanat překvapeně. „To už bylo
před mnoha a mnoha lety.“ Pohlédl na Eadulfův nechápavý
výraz a začal mu vysvětlovat: „I on byl zloděj a vrah, který byl
stejně jako Uallgarg vydán napospas moři. Vítr a mořské prou-
dy jej zanesly na břeh u Ellan Vannin na ostrově Manannána
Mac Lira – starého boha oceánů – který leží mezi naším ostro-
vem a ostrovem Británií. I on tehdy tvrdil, že měl v lodi vidění,
přistoupil k nové víře a nakonec se z něho stal na onom ostrově
biskup, jehož tam dodnes opěvují.“

„Takže Uallgarg, neboli Ultán, se kál, a stal se z něho věrný
křesYan?“ zeptal se Eadulf.

Fergus Fanat se opovržlivě zaškaredil. „To jsem netvrdil.“
„Ale Patrikův comarb, opat z Ard Machy, si jej podle všeho ve-

lice oblíbil,“ poznamenala Fidelma s důrazem. „Stal se dokonce
vyslancem Ard Machy.“

„Uallgarg neboli Ultán se o sebe rozhodně dokázal dobře po-
starat. Z nejposlednějšího fuidira, který v opatství Cill Ria začal
pracovat, aby si zachránil holý život, se za několik let stal opa-
tem. Starý opat krátce před svou smrtí poslal do Ard Machy
dopis, v němž svého chráněnce až nevkusně opěvoval.“

„A nebylo na smrti starého opata něco podezřelého?“ otázal se
Eadulf pochybovačně.

Mladý bojovník se zamračil. „Někteří to tvrdili.“
„Dalo by se to nějak dokázat?“ zeptala se jej Fidelma.
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„V té době se to jenom šeptalo mezi lidmi,“ odpověděl Fergus
Fanat a zavrtěl hlavou. „Ale uvážíme-li jeho předchozí život,
dobře by se to hodilo k jeho vypočítavosti a bezohlednosti. Vlk
v rouše beránčím zůstává stále vlkem,“ poznamenal pak. „Často
se proslýchalo, že na svém dřívějším chování ve skutečnosti pří-
liš mnoho nezměnil.“

„Chceš tedy tvrdit, že Ultán – říkejme mu tedy tímto jménem,
pod kterým byl v posledních letech znám – byl i nadále zloděj
a vrah?“

Fergus Fanat pokrčil rameny. „Je pochopitelné, že už nemu-
sel krást jako dříve. Cill Ria bylo zámožné opatství. Jakmile je
měl ve své správě, nepotřeboval už přepadávat pocestné. Ale co
se týče ostatních jeho hříchů, posedlostí ženami a…“

„Já myslela, že byl odpůrcem smíšených společenství a vzta-
hů mezi duchovními?“ přerušila jej Fidelma rychle. „Prý to byl
nadšený stoupenec římských regulí Knihy pokání.“

„Pche!“ zvolal Fergus Fanat opovržlivě. „To všechno tvrdil jen
naoko. Cill Ria bylo původně conhospitae. On je ale poté rozdělil
do různých budov, do části pro muže a do části pro ženy a pro-
hlásil, že v Cill Ria se dodržuje celibát. Já o tom ale upřímně po-
chybuji.“

Fidelma se tvářila ponuře. „To jsou ale velmi vážná obvinění,
která zde proti Ultánovi vznášíš. Musím se tě zeptat, zda tyto ná-
zory zastáváš jen ty, nebo zda je třeba sdílí i tvůj královský bra-
tranec Blathmac? Předpokládám, že opat z Ard Machy by tvá
slova nepotvrdil, jinak by přece nemohl Ultána jmenovat svým
vyslancem.“

„To se budeš muset zeptat přímo jich,“ prohlásil Fergus Fanat
rozhodným hlasem. „Já mluvím jen sám za sebe a na základě
toho, co o Ultánovi vím.“

