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Pro všechny ty neohrožené nadšence z deseti zemí,

kteří se shromáždili v Cashelu 8.–10. září 2006

aby se zúčastnili prvního Féile Fidelma:

Světa sestry Fidelmy v Cashelu,

a organizátorům a občanům Cashelu s uznáním a díky.



AD 669: Iar mbeith cúicc bliadhna ós Érinn h-i righe do Sechnus-

sach mac Blaithmaic, do-cear la Dubh Duin, flaith Ceneoil Coibre.

As for Sechnussach do-athadh an teistimen-si:

Ba srianach ba eachlascach

In teach h-i mbidh Sechnussach

Ba h-imdha fuigheall for slaitt

h-istaigh i mbidh mac Blathmaic

Annála Ríoghachta Eireann

AD 669: Poté co Sechnussach, syn Blathmakův, svrchovaně vládl

Irsku po pět let, byl zavražděn Dubhem Duinem, náčelníkem

Cinél Cairpre. O Sechnussachovi bylo vydáno takovéto svědectví:

Plný uzd a jezdeckých bičíků

byl dům, v němž sídlil Sechnussach.

Četné byly plody jeho tributů

v domě, v němž sídlil syn Blathmakův.

Anály irských králů
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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 Rath na Drínne

Ferloga, hostinský

Lassar, jeho žena

V Cashelu

Colgú, král Mumanu a Fidelmin bratr

Bratr Conchobhar, apatykář

Caol, velitel Nasc Niadh, tělesných strážců krále Mumanu

Gormán z Nasc Niadh

V Taře

Cenn Faelad, nový Nejvyšší král

Barrán, vrchní brehon

Sedna, zástupce vrchního brehona

Opat Colmán, duchovní rádce a rechtaire čili hlavní správce Nej-

vyššího krále

Bratr Rogallach, bollscari neboli pravá ruka Nejvyššího krále

Gormflaith, vdova po králi Sechnussachovi

Muirgel, nejstarší dcera Sechnussacha a Gormflaith

Irél, velitel Fianny, osobních strážců Nejvyššího krále
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Pihatý Erc, válečník z Fianny

Cuan, válečník z Fianny

Lugna, válečník z Fianny

Bláznivá Mer

Léčitel Iceadh, lékař Nejvyššího krále

Brónach, velitelka služebných

Báine, služebná

Cnucha, služebná

Torpach, kuchař

Maoláin, jeho pomocník

Duirnín, sloužící

Assíd, otrok

Verbas z Peqini, jeho pán a obchodník

Biskup Luachan z Delbna Mór

Bratr Céin, jeho správce

Bratr Diomasach, písař

Bratr Manchán z Baile Fobhair

Ardgal, náčelník Cinél Cairpre

Beorhtric, saský válečník
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Děj tohoto příběhu začíná počátkem zimy AD 669, tedy rok po

událostech, vylíčených v příběhu Modlitba za zatracence. Záměr-

ně jsem se rozhodl držet se data Sechnussachovy vraždy tak, jak

je uvedeno v Annála Tighernach a v Annála Ríoghachta Éireann,

třebaže jsem si vědom toho, že některé jiné kroniky, například

Annála Ulaidh nebo Chronicum Scotorum ji datují do doby poz-

dější, na začátek zimy AD 671. Někteří vědci se přiklánějí k prv-

nímu, jiní k pozdějšímu datu.

Ban Shenchus (Historie žen), kterou sestavila Gilla Mo Dutu

Ua Casaide v Daimh Inis (moderní Devenish, hrabství Ferma-

nagh) v AD 1147, uvádí v různých odkazech jako dobu vraždy

Nejvyššího krále obě data, AD 669 i AD 670. V Ban Shenchus je

rovněž uvedeno, že Sechnussach měl tři dcery, z nichž ta nej-

mladší, Bé Bhail, zemřela sedmdesát let po této události, což

znamená, že v oné době musela být velice malá.

Všichni kronikáři se shodují na tom, že Nejvyššího krále

Sechnussacha zavraždil náčelník Cenél Cairpre, jehož klanové

území se nachází v dnešním severním hrabství Sligo a severový-

chodním hrabství Leitrim. Kromě toho se v Annála Tighernach

uvádí, že Sechnussach byl zavražděn tak, že mu byl podříznut

krk (jugulatio). Takže vražda Nejvyššího krále v tomto příběhu

není ani tak o tom, kdo to udělal, jako proč to udělal – nebo ne?

Vzhledem k množství místních jmen, v tomto příběhu stejně

jako v předchozích, jsem se chtěl vyhnout anachronismům.

Proto mluvím o Mumanu namísto o Munsteru – ster či stadr jsou

vikingskou příponou (přičemž stadr znamená ,místo‘). Nicméně

jsem se kvůli snazší identifikaci rozhodl porušit pravidlo a po-

užít poangličtělé jméno Tara, stejně jako jsem použil poangličtělé
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jméno Cashel namísto Caiseal Mumhan. Tara jakožto sídlo Nej-

vyšších králů Irska je v celém světě mnohem známější. Toto jmé-

no je jako poangličtělý tvar genitivu Teamhrach – Téa byla man-

želkou Eremona, syna Mile Easpaina či Milesia, který přivedl

Galy do Irska. Nicméně se o významu a původu tohoto jména

stále ještě diskutuje.
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Pihatý Erc, strážný u vchodu v Ráth na Ríogh, královských

hradbách kolem velkého paláce v Taře, toho muže, jehož ve tmě

vyzval, aby se hlásil, znal. Znal ho, a proto ho vpustil dovnitř bez

sebemenšího podezření; dovolil, aby svobodně vešel do opevně-

né svatyně Nejvyšších králů Irska. Erc byl sice chladnokrevným

válečníkem v krizové situaci, ale zároveň postrádal jakoukoli

představivost. Nenapadlo ho, že i těch lidí, které strážci paláce

znají, by se měli zeptat, co je sem přivádí, když chtějí projít vcho-

dem do královských hradeb v časných ranních hodinách. To, že

muže, který se objevil ve světle planoucích pochodní, osvětlují-

cích hlavní hradební bránu, poznal, Erkovi stačilo. Nechal ho

vejít dovnitř bez dalšího uvažování a vyptávání, proč přichází.

Koneckonců, náčelník směl v nočních hodinách často pobývat

v králově přítomnosti. Přinejmenším by to případně mohl říci

dozorujícímu brehonovi – ale na to bylo už moc pozdě.

Při své obhajobě by mohl tvrdit, že měl všechny důvody věřit,

že všechno je v nejlepším pořádku. Bylo dobře známo, že do vel-

kého komplexu, který tvořily jednotlivé budovy v Taře, nemohl

vniknout žádný nepřítel. Byl příliš rozlehlý a dobře střežený, jak

co do počtu stráží, tak svým uspořádáním, než aby čelil vážné

hrozbě. Na pahorcích, na nichž se královské středisko rozkláda-

lo, se stavělo bezpočet století; vévodilo kouzelnému údolí, jímž

protékala velká řeka, pojmenovaná podle starodávné bohyně,

Bóinn. Palácový komplex sám byl prý pojmenován podle Téy,

manželky Eremona, který se svým bratrem Eberem přivedl děti

Gaelovy do této země a usadil se zde na úsvitu časů. Ale pihatý

Erc se o staré legendy nezajímal. Věděl jenom tolik, že královské
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hradby nemůže žádný nepřítel přepadnout, a k hlupáckému

nedostatku představivosti přidával ještě samolibost.

Proslulý Nejvyšší král, Cormac Mac Art, před třemi stoletími

přikázal, aby uvnitř královských hradeb zbudovali velký čtver-

hranný dům, jemuž se dosud říkalo Tech Cormaic, Cormakův

dům, a sídlili v něm Nejvyšší králové. Stál proti Forradh při jeho

jižní straně neboli Královskému sídlu, odkud král vykonával po-

vinnosti plynoucí z vlády pěti irským královstvím. Dokonce i vel-

kolepá Tech Miodhchuarta, hodovní síň, vděčila za svou existenci

Cormakovi. A opět to byl on, kdo k ochraně této svatyně králů

uvnitř zbudoval opevnění. Vysoké zdi a příkopy, velké oválné

opevnění chránilo tyto budovy se strážemi u každého vchodu.