„Ty ale v podstatě tvrdíš, že Ultán byl lhář a podvodník. Že
reformy a požadavky comarba z Ard Machy pro něho osobně nic
neznamenaly, snad jen, že mu pomohly upevnit vlastní mocen-
skou pozici.“

Mladý bojovník se zdvořile usmál. „Řekl bych, paní, žes to
velmi umně shrnula. Pokud mne teH omluvíte, potřebuji nutně
koupel – hra byla dlouhá a náročná.“

Fidelma mu lehce pokynula na znamení, že smí odejít, a on se
začal rychle vzdalovat směrem k pevnosti; Fidelma s Eadulfem
jej následovali volnějším krokem.
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„TeH už z toho mám v hlavě pořádný zmatek,“ prohlásil
Eadulf. „Zdá se, že opata Ultána měla důvod nenávidět velká
spousta lidí. Ale když dojde na lámání chleba, v době smrti byl
v jeho komnatě spatřen pouze Muirchertach, který navíc Ultáno-
vu smrt nikomu nenahlásil, dokud za ním nepřišel Caol s bre-
honem Baithenem, aby jej podrobili výslechu. On jediný měl jak
příležitost, tak motiv.“

Fidelma se kysele ušklíbla. „Stejně se toho o Ultánovi potře-
buji ještě dozvědět mnohem více. Musím si promluvit s našimi
přáteli ze severu, a znovu s bratrem Drónem. Je třeba zjistit, zda
byl Ultán světec, či hříšník nejhoršího kalibru.“

„Jak to ale máme rozhodnout?“
„Ex pede Herculem,“ zacitovala Fidelma.
„Tomu nerozumím,“ odpověděl Eadulf, který přemítal, co

může znamenat rčení ,Podle nohy Herkules.‘“
„Z úryvků jednotlivých příběhů můžeme poznat celek,“ vysvě-

tlovala mu Fidelma.
„Ten výraz jsem nikdy neslyšel.“
„Kdysi žil v Řecku matematik a filosof jménem Pythagoras,

kterému vyšetřovatelé zločinů vděčí za mnohé. Jelikož si byl vě-
dom, že velikost nohy člověka je přímo úměrná jeho výšce, podle
velikosti Herkulovy nohy spočítal jeho výšku.“

Eadulf se zamračil. „Jak ale mohl vědět, jak velkou měl Her-
kules nohu?“ zeptal se.

„Spočítal to podle velikosti různých stadionů v Řecku a jejich
srovnáním. Jelikož Herkulův stadion v Olympii je ze všech nej-
delší, Pythagoras z toho vyvodil, že i Herkulova noha musela být
větší než nohy jiných smrtelníků.“

Eadulf se nad tou otázkou zahloubal a tvářil se přitom dost
skepticky. „Řekl bych, že toto tvrzení je dosti snadno napadnu-
telné.“

Fidelma se rozesmála a vzala Eadulfa pod paží. „Je to myšle-
no v přeneseném slova smyslu, nikoliv doslovně. Podle části mů-
žeme poznat celek. PojHme se podívat na několik dalších útržků
názorů, které okolí vůči Ultánovi zaujímalo. Ale ze všeho nejdří-
ve bych se ráda ještě jednou podívala do komnaty, kde byl Ultán
zavražděn.“

Na chodbě před Ultánovým pokojem byl dosud na stráži jeden
z králových bojovníků. Byl to stále Enda, z královy osobní dru-
žiny. Přivítal je unaveným úsměvem a Fidelmě se ho zželelo.
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„Myslím, že až zde nyní dokončím prohlídku, tvé služby už
u tohoto vchodu nebude potřeba, Endo,“ řekla mu.

„Brehon Barrán mi nakázal, abych počkal na tvé rozhodnutí,
paní. V mezičase se sem ale několik lidí pokoušelo vstoupit.“

„Kdo například?“
„Dva členové Ultánova doprovodu. Jeden muž, bratr Drón,

a jedna z žen, které ho provázely. Domnívám se, že její jméno zní
sestra Sétach.“

„Sdělili ti, z jakého důvodu se domáhají vstupu?“
„Prý proto, aby se ujali jeho osobních věcí.“
„A tys je odmítl dovnitř vpustit?“
„Jistě, paní. Tak zněl rozkaz.“ Odpověděl rozhorleně, jako by

se ho dotklo, že se ho na to Fidelma vůbec ptá.
„Jistě,“ řekla souhlasně.
„Také se tu na chvíli zastavil opat Augaire. Říkal, že se chce

jen zeptat, zda nemůže s něčím pomoci. Soudím ale, že jej sem
přilákala hlavně zvědavost.“

Fidelma se ohlédla po Eadulfovi, ale nedala výrazem znát, co
si myslí. „Kromě nich zde byl ještě někdo?“

„Brehon Ninnid, pochopitelně. Jemu jsem samozřejmě vstou-
pit dovolil. Ale potom zde byl ještě nějaký podivný Sas… s od-
puštěním, bratře Eadulfe. Jeho jméno znělo Ord… Ordwool…?“

„Ordwulf?“ pomohl mu Eadulf.
„Přesně tak. Ordwulf, nějaký stařec. Myslím, že to nemá v hla-

vě úplně dobře srovnané.“
„Co tě k tomu názoru vede?“ otázal se Eadulf.
„Říkal, že chce vidět místo, kde ten tyran konečně skonal, a že

se chce přesvědčit, že znovu nevstane z mrtvých, jako už to jed-
nou učinil na moři. Nechápal jsem, co tím vším myslí. Sdělil
jsem mu ale, že tělo už bylo přeneseno jinam a že opat Ultán je
nade vši pochybnost mrtev.“

„A co udělal poté?“
„Chtěl vědět, kde se tělo nachází nyní. Řekl jsem mu, že jej

bratr Conchobhar nechal přenést do kaple a že dnes o půlnoci
bude opatovo tělo uloženo do hrobu na hřbitově cizinců, jak je
zde zvykem. Chování toho saského starce bylo ale skutečně po-
divné. Náš jazyk příliš dobře neovládal, a tak s ním byla těžká
domluva.“

Fidelma si povzdychla. „Počkej tady ještě, než skončíme s pro-
hlídkou, ano, Endo? Nebude to trvat dlouho.“
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Vstoupili do komnaty, v níž panovala tma. Nad Cashelem už
se stahoval časný soumrak a okno navíc zastiňoval závěs, který
zadržoval i tu trochu světla, která by jinak do místnosti dopada-
la. Fidelmě kolem chřípí zavanula jakási výrazná vůně, kterou
v první chvíli nedokázala rozpoznat. Viděla Eadulfův obrys, jak
se natahuje po svíčce, a rychle mu hmátla po zápěstí, aby jej
zastavila.

V tu chvíli už si i Eadulf uvědomil, že je v místnosti cítit kouř
z právě zhašené svíce, a pak si povšiml náznaku pohybu před
sebou – nějaká postava se pomalu přesouvala k oknu.

Fidelma prudce kopla nohou za sebe, aby rozrazila dveře na
chodbu, z níž by do komnaty dopadlo alespoň trochu světla,
a zároveň zakřičela na Endu, aY jim jde honem na pomoc.

V tu chvíli už se ale Eadulf vrhl přes místnost po stínu, který
se podle všeho snažil uniknout oknem. Rukama sevřel místo,
kde tušil pas onoho tajemného člověka, a vší silou zatáhl zpát-
ky. Ke svému překvapení zjistil, že drží nějakou štíhlou ženu –
již ale nestačil zmírnit sílu, kterou ji strhl zpět, a tak se on i jeho
zajatkyně zřítili po zádech do místnosti, kde se Eadulf natáhl jak
široký, tak dlouhý, a žena přistála na něm, přičemž začala ko-
pat, škrábat a vzlykat.