Tara byla nedobytná, a tak Pihatému Erkovi nedělalo nejmenší

starost, když šlechtic, jehož znal, v temnotě před úsvitem prošel

bránou, kterou on střežil. Pouze zvedl kopí na pozdrav a spustil

dřevěné schody k immdorus, malým dvířkům, zasazeným v te\

uzavřené a na závoru zamčené velké bráně pevnosti, uvolnil

zámek a dvířka otevřel. Pak máchl rukou ke královské rezidenci.

Muž tam s úsměvem zamířil a krátce Erkovi zamával.

Jakmile se octl za branou, potom co přešel most přes obranný

příkop, který byl tak vysoký, že by v něm mohli stát tři muži, kaž-

dý na rameni dalšího, jako by se muže zmocnilo napětí. Rozběhl

se dlouhými kroky, shrbený a s hlavou v předklonu, a v pološeru

se držel cesty. Míjel velkou hodovní síň, tyčící se po jeho pravici,

a opevněnou budovu po levici, známou jako Ráth of Synods, kam

král svolával shromáždění. Na konci zabočil doleva a rychle se

blížil k mohyle, která byla stará už před příchodem Gaelových

dětí do této země. Pak minul Forradh a zahnul doleva k velké bu-

dově Tech Cormaic, jež byla sídlem Nejvyššího krále.

Zastavil se ve stínu několika stromů a keřů, jež měly skýtat

domu soukromí, a chvíli tam zůstal stát, rozhlížeje se kolem

sebe. Všude byla tma až na dvě hořící pochodně, zasazené do

železných držáků, které trčely každý po jedné straně tmavých

dubových dveří uprostřed, a vydávaly chabé světlo s bezpočtem

tančících stínů, halících vchod.

Jeho oko zaznamenalo pohyb, a tak se stáhl hlouběji do stí-

nu, ruka se mu svezla k jílci meče a zároveň přivřel oči, jako by

mu to pomáhalo lépe vidět ve tmě.

Válečník s taseným mečem, jehož čepel lehce opíral o své

rámě, obcházel téměř lenivým krokem roh budovy a zůstal stát
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před dubovými dveřmi. O chvíli později se k němu připojil dru-

hý válečník.

Promlouval tichým hlasem, ale v tak pokojné noci, jako byla

tato, mohl pozorovatel snadno rozpoznat, co říká.

„Noc ubíhá pomalu, Cuane, kamaráde.“

„Strašně pomalu,“ odpověděl druhý a zívl. „Kolik času ještě

zbývá, než se rozední, Lugno?“

Jeho druh pohlédl na oblohu. Byla téměř bezmračná, ale

mraky, které hnal silný vítr, stínily bledý vypouklý měsíc. Muž

rychle odhadl postavení hvězd.

„To si ještě počkáme.“

„Možná by malý doušek pomohl zadržet chlad časného rána,

než vyjde slunce? V kuchyni stojí džbán.“

Zdálo se, že druhý muž váhá. „Byla by to chyba, nechat dve-

ře bez dozoru. Co když přijde na kontrolu stráží Irél?“

Cuan se zasmál pod vousy. „Náš dobrý velitel už zapadl do

svého pokoje. Ten nepřijde na kontrolu dřív než za svítání, až

bude čas na střídání stráží. Jen poj\, doušek kormy tě bude hřát

celou noc.“

Válečník, jehož druh oslovil jako Lugnu, se chystal protesto-

vat. Pak rezignovaně řekl: „Nebudu se přít. Jdi první.“

Oba válečníci obešli dům Nejvyššího krále z boku a zmizeli ve

tmě směrem k ircha neboli kuchyni, která byla v zadní části

budovy a měla zvláštní vchod.

Muž čekající ve stínu se spokojeně usmál, rychle se rozhlédl

a pak, ujistiv se, že nikde kolem není živé duše, přeběhl k těž-

kým dveřím. Když vzal za železnou kliku, ruka se mu ani neza-

chvěla. Půlka dvoukřídlových dveří se lehce otevřela a on vešel

do vstupní haly rozlehlé budovy. Vzhledem ke dvěma strážným

v kuchyni si byl jistý, že uvnitř královského domu žádní další

strážci nejsou. S úlevou dveře za sebou tiše zavřel. Několik

prskajících olejových lamp vyvolávalo stíny, tančící na stěnách

obložených dřevem červeného tisu. Až dosud všechno dobré,

pomyslel si.

Je-li jeho informace správná, Nejvyšší král spí této noci sám.

Jeho žena odjela, provázena svými dvěma dcerami, do Finnia-

nova opatství v Cluain Ioraird, kde se chce modlit za klid duše

své matky, která právě nedávno zemřela na žlutý mor. Každo-

pádně vetřelec stejně věděl, že Nejvyšší král v poslední době se

svojí manželkou, paní Gormflaith, nespí. Takže nyní, pokud si
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Nejvyšší král nepozval do postele nějakou jinou, se tam bude

nacházet sám.

Muž cestu do královy ložnice znal. S klidnou obezřetností vy-

stoupal po jediném rameni širokého dřevěného schodiště a ocitl

se v liduprázdné horní chodbě, kde se zastavil a s hlavou ke

straně naslouchal. Všude bylo ticho. Te\ musel jen doufat, že

svou roli sehrají i ostatní. Pár vteřin uplynulo, než zaslechl leh-

ké vrznutí dveří, které se pootevřely po jeho pravici. Když se

objevil stín, přitiskl se k dřevem obložené stěně. Byla to tmavá

postava ženy. Očekával ji.

Nevyměňovali si žádné pozdravy. Namísto toho žena napřáhla

ruku a jeho vlastní ruka sevřela studený bronzový eochuir neboli

klíč.

„Zámek jsem pořádně naolejovala,“ zašeptala žena. „Postarala

jsem se o něj.“

„Je tam sám?“

„Tím jsem si naprosto jistá,“ odpověděla tiše. „Stařena hlídá

schodiště vedoucí k tajným dveřím vzadu, a neviděla, že by od té

doby, co šel spát, vyšel někdo nahoru.“

„To je dobře. Vra/ se do svého pokoje a jestli to dobře dopad-

ne, zavolám tě. Víš, co tam máš hledat?“

Řekla pohrdavě. „Samozřejmě. Copak jsem na to nečekala

celý život? Jsi připravený?“

„Znám svou roli stejně, jako ty znáš tu svou. Musíme odtud

vypadnout dřív, než se rozední.“

„Stařena zná cestu. Povede nás. Nesmíme se dát chytit. Jestli

se něco stane, víš, co musíš udělat?“

„Vím,“ odpověděl zachmuřeně.

Bez dalších řečí zmizela tam, odkud přišla. Tiše našlapoval

cestou k tmavým dubovým dveřím na druhém konci chodby.

Pak natáhl ruku, aby zasunul klíč… a zvolna jím otočil. Zámek

byl skutečně dobře naolejovaný, nevydal sebemenší zvuk. Otočil

klikou, maličko zatlačil a dveře se pootevřely. Na vteřinu se muži

ulevilo. Naslouchal: ve tmě, která ho obklopovala, ale nic nesly-

šel. Potmě našlapoval jako zloděj, klíč strčil do váčku za pasem

a na okamžik zůstal stát, zády opřen o dveře, a čekal, až se roz-

kouká.

Pokoj byl zalitý měsíčním světlem. Zdálo se, že mraky odpluly,

bledý svit proudil oknem dovnitř a rozprostřel se nad ložem, na

němž spočívala spící postava.
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Ukázalo se, že Nejvyšší král spí vleže na zádech.