V témže okamžiku do komnaty vstoupil Enda, s napřaženým
mečem v jedné ruce a s lucernou z chodby ve druhé.

„Stůj, nebo pocítíš ostří mého meče!“ zvolal a vykročil k posta-
vě na zemi.

Žena strnula, Eadulf se zpod ní vysoukal a postavil se zase na
nohy. Enda nad ležící tělo zdvihl lucernu. Postava se zvedla na
kolena. Byla to žena oděná do roucha řeholnic.

„Tebe jsem již viděl…“ řekl Eadulf a sotva popadal dech.
„To je sestra Sétach,“ prohlásil Enda. „Před nedlouhou chvílí

jsem jí odepřel vstup do komnaty.“
Fidelma k nim přistoupila. „Podle všeho tě ale neposlechla,

Endo,“ promluvila tiše.
Enda na ni pohlédl. „Paní, přísahám, že kolem mne nepro-

klouzla. Řekl jsem jí, že dovnitř teH nesmí, a ani na okamžik
jsem se od dveří nehnul.“

„Já ti věřím,“ uklidnila ho Fidelma. Potom se otočila k dívce,
která už byla na nohou a přes otřes, který právě zažila, se tvá-
řila vzpurně. „Jak ses sem dostala?“

Dívka neodpověděla, jen bojovně zdvihla bradu.
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Fidelma se otočila po okně. Věděla, že kolem celé pevnosti
kousek pod úrovní oken obíhá zvenku úzká římsa – byla široká
sotva stopu, ale pod ní byla propast dobrých sto padesáti stop.
Zamyšleně stiskla rty.

„Jsi buH velmi odvážná, nebo velmi bláhová,“ poznamenala
a ukázala prstem na židli. „PosaH se.“ Potom pohlédla na Endu.
„Nechej nám zde lucernu a vraY se na stráž ven.“

Enda bez nadšení zastrčil meč zpět do pochvy a položil lucer-
nu. Vzal si svíci, připálil si ji od plamene v lucerně, a potom se
zlobným pohledem na dívku odešel za dveře.

Eadulf se přesunul k oknu, rozhrnul závěs a vyhlédl ven.
Ačkoliv už tma venku téměř zahalila hlubinu pod hradem, i tak
se při pohledu dolů otřásl. Na tu uzoučkou římsu by se sám ni-
kdy dobrovolně nevydal.

Fidelma se posadila na okraj postele naproti dívce a pozorně
si ji prohlédla. V první chvíli měla dojem, že je to tatáž mladá
sestra, kterou viděla v podhradí jako divačku immánu, ta, která
hru tak fascinovaně sledovala. Tato dívka ale nepůsobila tak
křehkým dojmem, měla tmavší vlasy i pleY a nejspíš byla o pár
let starší. Zřejmě používala nějaký parfém – byla to ale vůně,
kterou Fidelma neznala.

„Nuže, sestro Sétach, co zde bylo tak důležitého, žes kvůli
tomu dávala takto život všanc?“

Dívka pokrčila rameny. „Tomu bys nerozuměla.“
„Nebudu tomu moci porozumět, dokud mi nesdělíš, o co šlo.“
Na to dívka neodpověděla.
„Řekneš mi, kde jsi na tu římsu sestoupila, aby ses sem do

komnaty nepozorovaně dostala?“
„Na konci chodby je okno.“
Fidelma na ni překvapeně vykulila oči. „Tos po té římse pře-

lezla vzdálenost třiceti stop?“
„Bylo tam dost místa, abych mohla jít, nemusela jsem lézt,

jak říkáš ty.“
„Dobrá – znovu se tě tedy ptám, co zde v komnatě bylo tak

vzácného, že ses sem vydala za tak nebezpečných okolností?“
Dívka opět zmlkla a Fidelma už už se nadechovala, aby ji do-

nutila k odpovědi, když v tom dívka promluvila: „Chtěla jsem se
ujistit, že nikdo nezcizil majetek opata Ultána.“

Fidelma se zatvářila udiveně. „Proč by jej kdo zcizoval?“
Sestra Sétach neodpovídala. Fidelmu už to začínalo dráždit.
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„Je ti známo, že jsem dálaigh, představuji tedy soudní dvůr,
a ty tedy musíš odpovídat na mé otázky?“

Dívka opět bojovně vystrčila bradu. „Vím moc dobře, kdo jsi.
Jsi Fidelma z Cashelu v přestrojení za řeholnici. A obhajuješ vra-
ha, který ukrátil život opatu Ultánovi.“

Fidelma si všimla zřetelné zášti, která z dívčina hlasu čišela.
„Strážný o tobě prohlásil, že jsi sestra Sétach. Je to tak?“ zeptala
se jí klidně.

Dívka přikývla.
„Máš s sebou ještě jednu společnici, která také sloužila ze-

snulému opatu Ultánovi. Jak zní její jméno?“
„Sestra Marga.“ Dívce jako by se do odpovědi nechtělo.
„Dobrá tedy, sestro Sétach. Já jsem skutečně Fidelma z Cas-

helu, a mimo to jsem také dálaigh. AY už si o mně myslíš coko-
liv, nezapomínej, že jsem představitelka zákona a ty mi jako ta-
kové máš povinnost odpovídat na otázky. Rozumíš tomu?“

Znovu se rozhostilo ticho.
„Je ti známá věta qui tacet consentit – kdo mlčí, souhlasí?

Budu si tedy tvé mlčení vykládat tak, že mi rozumíš. Tak tedy,
pokud je mi známo, přicestovala jsi sem ve společnosti Ultána.“

„Ultána, opata z Cill Ria,“ odsekla dívka.
Fidelma se sotva zřetelně pousmála. „Přesně tak. Jaká byla

tvá úloha v Ultánově doprovodu?“
„Vedla jsem záznamy, a má sestra v Kristu Marga též.“
„A obě jste sloužily v opatství Cill Ria?“
Dívka se na okamžik zarazila. „Opatství je rozděleno na dvě

společenství, jedno pro muže a druhé pro ženy.“
„To už jsem slyšela,“ přitakala Fidelma. „Jaké záznamy jsi

tedy vedla?“
Dívka se na židli nejistě ošila. „Bratr Drón byl opatovým osob-

ním písařem. On byl naším bezprostředním nadřízeným.“
„S bratrem Drónem jsme již mluvili. TeH bych ale o náplni tvé

práce chtěla slyšet od tebe.“
„Pak je ti tedy jistě také známo, že opat Ultán byl vyslancem

archiepiscopa z Ard Machy, měl přinést řád do církve ve všech
pěti královstvích a zajistit svrchovanost městu blahoslaveného
Patrika. Cestovali jsme po celé zemi a hovořili o těchto záležitos-
tech s biskupy a opaty. Mým úkolem – mým a sestry Margy – bylo
vést o těchto jednáních záznamy, aby po návratu do Ard Machy
měl Patrikův comarb k dispozici přesný průběh událostí.“
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„Rozumím. A jaký byl tvůj názor na opata Ultána?“
Sestra Sétach se zamračila. „Jak to myslíš?“ zeptala se pak

bojovně.
„Jsi z Cill Ria a s opatem Ultánem jsi strávila na cestě mno-

ho dní. Mělas jej v oblibě? Co sis o něm myslela?“
„Byl to úžasný a zbožný muž,“ odpověděla sestra Sétach, ale

Fidelmě ani Eadulfovi neuniklo, že při těch slovech nápadně za-
váhala.