Na mužově tváři byla patrna spokojenost. Jedním rychlým

pohybem vytáhl nůž, ostří ostré jako břitva, a rychle se hrnul

z boku k lůžku. Ani se nezastavil a zabodl nůž do obnaženého

hrdla Nejvyššího krále. Když přejel hrdlo nožem jako řezník pod-

řezávající ovci, vyteklo z proříznuté krční žíly pár kapek krve.

Odehrálo se to všechno tak rychle, že se ve tváři jeho oběti nic

nepohnulo. Vrah zapochyboval, zda spáč vůbec ví o tom, co se

stalo.

Vrah odstoupil a stále držel v pravé ruce nůž, na rtech vítězo-

slavný úsměv.

Právě se chtěl odvrátit, když pokojem zazněl pronikavý jekot.

Trhl hlavou. Na druhém konci místnosti se otevřely dveře

a v nich se objevila ženská postava. Byla nahá a tvář jí zakrývaly

ruce v očividném šoku a zděšení. Vykřikla znovu, prchla a za-

bouchla za sebou dveře.

Na okamžik zůstal vrah stát, jat hrůzou. Má ji pronásledovat

nebo se vrhnout ke dveřím, jimiž přišel? Téměř okamžitě uslyšel

křik a zvuk pádících nohou. Její jekot probudil služebnictvo

i stráže. Není úniku. Ví, co musí udělat. Nikdo se nesmí vzdát.

Na okamžik pocítil lítost, ale vyšší vůle než byla ta jeho, ho při-

měla uposlechnout její příkazy. Pozvednout ruku s dýkou…

O chvilku později se rozletěly dveře a dovnitř vběhl Lugna

s taseným mečem. Za ním běžel jeho druh s lucernou v ruce.

Příliš pozdě.

Vrah se zhroutil u lože Nejvyššího krále a z jeho hrudi se va-

lila krev. Byl ještě živ, ale světlo v jeho očích pohasínalo. Lugna

se k němu sklonil a potlačil chu/ ho dorazit.

„Proč?“ zeptal se ostře ležícího muže.

Vrah na něho chvilku tupě hleděl. Pak se bledé rty pohnuly.

Zašeptal jediné slovo a Lugna se k němu naklonil, aby je za-

slechl. Pak vrah zalapal po dechu a klesl bokem na podlahu

s posledním výronem krve.

Lugna se zase postavil, ve tváři bylo patrno znechucení.

Z ruky svého druha vzal lucernu a přes vrahovu mrtvolu pohlédl

na postavu na lůžku, aby se přesvědčil, že jeho oběti už není

možné pomoci.

Cuan zvědavě pohlédl na tělo ležící na zemi. „Co řekl?“

Lugna pokrčil rameny. „Něco o vině. Myslím, že chtěl říct, že

na sebe bere vinu za zločin.“
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Jeho druh se kratičce zasmál. „Sdělil nám to, co je zřejmé.“

Z chodby se ozýval trvalý křik a rámusení lidí, pobíhajících

sem a tam. Někteří začínali proudit dovnitř. Lugna se obrátil ke

dveřím a řekl jim, aby zůstali venku. V té chvíli si Cuan náhle

všiml malého náramku vedle mrtvého vraha; byl to řetízek a na

něm zavěšené mince. Zdálo se, že je cenný. Sebral jej a obrátil se

k Lugnovi, ale jeho druh si ničeho nevšiml, protože se snažil za-

bránit lidem, aby se hrnuli dovnitř. Tu a tam někdo z nich držel

v ruce olejovou lampu.

Kdosi volal po králově lékaři. Cuan sevřel šperk v dlani.

„Na to je pozdě, Nejvyšší král je mrtev,“ sdělil Lugna těm

u dveří a zasunoval meč do pochvy. „Vrah je rovněž mrtev, ale

nezemřel mou rukou.“

Pak se objevil Irél, velitel Fianny, tělesné stráže Nejvyššího

krále, a prodíral se mezi vyděšeným služebnictvem.

Lugna ztuhl, když jeho velitel pohledem přejel scénu s výra-

zem zděšení ve tváři. Mužovy planoucí oči spočinuly na těle vra-

ha, zhrouceného vedle lože, a vykřikl překvapením.

„To je Dubh Duin, náčelník Cinél Cairpre!“

Lugna muže nepoznal, ale nyní se zvědavě obrátil a přidržel

lucernu nad tváří mrtvého. V mihotavém světle viděl, že vraha

správně identifikovali, a potichu nevěřícně hvízdl.

„Pochází z Uí Néill, z téhož rodu, jako Nejvyšší král,“ řekl Lug-

na nervózně a pohlédl na Iréla. „Mohlo by se jednat o nějakou

rodovou krevní mstu? Nebo je to signál k povstání?“

Velitel Fianny byl vyhýbavý, ale zjevně ho děsily stejné myš-

lenky.

„Musíme poslat pro opata Colmána, vrchního správce, a také

pro bratra Nejvyššího krále, Cenna Faelada. To je předpokláda-

ný následník trůnu a nyní se stane zákonným králem. Musíme

ho informovat. Zatím přikážu Fianně, aby čekala ve zbroji, do-

kud nezjistíme, co to znamená.“

Lugna znovu pohlédl na mrtvé tělo, ležící na lůžku.

Sechnussach, syn Blathmaka ze Síl nÁedo Sláine, přímý po-

tomek zvěčnělého Nialla z Devíti rukojmí, Nejvyšší král pěti krá-

lovství Irska, byl mrtev. Jedná-li se o krevní mstu, pak je pět

království ohroženo občanskou válkou.
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• •J K A P I T O L A  P R V N Í  J• •

Ferloga prožil většinu svého života v dospělosti jako hostinský

a měl ve zvyku chlubit se, že se setkal s móresy nejrůznějších

hostů – bohatých i chudých, nadutců i pros/áčků. Jednal s králi

a s náčelníky, s církevními osobami všeho druhu, s bohatými

kupci, potulnými herci, se sedláky mířícími na trh, a dokonce

i s žebráky, zoufale hledajícími střechu nad hlavou. Ferloga hrdě

prohlašoval, že se ho nikdy žádný host nepokoušel ošidit a ode-

jít bez placení, nebo/ bylo málo takových, které by nedokázal

odhadnout; stačil jediný pohled a dokázal říct, čím se ti lidé v ži-

votě zabývají a jsou-li důvěryhodní či nikoliv. Ale když jako ob-

starožní hostinský seděl a povídal si se svou ženou, která domý-

vala nádobí po snídali, otevřeně připustil, že je zmatený. Host,

který přišel předchozího večera nedlouho po setmění, mu byl na-

prostou záhadou.

Vysoký, hubený, téměř na kost vychrtlý muž s bledou, jako-

by pergamenovou pokožkou, pevně napjatou na kostnaté tváři.

Že byl postarší, o tom nebylo pochyb, ale bylo vyloučeno odhad-

nout, je-li mu šedesát nebo osmdesát. Měl zajímavé oči, to levé

vypadalo hrozivě, nebo/ bylo potažené blánou šedého zákalu.

Bílé neudržované vlasy, husté a kadeřavé, jako by se čepejřily na

všechny strany a spadaly až na ramena.

Jeho krk Ferlogovi připomínal slepičí vrásčité faldíky s vy-

stouplým ohryzkem. Tmavošedá vlněná pláštěnka, která možná

bývala kdysi bílá, halila muže od krku až po kotníky. V ruce měl

dlouhou dřevěnou berlu se zajímavou řezbou a přes rameno pře-

hozenou koženou mošnu.

Nejprve si Ferloga myslel, že je to potulný mnich, nebo/ určitě

vypadal jako jeden z poustevníků, jaké člověk občas potkává na
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cestě, a bylo mu jasné, že tento muž přišel pěšky. Avšak jakmi-

le cizinec pláštěnku rozhalil, ukázalo se, že nemá na sobě žádný

z obvyklých symbolů nové víry, zato má podivný náhrdelník ze

zlata a polodrahokamů, jaký si, jak Ferloga věděl, žádný řehol-

ník na sebe nikdy nevezme.