„Jak dlouho jsi jej znala?“
„Od doby, kdy jsem vstoupila do komunity v Cill Ria.“
„A kdy to bylo?“
„Před třemi lety.“
„A opat Ultán si tě sám vybral, abys mu na cestě dělala zázna-

my?“
Sestra Sétach zavrtěla hlavou.
„Jak ses tedy k jeho družině dostala? Doporučil tě bratr

Drón?“
„Sestra Marga mne požádala, abych ji doprovázela. Opat si na

cestu vyžádal ji a řekl jí, že si bude smět zvolit jednu pomocnici.
Vybrala si mne.“

„Aha. Ale šla jsi s ní ráda?“
Dívka nadšeně přikývla. „Byla to báječná příležitost podívat se

za Sperrins.“
„Za co?“
„To je pohoří v kraji Cill Ria. Zde na jihu jsem dosud nebyla.“
„A s opatem Ultánem jsi vycházela dobře?“
Dívka se znovu nepatrně zamračila. „Nevím, jak to myslíš.“
Fidelma si netrpělivě povzdechla. „Byl opat Ultán vlídný nad-

řízený? Cítila ses v jeho společnosti dobře? Nebo byl náročný
a přísný?“

„Byl náročný… to ano,“ přitakala sestra Sétach. „Obzvláště
náročný byl na bratra Dróna, který při diskusích sloužil jako
jeho poradce. Sestra Marga a já jsme pouze zapisovaly důležité
události a průběh jednání.“

„Slyšela jsi v době, kdy jsi pobývala v Cill Ria, nějaké histor-
ky o Ultánově životě předtím, než vstoupil do řádu duchoven-
stva?“

Dívka znovu bojovně zdvihla bradu, nakonec ale připustila:
„Něco jsem zaslechla.“

„A co sis o tom myslela?“
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„Nebyla to moje starost. Činy člověka z minulosti zůstávají
minulostí, pokud dotyčný svých chyb a hříchů lituje a prosí za
odpuštění. Není snad toto samotnou podstatou naší víry, Fidel-
mo z Cashelu?“

„Takže tys byla v Ultánových službách šYastná?“
„Tak bych to zrovna nevyjádřila. Sloužila jsem víře v Cill Ria

a opat Ultán tam byl mým představeným. Všemi byl veleben jako
bohabojný a silný muž, velký vůdce a reformátor, který skrze své
mučednictví jistě bude zanedlouho proslulý ve všech pěti králov-
stvích.“

Fidelma se na lůžku mírně zaklonila a přemýšlivě se na dív-
ku zadívala.

„Mučednictví? Dobrá tedy, vraYme se k tomu, proč jsi nasazo-
vala život, aby ses dostala do opatovy komnaty.“

Sestra Sétach hodila zvláštním způsobem rameny, jako by tu
otázku nebrala vážně. „Neměla jsem pocit, že tím nasazuji život.“

Eadulf se opíral o zeH vedle okna, ale pozornýma očima pro-
zkoumával celou místnost v mihotavém světle lucerny. Znenadá-
ní vykročil a rychle došel k truhlici v rohu.

„Našlas, co jsi zde hledala?“ zeptal se dívky klidným hlasem
a podíval se na truhlu. Potom směrem k Fidelmě poznamenal:
„Soudím, že v této truhlici měl Ultán své osobní věci. Připadá mi,
že od rána, kdy jsem ji viděl naposledy, ji někdo ve spěchu ote-
vřel a zase zavřel – pod víkem zůstal přivřený cíp nějakého rou-
cha, protože si někdo nedal dost práce, aby oblečení složil pozor-
ně zpět.“

Fidelma přikývla a nespouštěla z dívky oči. „Co jsi zde hleda-
la?“

„Nic.“
„Takže se u tebe nic nenajde, až tě prohledám?“
„Ty bys mě chtěla prohledat?“ zeptala se dívka vyděšeně.
„Nezapomínej, že jsem dálaigh,“ usmála se Fidelma. „Bylo by

mou povinností tě prohledat.“
„Nic jsem odsud nevzala. Nic u mne nenajdeš. Můžeš se pře-

svědčit – jen mne prohledej!“
„Sestro Sétach, podívejme se na to z hlediska zdravého rozu-

mu,“ promluvila Fidelma. „Nejprve jsi sem přišla a dožadovala
ses vpuštění do komnaty. Strážný ti to neumožnil. Tys tedy
potom vylezla z okna na úzkou nebezpečnou římsu, kam by se
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neodvážila ani horská koza, a bez ohledu na ohrožení vlastního
života jsi po římse došla až sem do Ultánova pokoje, abys tu pro-
hledala jeho osobní věci. Co tě k takovému bláznivému kousku
mohlo přimět?“

Na chvíli se rozhostilo ticho, a poté dívka promluvila: „Pokud
to tedy musíš vědět, bylo naprosto nezbytné, abych se přesvěd-
čila, zda jsou všechny opatovy věci na svém místě. Především
pak záznamy z jeho jednání. Je pochopitelné, že Ultánovy těles-
né ostatky budou muset být pohřbeny zde. Ale veškeré jeho
osobní věci přepravíme zpět do Cill Ria, kde s nimi bude zachá-
zeno jako s relikviemi nedozírné ceny.“

Eadulf se zatvářil ohromeně. „Tys sem tedy přišla ze zištných
důvodů?“

„Ani v nejmenším,“ ohradila se sestra Sétach ostře. „Ultánovy
relikvie budou mít větší cenu než všechny poklady. Stanou se
důvodem k posvátným poutím do Cill Ria – Ultán se totiž stane
naším prvním velkým světcem, který zemřel mučednickou smr-
tí.“ Dívčin hlas byl plný fanatického nadšení.

Fidelma lehce zavrtěla hlavou. „Dobrá tedy, sestro Sétach.
VraY se do svého pokoje. Pro tuto chvíli nemám dalších otázek.“

To překvapilo i Eadulfa. Dívka se váhavě postavila a očividně
se cítila nesvá.

„Mohu… mohu si odnést tu truhlici?“ zeptala se konečně.
„Nikoliv, dokud se ten případ nevyřeší. Truhlice zatím zůsta-

ne zde.“
Dívka neochotně vykročila ke dveřím. Zvenku je ale zastoupil

Enda, aby nikdo nemohl projít, a tak na něho Fidelma musela
zavolat, aby dívku pustil ven.

Když sestra Sétach odešla a Fidelma s Eadulfem v komnatě
opět osaměli, Eadulf po chvíli promluvil jako první.

„Jistě nevěříš tomu, co se nám ta dívka snažila namluvit?
Svaté relikvie? To je naprosto směšné.“

Fidelma se nevesele pousmála. „Mohli bychom tu s ní sedět až
do příštího svátku Imbolc, a stejně bychom z ní víc nedostali. Po-
chopitelně, že nám neříkala pravdu.“

„A proč jsi ji tedy neprohledala?“ zeptal se Eadulf nespoko-
jeně.

„Protože u sebe skutečně nic neměla. Pokud by zde něco vzala,
jistě by mne tak nebojácně nevyzývala k osobní prohlídce.“
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„Mohla to od ní být jen lest.“
„Domnívám se, že nikoliv. Jednoduše nenašla, co zde hledala.

Možná jsme ji vyrušili ještě předtím, než nalezla to, pro co si sem
přišla. PojHme se podívat do té truhlice.“

Eadulf z rohu místnosti přitáhl malou cestovní truhlu. Nebyla
těžká. Otevřel víko a Fidelma nad truhlici pozvedla lucernu.

„Jsou zde oděvy, různá roucha,“ zamumlal Eadulf a postupně
jednotlivé kusy vyndaval ven.

Fidelma se sklonila k truhlici. „Jsou zde také kožené brašny
a pod nimi jakési písemnosti. Co je v těch brašnách?“

Eadulf je otevřel. „V jedné jsou různé mince a několik zlatých
valounků, a ve druhé…“ řekl, zašátral vevnitř a vytáhl nádherný
zlatý náhrdelník. „Zdá se, že náš drahý opat si potrpěl na krás-
né šperky,“ prohlásil a náhrdelník zvedl.