Rozhovor byl nečekaně krátký. Ferloga byl od svých hostů

zvyklý na jisté společenské způsoby, ale tento starý poutník

pouze požádal o lůžko. Odmítl dokonce tradiční džbánek kormy,

jakožto ochrany před studenou nocí. Když se ho Ferloga zeptal,

odkud přichází, muž odpověděl: „Dlouhou cestou ze severu,“

a nic víc. Ferloga dospěl k závěru, že muž je vyčerpaný cestou,

a skutečně si všiml, že se nově příchozí lehce zapotácel, a tma-

vou kůži pod očima měl trochu opuchlou. A tak hostinský na

pozdního příchozího dále nenaléhal, zavedl ho do malého poko-

jíku nad schodištěm a odešel.

A nyní, už dávno po rozbřesku, Ferloga ještě pořád o svém

záhadném hostovi uvažoval.

Jeho kyprá žena podrážděně krčila nos, když na ohništi mí-

chala kotlík s ještě teplou ovesnou kaší, aby se nelepila.

„Proč místo toho, abys tady seděl a dohadoval se, co je zač,

nejdeš toho člověka vzbudit? Slunce už dávno vyšlo. Všichni os-

tatní hosté vstali, najedli se a pokračují v cestě. Nehodlám tady

stát celý den jen proto, abych měla jistotu, že se kaše nepřipá-

lila. Potřebuji jít na maliny. Ferloga si povzdechl a pomalu se

zvedl z pohodlné židle u ohně. Lassar má samozřejmě pravdu.

Práce v hostinci nepočká, a není zvykem, aby hosté ráno zůstá-

vali tak dlouho.

* * *

Fidelma z Cashelu zarazila koně na svahu cesty, která vedla

z Cluain Meala, z Medového pole, osady na březích široké řeky

Siúr, kde strávila noc, na sever od bratrovy pevnosti. Byla z Cas-

helu pryč už týden, pracovala v Lios Mhór, velkém opatství

a osadě jižně od horského hřebene Mhaoldomhnaigh. Třebaže se

předchozí noci dobře vyspala, cítila se po těžké týdenní práci vy-

čerpaná. Fidelma byla dálaigh, advokátkou soudního dvora pěti

irských království, která dosáhla titul anruth, druhé nejvyšší

kvalifikace v zemi. Její hodnost jí tudíž umožňovala nejen vystu-

povat před soudem, ale když byla jmenována, též vyslýchat a vy-

nášet rozsudek jako soudkyně v řadě případů, které nevyža-

20



dovaly přítomnost soudce vyšší hodnosti. Byl to úkol, o nějž ji

často žádal brehon Baithen, starší soudce v království Muman.

A zároveň úkol, který měla ze všech nejméně ráda.

Často shledávala, že je únavné sedět v dusnu u soudu a na-

slouchat stížnostem a sporům osob, které před ní stanuly. Mnoh-

dy to byla ztráta času a žalující strana se měla dozvědět, že její

nároky se – spíše často než zřídkakdy – zrodily z malichernosti

a zlé vůle, bez opory v zákonu. Ale bylo jejím úkolem a povinností

trpělivě sedět a rozhodnout, zda se jedná o případ, který má být

projednán, či zda by měl být předložen staršímu brehonovi. Po

týdnu u soudního dvora v Lios Mhór byla vyčerpaná a podráždě-

ná a byla š/astná, když mohla konečně sednout na koně a pustit

se přes hory k bratrově královské pevnosti v Cashelu.

Když se v sedle ohlédla, viděla, že k ní kluše její průvodce.

Mladý válečník, který ji dojel, byl Caol, velitel bratrovy gardy. Byl

určen, aby ji na cestě doprovodil.

Fidelma se usmála, když k ní dorazil a přitáhl uzdu, a máchla

nataženou paží. „Před námi je Ráth na Dríne. Posilnila bych se ve

Ferlogově hostinci, než budeme pokračovat v cestě do Cashelu.“

Caol krátce sklonil hlavu. „Jak si přeješ, paní.“ Ti, kdo znali

Fidelmu jako sestru Colgúa, krále Mumanu, ji vždy namísto cír-

kevního oslovení ,sestro‘ uctivě titulovali ,paní‘. Caol dodal: „Od-

jeli jsme z Cluain Meala bez snídaně a já bych něčím vyplnil

prázdnotu ve svém žaludku.“

V jeho hlase zazněla lehká výčitka, když tímto Fidelmě připo-

mínal její touhu vypadnout ráno ještě před rozedněním. Caol

samozřejmě věděl, proč Fidelma tak horlivě usiluje o návrat do

Cashelu. Byla týden pryč od svého malého synka, Alchúa, a Caol

si vážil její mateřské úzkosti. Dobře věděl, že má ještě jednu sta-

rost navíc, protože její manžel Eadulf, původem Sas, odjel z Cas-

helu týden předtím s posláním do opatství v Ros Ailithir v za-

stoupení Ségdaea, opata v Imleachu a hlavního mumanského

biskupa. Jak dlouho jej zdrží toto poslání, které se týká záleži-

tostí církevního významu, bylo možno jen hádat. Možná bude

pryč několik týdnů. Proto se Caol snažil nestěžovat si na její cel-

kovou netrpělivost a popudlivost v posledním týdnu.

Fidelma se na něho usmála téměř omluvně, jako by četla jeho

myšlenky.

„Já vím, já vím,“ řekla řekla mírně. „Kdybych nebyla dnes

ráno tak pospíchala, abychom už byli na cestě do Cashelu, mohli
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jsme se nasnídat a vzít si něco teplého proti chladnému ránu.

Ale Ferlogův hostinec máme před sebou, a tam si můžeme vyna-

hradit nedostatek jídla, který zavinila moje netrpělivost.“

Obrátila se a pobídla koně vpřed, k vzdálenému pahorku Ráth

na Dríne.

Netrvalo dlouho a vjeli klusem na dvorek před hostincem, kde

začaly slepice a husy sborem hněvivě protestovat proti vyrušení.

Ještě než začali sesedat z koní, dveře hostince se rozletěly a Fer-

loga osobně vyběhl ven. První, čeho si Fidelma všimla, byla jeho

bledá tvář a ustaraný výraz.

„Co máš za potíže, Ferlogo?“ zeptala se a svraštila čelo.

„Paní…“ Zdálo se, že když ji hostinský poznal, tak se jeho tvář

rozjasnila. „Díky Bohu, že jsi přijela.“

Fidelma sesedala z koně a při pohledu na starého hostinské-

ho tázavě povytáhla obočí.

„Jsi nějak rozrušený, Ferlogo. Co se stalo?“

„Jeden z mých hostů, paní,“ odpověděl muž. „Dlouho nevstával,

a tak jsem ho šel vzbudit. A našel jsem ho v posteli – mrtvého.“

Caol seskočil a vzal Fidelmě otěže z ruky. „Mrtvý?“ Zdálo se,

že ho to zaujalo. „Zavražděn?“

Ferloga se vyděsil. „Zavražděn? To mě nenapadlo…“

„Odve\ koně do stáje, Caole,“ pokynula mu Fidelma a pak se

věnovala vyděšenému hostinskému. „Poj\, podíváme se na to

tělo. A vůbec, co je to za hosta?“

Ferloga se obrátil a vykročil zpátky do hostince jako první.

Jen pokrčil rameny. „Nemám představu, paní. Přišel včera večer

a nic mi neřekl. Byl starý, nic víc nevím.“

Když vešli do hostince, Lassar jim ustaraně vyšla vstříc. „Ach,

to je dobře, že jsi tady, paní. To by bylo zlé, kdyby příbuzní toho

hosta tvrdili, že jsme nedbale plnili své povinnosti vůči němu

a nějak přispěli k jeho smrti.“

Fidelma přesně věděla, proč si starý pár dělá takové starosti.

Zákony pro hostinské v Bretha Nemed Toisech přesně vymezova-

ly jejich odpovědnost. Vzhledem k tomu, že host byl pod právní

ochranou, a v té době kdyby ho někdo zabil nebo zranil, byl by

považován za obě/ zločinu díguin, čili porušení této ochrany.

Odpovědným by byl činěn fer tige oíget neboli majitel hostince,

a/ už to byl obecní hostel nebo soukromý hostinec. Pokud by byl

Ferloga uznán odpovědným, mohl by přijít o svůj hostinec a ješ-

tě zaplatit vysokou částku.
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Fidelma starou ženu uklidňovala úsměvem. „Kde je ten mrtvý?“

zeptala se Ferlogy.

Obrátil se a stoupal po tmavých dřevěných schodech, které

vedly do patra. „Tudy,“ řekl.

Tělo leželo na lůžku na zádech. Ferloga už otevřel okenice,

a pokoj byl zalit světlem. Fidelma litovala, že s ní není Eadulf.

Ten po určitou dobu studoval lékařství v Tuam Brecain, v nej-

proslulejší irské lékařské škole, a jeho znalosti by te\ byly ne-

ocenitelné. Sklonila se a prohlížela si tělo starého muže, který

tam ležel. Okamžitě si povšimla dvou věcí. Měla dojem, že obli-

čejové svaly jsou stažené do grimasy, jako by poslední okamžik

bolesti ve tváři zamrzl. K smrti muselo dojít krátce před úsvitem,

protože tělo nebylo ještě úplně studené. Druhá věc, jíž si všimla,

byla ta, že bledé rty byly promodralé, což bylo neobvyklé. Skrý-

vajíc svůj odpor, stáhla pokrývky a rychle se ujistila, že nikde na

těle mrtvého nejsou známky fyzického násilí. Opět mrtvého při-

kryla, napřímila se a pohlédla do tváře ustaranému Ferlogovi.

V té chvíli vyběhl po schodech nahoru do pokoje Caol a po-

hlédl na mrtvého.

„Mohu nějak pomoci, paní?“ zeptal se.

Fidelma zavrtěla hlavou. „Podívej se zblízka a řekni, jestli se

mnou souhlasíš. Domnívám se, že starý muž dostal nějaký zá-

chvat.“ K popisu jeho stavu použila slova taem.

Caol se podíval na mrtvého a pokýval hlavou. „Modré a pokři-

vené rty a svalové křeče. To jsem viděl už dříve, paní, na bitev-

ním poli. Te\ jsem dvakrát viděl muže, kteří se dostali do stavu

takové zuřivosti, že se jim náhle stáhla hru\, tváře se zkřivily

a dostali záchvat. Mnozí na něj zemřeli.“

Fidelma souhlasila. „Zdá se, že neexistuje nic, co by bránilo

člověku upadnout do takovéhoto stavu, a/ je starý nebo mladý.

Dokonce jsem slyšela, že někteří takový záchvat přežili a popiso-

vali jej jako strašnou vysilující bolest přímo v hrudníku. Neměj

strach, Ferlogo, za tuhle smrt odpovědnost neneseš.“

Ode dveří bylo slyšet, jak si někdo ulehčeně oddechl. Lassar

následovala Caola po schodech nahoru a te\ tam stála a sledo-

vala je.

„Půjdu dolů a připravím nějaké občerstvení, paní,“ řekla.

„Máš-li čerstvý chléb a med, budu více než spokojený,“ dodal

Caol, když se stará žena obrátila.
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Fidelma se opět zvídavě zahleděla na mrtvého. „Kdo to byl?“

tázala se.

Ferloga pokrčil rameny. „Je malá naděje, že na to přijdu. Při-

šel po setmění, řekl pouze, že je ze severu, což mě nepřekvapilo,

protože když mluvil, slyšel jsem severský přízvuk. Na otázky ne-

odpovídal, sám položil pouze jednu, nic nejedl, nic nepil a žádal

pouze, abych mu ukázal jeho lože.“

Fidelma vrhla pronikavý pohled na hostinského. „Položil pou-

ze jednu otázku. Jakou?“

„Zeptal se, kterou cestou se má ráno pustit, aby došel do

Cnánmchailli.“

Fidelma zamyšleně potřásla hlavou. „To je to místo za Aras-

kou studnou? Ale tam nic není, jenom starý kamenný sloup.“

„Přesně to jsem mu řekl,“ souhlasil Ferloga. „Ale chtěl vědět,

kudy se tam jde, tak jsem mu to vysvětlil.“

„Udělal sis na toho člověka nějaký názor? Máš pověst znalce

hostů, i když s nimi strávíš jen pár chvil.“

Ferloga se ušklíbl. „Zrovna dnes ráno jsem řekl Lassar, že ne-

vím, co si mám o něm myslet. Zpočátku jsem se domníval, že je

to mnich, dokud jsem si neprohlédl zblízka jeho šat a jeho šperk.

Ten člověk je mi záhadou.“

„A to sem přišel pěšky?“ ptal se Caol. Když se na něho Fidel-

ma překvapeně podívala, dodal Caol na vysvětlenou: „Když jsem

šel do stáje postarat se o naše koně, neviděl jsem tam žádného

jiného koně, který by patřil tomuto hostovi.“

„Máš pravdu,“ řekl Ferloga. „Ten člověk přišel pěšky, měl pou-

ze zvláštní berlu, kterou si na cestách pomáhal.“

Fidelma přistoupila ke zdobně vyřezávané berle, která stála

opřená v rohu pokoje. Vzala ji do ruky a zvědavě si prohlížela

tmavé dubové dřevo, na jehož jednom konci byla nasazena bron-

zová hlavice, která sloužila jako ozdoba, a na druhém konci byl

kovaný bodec. Onen bronz, horní část berle, byl tvarován jako

hlava s úzkým náhrdelníkem; mužská hlava s dlouhým splýva-

vým vousem a třpytivými polodrahokamy na místě očí. Na hlavě

seděla od ucha k uchu čelenka ve tvaru srpku, hustě posázené-

ho malými slunečními symboly, každý v podobě tří nohou rozbí-

hajících se ze středu.

„Je nádherná,“ mumlal Caol, který jí hleděl přes rameno.

„A také dost stará,“ dodal Ferloga.

24



„Rozhodně je velice stará,“ souhlasila Fidelma. „Ty symboly

jsem už někde viděla, ale nedokážu si vzpomenout, kde…“

„Podivné symboly a různá zvířata jsou vyřezaná po celé délce

hole,“ všiml si Caol a ukazoval na ně. „Jistě má velkou cenu.“

„Přinesl si ještě něco dalšího, podle čeho bychom mohli zjis-

tit, kdo to je?“ zeptala se Fidelma a obrátila se Ferlogu.

Hostinský ukázal na kožený vak, který si muž předchozího

večera nesl s sebou. Našli rovněž bohatě zdobený náhrdelník,

který byl u krku obnošený a te\ ležel na stole vedle lože. Stařec

jej zřejmě, než ulehl k spánku, odložil.

„Kromě jeho šatu a dalšího oblečení je tu jen ten vak a pak

tato ozdoba.“

Ve vaku neobjevili nic více než prádlo na převléknutí, rezervní

pár sandálů a nůž, a dále toaletní potřeby, jaké s sebou nosívá

každý. Avšak jestliže berla byla nádherným uměleckým dílem,

pak náhrdelník byl ještě úžasnější. Byl vyroben z jemně tepa-

ného zlata a zdoben nejrůznějšími starodávnými symboly, které

Fidelmě rovněž připadaly znepokojivě známé – ale nedokázala je

nikam zařadit. Chtěla to právě poznamenat, když Caol překva-

peně vydechl.

Ohlédla se a viděla, že zpod polštáře, na němž spočívala mužo-

va hlava, vytahuje malý kožený váček. Zvedl jej do výše a váček

zazvonil, jako by v něm byl kov. Podal jej Fidelmě.

„Tuším, že zjistíme, že ten podivný stařec byl bohatý,“ řekl.

Fidelma rozvázala šňůrku, která držela váček pohromadě.

A skutečně, byl plný mincí, převážně zlatých a stříbrných, ale

bylo tam i několik kousků měděných. Na několik mincí letmo

pohlédla.