„Je možné, žes měl, Eadulfe, pravdu, když ses té dívky ptal,
zda sem přišla ze zištných důvodů. Domnívám se, že jí nešlo
o žádné posvátné relikvie.“

„Myslíš, že chtěla vzít ty šperky a zlato?“
„Pokud tedy nešlo o ty záznamy, které se sestrou Margou za-

pisovaly při opatových jednáních.“
Eadulf začal listovat v pergamenech z truhlice.
„Možná máš pravdu,“ prohlásil ponuře. „Zdá se, že jsou to

záznamy o církevních představitelích ze všech opatství, která
Ultán navštívil.“ Zatvářil se znechuceně. „Ti, kteří byli ochotni
uznat Ard Machu za hlavní sídlo naší církve, dostali dobré
známky, ti, kteří to odmítali, dostali špatné. Také je zde nějaká
latinská kniha… Liber Angeli, nějak se ten spis dotýká historie
Ard Machy.“

„Nevidím zde jinak nic jiného, co by pro sestru Sétach mohlo
být jakkoliv zajímavé.“

„Byla by to ironie, kdyby se sem skutečně vplížila kvůli těm
šperkům. Zloděj, který chce okrást vyhlášeného zloděje.“

„A vraha,“ dodala Fidelma. „Na to nezapomínej.“
„Vidíš v tom nějakou souvislost?“
Fidelma se nad tou otázkou na okamžik zamyslela, a potom

zavrtěla hlavou. „Alis volat propriis, jak říká Publilius…“
„…Syrus,“ dodal Eadulf, který věděl, jak má Fidelma Myšlen-

ky tohoto autora, bývalého otroka z Antiochie, v oblibě. „Vznáší
se na vlastních křídlech. Myslíš tedy, že sestra Sétach je prostě
zlodějka?“
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„Měli bychom ji mít stále na očích – nic jiného netvrdím.“
Eadulf vrátil písemnosti zpět do truhlice.
„Řekneme Endovi, aby tu truhlici odnesl a zamkl ji v chráně-

né komoře, kde můj bratr přechovává cennosti,“ prohlásila Fi-
delma. „Tam bude v bezpečí.“

Zavolali na Endu a sdělili mu svůj požadavek. Potom se ještě
naposled rozhlédli po místnosti, kde Ultán našel smrt, a vyšli
ven.

* * *

„Tak co teH?“ zeptal se Eadulf, když se ve své komnatě usadili do
křesel u krbu a natáhli nohy k sálajícímu ohni.

„TeH?“ usmála se Fidelma. „TeH je čas dát si lázeň a připravit
se na večerní krmi. Měla to být naše svatební hostina, takže
předpokládám, že místo toho s našimi hosty alespoň bohatě po-
večeříme.“

Eadulf nespokojeně nakrčil nos.
Fidelma zničehonic rázně povstala. „Zavolám Muirgen, aY

nám začne chystat koupel. Po večeři nás bude čekat ještě jedna
povinnost.“

Eadulf unaveně zvedl hlavu. „A sice?“
„Zúčastnit se pohřbu opata Ultána, který se bude konat o půl-

noci. Bude zajímavé sledovat, kdo se smutečního obřadu zúčast-
ní, a z jakých pohnutek.“

„Zúčastnit se ho?“ zeptal se Eadulf, protože to skutečně neče-
kal. Irský obyčej, podle něhož se tělo odevzdávalo zemi o půlnoci,
mu stále připadal dosti zvláštní. „Ale to bude pozdě,“ ozval se po-
tom nespokojeně, „a já přece brzy zrána musím vyrazit na ten
lov divočáků!“

Fidelma se na něho potutelně usmála. „Pak můžeš být vděč-
ný, že v zimě se rozednívá později než v jiných ročních obdo-
bích.“
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