„Jsou to převážně zlaté mince z Galie a Britanie, některé ra-

zili Britoni ještě před příchodem Římanů. To je zvláštní, nevidím

mezi nimi žádné mince římské, ačkoli na ty se dnes narazí nej-

častěji.“

„To by mohlo znamenat, že ten člověk měl v úmyslu putovat

do Galie nebo do Bretaně?“ nabídl vysvětlení Caol.

Fidelma mu úsměv oplatila, ale zavrtěla hlavou. „Znamená to

pouze tolik, že měl mince z těchto zemí, ale ty jsou staré několik

století. Když se někdo chystá na cesty, proč by u sebe neměl

mince moderní?“

Caol byl trochu zahanben. „Máš pravdu, paní. Ale ten stařec

25



musel být něco jako kupec, když měl tolik cizích peněz. Takhle

bohatí jsou jenom kupci.“

„Pochybuji, že to byl kupec,“ prohodil tentokrát Ferloga.

Fidelma se k němu obrátila a věnovala mu tázavý úsměv. Vy-

padal ustaraně.

„Ne každý se obrátil na novou víru, paní. To už víš. Někteří se

drží starých zvyků.“

Náhle jí došlo, co jí hostinský naznačuje. Znovu vzala do ruky

mužův náhrdelník, pečlivě jej prohlížela, pak zvolna vydechla

a potvrdila tak Ferlogovu nevyřčenou myšlenku.

Caol stál a vraštil čelo. „Nerozumím,“ řekl.

„Ferloga říká, že si myslí, že ten stařec je druidský kněz,“ vy-

světlovala mu Fidelma. Caol povytáhl obočí. „Ale staré nábožen-

ství je mrtvé. Druidi už neexistují.“

„Několikrát jsem se už setkala s těmi, kdo stále lnou ke staré

víře,“ řekla Fidelma trochu ponuře. „Stalo se to před nedávnem,

když jsme byli s Eadulfem vysláni do údolí Gleann Geis, kde

Laisre rozhodl, že jeho lid by se měl odvrátit od starých obyčejů

a přijmout novou víru.

„Gleann Geis leží daleko na západě,“ zavrhl Caol lehkovážně

její slova. „Tam si vždycky dávají na čas.“

Fidelma se usmála válečníkově povýšenosti. „Anebo se možná

pohybují jiným směrem?“ podotkla pokojně. „Mýlíš se, Caole – je

mnoho těch, kdo dosud kráčejí po starých cestách a uctívají

staré bohy a bohyně této země. Mnozí, a to i novověrci, si váží

druidů a uctívají je, nebo na ně hledí tak jako dříve – jako na vel-

ké učitele. Což nenapsal Colmcille v jedné ze svých básní, že

Kristus, syn Velkého Boha, byl jeho druidem?“

Caol lhostejně pokrčil rameny. „Takže říkáš, že ten stařec,“

trhl hlavou směrem k mrtvému, „mohl být druid?“

„To by odpovídalo tomu, že jsem ho nejdříve považoval za ře-

holníka,“ vložil se do řeči Ferloga, „ale on přesto není křes/anské

víry. Podívej se na symboly, které měl na sobě. Takové se nachá-

zejí mezi rytinami na kamenech, kde, jak jsem slyšel, se lidé za

starých časů shromaž\ovali k obřadům. A pak tu máme tu jeho

otázku, kudy se jde do Cnánmchailli, na místo, kde stojí starý

kamenný sloup.“

„Je docela dobře možné, že máš pravdu, Ferlogo,“ řekla Fi-

delma „Naneštěstí je málo toho, co můžeme udělat, abychom

zjistili, kdo to je, ledaže by ho sem někdo přišel hledat.“
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„Nevím, co mám dělat, paní,“ mumlal hostinský. „Dosud v mém

hostinci nikdo nikdy nezemřel.“

Fidelma chvilku přemýšlela. „Vezmeme jeho věci s sebou do

Cashelu. Bratr Conchobhar je velice učený a hodně toho ví

o mnoha starých zvycích a symbolech. Možná nám bude moci

říct více o tom, co znamenají, a možná že se nám podaří zjistit,

odkud ten muž přišel.“

„Ale co s tělem?“ tvářil se Ferloga stále ještě neš/astně. „Co

s ním mám dělat?“

„Za nejbližším kopcem je malá kaple,“ prohodil Caol. „Starají

se o ni dva bratři naší víry, a nedaleko od ní je hřbitov. Pošli

někoho pro ně, aby tělo odnesli a patřičně je pohřbili. A/ byl ten

člověk jakékoliv víry, zaslouží si to.“

Starý hostinský protáhl tvář, ale Fidelma s úsměvem sáhla do

svého váčku a podala mu několik mincí. Věděla, co si myslí.

„Pověz jim, že je mým přáním, aby zemřelého řádně pohřbili,“

řekla. „A ty uvidíš, že je toho tady dost, abys nemusel žádat po-

platek za jeho noční odpočinek.“

„Ale to nemohu přijmout,“ zpola upřímně protestoval hostin-

ský.

„Vezmu si vak toho starce,“ u/ala Fidelma jeho protesty, „pro-

tože věřím, že ty mince nám pomohou zjistit o něm více. Nechci,

abys byl kvůli této nehodě škodný. A jestli sem někdo přijde

a bude ho hledat, pošli ho do Cashelu.“

Ferloga sevřel dlaň s mincemi. „A/ ti Bůh požehná, paní.“ Vá-

hal, a pak dodal nervózně: „Myslíš, že ho někdo přijde hledat?“

„Proč tě to znepokojuje?“ zeptala se Fidelma.

Ferloga na okamžik stiskl rty. „Je-li to člověk staré víry, pak

je možné, že jeho přátelé budou stejné víry a zvyklostí. My tady

jsme dobří křes/ané, paní. Mého dědečka pokřtil v řece Siúr sám

blahoslavený Ailbe.“

Fidelma se usmála. „Nemáš se čeho bát, Ferlogo.“

„Ale může to být pohan, který se vyzná ve starých kouzlech

a ve starých uměních a dokáže proklínat…“

Fidelmin výraz zpřísněl. „Nemáme monopol na všechno, co je

dobré, Ferlogo. Nová víra nás zavazuje k soucitu se všemi, a ni-

koli ke strachu z těch, kdo jdou po jiných cestách.“

Pohlédla na Caola, který pochopil, co mu tím chce říct, vzal

náhrdelník, berlu a váček s mincemi a následoval ji do přízemí,

kde Lassar zatím připravila stůl s občerstvením.
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Ferloga šel hledat chlapce, který mu obvykle pomáhal ve stá-

jích i v hospodářství, aby ho poslal do kaple požádat řeholníky

o pomoc, jak mu Fidelma poradila. Fidelma s Caolem mezitím

usedli ke stolu a posnídali čerstvě upečený chléb, med a sladkou

medovinu. Fidelma nelitovala času, aby Lassar upokojila a vy-

světlila jí situaci, a později, po Ferlogově návratu, se zeptala,

má-li nějaké nové zprávy z Cashelu. Hostince byly jedním ze

spolehlivých míst, kde se daly vyslechnout nové zprávy a klípky.

„V několika posledních dnech se neudálo nic důležitého,

paní,“ řekl. „Vyšlo najevo něco významného v Lios Mhór? Došlo

tam k něčemu vážnému, co si žádalo tvoji pozornost?“

„Vůbec nic, kvůli čemu by vypravěč plýtval dechem,“ pozna-

menala. Byl to nudný týden, došlo jen k malým přečinům,

o nichž se mluví, například k tomu, že muž nepřispíval své ženě,

a jiná žena si zase stěžovala, že byla znásilněna mužem, který

byl, jak se ukázalo, nevinný. Fidelma při výslechu zjistila, že se

žena toužila pomstít za to, že ji muž odmítl. „Což nepobývali ve

vašem hostinci další poutníci s novými zprávami?“

„Pouze nějací řeholníci, kteří tudy před několika dny prochá-

zeli a kteří se nedávno vrátili z království Dál Riada za mořem,“

řekl jí Ferloga. Fidelmu to okamžitě zaujalo, protože kdysi přes

Dál Riadu cestovala a pobyla na malém ostrově Í, zvaném Iona,

kde Colmcille zbudoval opatství. Od té doby uplynulo už téměř

pět let, zastavila se tam tehdy cestou na církevní sněm ve Whit-

by, kde došlo k velkému sporu mezi irskými duchovními a stou-

penci pravidel, diktovaných Římem.

„Jaké zprávy přinesli? Posílá Iona stále ještě misionáře do

saských království?“

„To neříkali. Mluvili o válce mezi Cruithiny a Sasy. Ale v Dál

Riadě je klid. Králi, jehož nazývají Domangart, syn Diomhalla

Brecca, se podařilo situaci zvládnout a zajistit zemi mír. Prý tam

všichni mluví o králi dobře.“

„Takže Dál Riada vzkvétá?“

„Ano, ale panuje tam určitý strach a neklid, jehož příčinou je

saský král Wulfhere, který spravuje království zvané Mercia,

ležící, jak jsem vyrozuměl, jižně od Dál Riady. Zřejmě se pokou-

ší rozšířit své hranice i do dalších saských království a ještě dál.

A tihle poutníci přinesli také zprávu o tom, že při jednom ze

svých nájezdů do této země vypálil velké britonské opatství

v Gwyneddu a pobil při tom mnoho řeholníků.“
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Fidelma si smutně povzdechla. „Zdá se, že ti Sasové pořád

bojují, když ne se svými sousedy, tak alespoň mezi sebou,“ po-

znamenala. Pak si vzpomněla na Eadulfa a provinile se začerve-

nala. Ano, pomyslela si, ale stejně mám pravdu.

„Jo, a taky povídali, že zemřel opat z Iony.“

Fidelma doširoka otevřela oči. „Cumméne Spravedlivý?“ tá-

zala se.

„Takhle ho skutečně jmenovali, paní. Ty se v těchto věcech

opravdu vyznáš,“ dodal Ferloga, a pohlédl na ni s úctou.

Fidelma netečně pokrčila rameny. „S opatem jsem se setkala

při svých cestách po zemi. Cumméne byl váženým učencem

a sedmým opatem po Colmcillovi, který opatství založil, a také

sepsal životopis svatého zakladatele. Zemřel přirozenou smrtí?“

„Říkali to, paní, nebo/ opat byl zřejmě velice stár a nemocen.“

„Neříkali, kdo přijde na jeho místo?“

„Failbe z Cenél Conaill.“

Zdálo se, že se Ióna přidržuje zvyku mnoha irských opatství,

kde se opatský úřad dědí v téže rodině – volí jej derbfine, tři ge-

nerace z rodu prvního opata. Failbe, s nímž se také na svých

cestách setkala, byl synovcem jiného předchozího opata, Ségé-

nea, který byl příbuzným Colmcilla, zakladatele opatství.

„Failbe se bude muset velice snažit,“ podotkla, myslíc nahlas.

„Nahradit Cumména bude nesnadné, protože to byl velký mysli-

tel a učenec.“

Ještě chvíli si u jídla povídali, až se Fidelma beze spěchu zve-

dla a prohlásila, že musí pokračovat v cestě do Cashelu.

Caol šel ven připravit koně, zatímco Fidelma znovu ujiš/ovala

hostinského a jeho ženu, že není důvod, aby cítili odpovědnost

za smrt cizince v jejich hostinci. Brzy poté se Fidelma s Caolem

vraceli po cestě z Ráth na Dríne a klusali po silnici, vinoucí se

mezi lesy, k bratrově pevnosti.
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Cesta do cashelské pevnosti uběhla rychle. Hned po příjezdu

nechala Fidelma na Caolovi, aby se postaral o koně, a sama za-

mířila do pokojů, které sdílela s Eadulfem. Chůva Muirgen byla

na její příjezd už upozorněna a čekala na ni, aby ji pozdravila

s malým Alchúem, jehož držela za ruku. Fidelma zůstala stát na

prahu s očima starostlivě upřenýma na dítě. Bleskově ho pro-

hlédla, ujistila se, že je v pořádku, a pak se k němu sklonila

s otevřenou náručí. Muirgen pustila chlapcovu ruku a on klopý-

tal do matčiny náruče. Přitiskli se k sobě a vydávali ony zvláštní

neartikulované zvuky, jaké si vyměňuje pouze matka s dítětem.

Nakonec Fidelma s úsměvem zvedla oči ke staré chůvě. „Vše-

chno bylo v pořádku, Muirgen?“

„Ano, paní,“ odpověděla chůva. „Bratr Eadulf se vrátil včera

a je v dobré náladě.“

„Už je zpátky?“ Fidelma byla překvapena. „Kde je?“

Probírají s biskupem Ségdaem poznatky z Ros Ailithir. A te\ –

mám připravit koupel nebo si přeješ napřed občerstvení?“

Fidelma se zvedla a odhodila jezdecký pláš/ s jezevčí kože-

šinou. „Zastavili jsme se ve Ferlogově hostinci a tam jsme se na-

snídali, takže koupel by se te\ hodila,“ odpověděla a pak se

obrátila ke svému synovi. „Poj\, moje štěňátko. Na chvilku se

posadíme, než Muirgen připraví koupel. Tvá maminka je po tak

dlouhé jízdě celá zaprášená.“

Když se Muirgen rozběhla ke dveřím, dveře se náhle otevřely

a dovnitř spěšně vešel Eadulf s tváří plnou očekávání.

„Slyšel jsem, že –“ Když uviděl Fidelmu, zastavil se a pak se

k ní rozběhl. Muirgen je moudře ponechala o samotě a tiše za

sebou zavřela dveře.

30

J••



Po chvíli Eadulf starostlivě zahrnul Fidelmu otázkami. Malý

Alchú se odebral do kouta a hrál si se svými hračkami. Fidelma

Eadulfa ujistila, že její pobyt v Lios Mhór byl únavný a na obvi-

něních, vznesených žalující stranou, nebylo nic vzrušujícího.

Stejně tak ji ujistil Eadulf, že jeho cesta do Ros Ailithir byla rov-

něž nudná, a zpáteční cesta ještě více. Pak jeho zrak padl na

berlu, kterou Fidelma přinesla s sebou. Vzal ji do ruky a prohlí-

žel zajímavé kování.

„Obdarovali tě prazvláštním předmětem.“

„To není žádný dárek,“ řekla Fidelma. Krátce mu převyprávěla,

co se událo ve Ferlogově hostinci. „Napadlo mě, že to ukážu sta-

rému bratru Conchobharovi, který toho o takových věcech hod-

ně ví. Až se vykoupu a odpočinu si, tak si ním půjdu pohovořit.“

Ukázala Eadulfovi další věci, které přinesla z Ferlogova hos-

tince.

„Takže z těch předmětů se nedá zjistit, kdo ten starý muž

vlastně byl?“ zeptal se Eadulf.

Fidelma zavrtěla hlavou „Je smutné pohřbít ho beze jména,

nebo/ když vlastnil takovéto předměty, musel to být někdo vý-

znamný.“

„A ty mince,“ dodal Eadulf, když je prohlédl. „Ty mince jsou

cenné. To by mě zajímalo, co to bylo za člověka.“

„Spekulace bez faktů je marněním času,“ napomenula ho Fi-

delma, ale se škádlivým úsměvem, protože to bylo úsloví, na něž

byla obzvláště hrdá. „Počkáme si, co nám řekne starý Conchob-

har.“

* * *

Bylo pozdní odpoledne, když se Fidelma konečně dostala dolů do

apatyky bratra Conchobhara, v pevnosti schované ve stínu za

kaplí. Eadulf byl povolán znovu k biskupovi Ségdae k další de-

batě, a tak šla dolů sama.

Jak vešla do šeré místnosti, přiměla ji pižmová vůně suchých

bylin a lektvarů, aby se na okamžik zastavila a popadla dech.

Vůně nebyly nepříjemné, ale byly silné. Vzadu na druhém konci

krámu se skláněl nad stolem s paličkou a hmoždířem a různými

miskami a nádobkami, pod zavěšenou olejovou lampou, starý

muž v obnošeném rouchu samá skvrna.

Zvedl oči a když ji uviděl, vstal ze židle a vyšel jí vstříc s ote-

vřenou náručí, aby ji přivítal. Bratr Conchobhar znal Fidelmu od

31



dětství, protože sloužil jejímu otci, králi Failbe Flannovi, a vlast-

ně dalším králům v Cashelu před i po něm. Mnoho lidí si zřejmě

neumělo představit velké město Muman bez postarší postavy

Conchobhara, apatykáře, fyzika a astrologa. Vyučil své zručnos-

ti mnohé, včetně mladé Fidelmy, která si přála vyznat se v co

největším počtu umění.

Navzdory jejich dlouhému přátelství si bratr Conchobhar ve-

lice dával záležet na tom, aby ji oslovoval ,paní‘, ačkoli jí vyléčil

všechny dětské nemoci, učil ji a radil jí. Fidelma s jeho radou ne-

souhlasila pouze jedinkrát, a to když ji varoval, že se nehodí pro

život řeholnice v opatství Cill Dara. Pravdou je, že Conchobhar

znal její povahu tak dobře, že mohl nesouhlasit s tím, aby se

vůbec oddala řeholnímu životu. Poté, co Cill Daru brzy po svém

vstupu opustila, o tom nikdy nepadlo ani slovo. Měla sice právo

na oslovení ,sestro‘, ale on jí připomněl, že je také dcerou krále,

sestrou krále a pochází z rodu Eóghanachtů. V Conchobharo-

vých očí bylo uctivější oslovovat ji ,paní‘.

„Všechno v pořádku, paní?“ zeptal se te\. „Ty ani tvoje rodi-

na nestůněte a nepotřebujete moje lektvary?“

Fidelma se mile usmála. „Díky, nikoliv, nepotřebujeme léčivé

ani posilující prostředky, starý příteli. Zato však já potřebuji tvé

znalosti a radu.“

„Čím ti mohu posloužit, paní?“ Náhle si uvědomil, že drží

v ruce berlu, a zadíval se na ni.

„Můžeš mi o ní povědět něco bližšího?“ zeptala se, dovolila,

aby ji vzal do ruky a pokročil blíže ke světlu lucerny.

Stál, obracel hůl v rukách a pečlivě ji zkoumal. „Nic takového

jsem neviděl od doby, co jsem byl malý,“ poznamenal nakonec.

„Je velice stará a je nádherná. Kde jsi k ní přišla?“

„To znamená, že jsi něco takového už viděl?“ naléhala Fidel-

ma. „Nejdříve mi o ní něco řekni.“

Bratr Conchobhar pokrčil rameny. „Je to stará berla, která

symbolizuje jednoho z moudrých učitelů z časů, předcházejících

příchodu Nové víry do této země.“

„Druidové?“

Bratr Conchobhar roztržitě přisvědčil. „Druidové – už to slovo

musí být výrazem respektu, nebo/ slovo ,vid‘ znamená ,vědění‘

a předpona ,dru‘ ,pohroužení‘. Druidové byli považováni za lidi,

ponořené do vědění. Nebylo nikoho, kdo by byl moudřejší či lépe

informovaný.“
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Fidelma nedokázala utajit netrpělivost. „Všechno o nich jsem

už slyšela a vlastně jsem sama potkala jednoho, který tvrdil, že

jím dosud je. Ano, jsou to lidé, kteří lnou ke staré víře a ideám.“

„Tento symbol mluví o učiteli určitého významu. Kde jsi k té

holi přišla?“ zeptal se znovu.

Fidelma mu vyprávěla, co se událo ve Ferlogově hostinci.

Bratr Conchobhar se zamyslel. „Měl u sebe ještě něco jiného?

Cokoli kromě té hole?“

Fidelma sáhla do vaku a vyndala okruží, leštěné, srpovitého

tvaru, jiskřící podivnými vzory a symboly vytepanými do kovu.

Bratr Conchobhar je vzal a – nečekaně a pro něho zcela netypic-

ky – se z jeho rtů vydral lehoučký hvizd.

„Nedomníval jsem se, že by něco takového mohlo přežít horli-

vost těch, kdo v této zemi šíří Novou víru. Něco podobného jsem

v životě viděl pouze jedenkrát, a to na těle mrtvého muže. A ten

byl prý velký učitel, mystik, ale zároveň pohan. Válečníci mu

tento předmět sundali a pod dohledem kněze byl vhozen do moře

zároveň s tělem mrtvého, s mnoha modlitbami a voláním ke Kris-

tovi, aby ochránil zbožné.“

„Pověrčivost a strach, to není cesta vpřed,“ řekla Fidelma.

„Jenže víra se šíří do jisté míry pomocí strachu, paní,“ odpo-

věděl starý muž filozoficky. „Víra není logická, jinak by to nebyla

víra. Za oněch časů se věřilo těm, jejichž magie byla mocnější.

Proto se vyprávěly příběhy o zázracích, aby lidé věděli, jaká síla

raných otců víry zvítězila nad jejich pohanskými nepřáteli. Pro-

to mohl svatý Patrick procházet ohněm nebo Blahoslavený Ailbe

dokázal oživit syna Mac Dary, který se utopil v řece. Podívej se,

jak Patrick rozbil hlavu druida Lochrua o skálu, za pomoci, jak

se říká, magických sil. To mělo dokazovat, že jeho magie je sil-

nější, než magie jejich. Ve strachu se obrátili na tu víru, kterou

přinesl, jakožto výhodnější pro jejich blaho. Tento strach šíří víra.“

Fidelma s jeho argumenty lehce nesouhlasila, ale příběhy do-

bře znala. Pokud šlo o ni, nevěřila v žádné zázraky.

„Je to tedy symbol staré víry?“ řekla rychle, když viděla, že se

starý muž chystá svůj argument rozhojnit.

„Může to docela dobře být jediný symbol velkého Druida, kte-

rý přežil,“ přisvědčil bratr Conchobhar zvolna.

„Myslíš si, že ten stařec, který zemřel ve Ferlogově hostinci,

byl takovým významným příslušníkem staré víry?“
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„Nemohu to tvrdit s určitostí, ale nestává se běžně, že by člo-

věk přišel k takovým předmětům. Víš o něm něco dalšího? Ví se,

odkud přišel a kam měl namířeno?“

„Zřejmě přišel ze severu. Ptal se hostinského Ferlogy, kudy se

dostane do Cnánmhchailli. Ale tam žádní lidé nežijí. Je to lidu-

prázdné a opuštěné místo.“

Bratr Conchobhar otevřel doširoka oči. „Kromě starobylého

kamenného sloupu,“ zdůraznil.

„To Ferolga říkal také,“ zachmuřila se Fidelma. „Proč putovat

ke starému chátrajícímu kamennému sloupu? Šla jsem kolem

něj stokrát. Je naprosto bezvýznamný.“

„Možná pro tebe. Ale jestli byl ten muž skutečně jedním z těch,

co se drží pohanské víry, mohla by taková cesta k němu smysl

mít.“

„Jak to?“

Bratr Conchobhar se k ní důvěrně naklonil. „Slyšela jsi legen-

du o Mug Ruith?“

„O pohanském bohu slunce?“

„Ano. Vešel ve známost jako mac seanfhesa, syn dávné mou-

drosti, hlava všech druidů v pěti královstvích. Řídil velký vůz,

který v noci zářil jasně jako denní světlo. Za oněch časů, před-

tím než blahoslavený Ailbe z Imleachu přinesl do tohoto kouta

světa Kristovo učení, býval prý tento sloup částečkou kola veli-

kého vozu Muga Ruitha, která zkameněla.“

Když se Fidelma ironicky usmála, bratr Conchobhar jí řekl:

„Není moudré odmítat staré víry, aniž bychom jim porozuměli.

Mezi těmi, kdo se drží staré víry, se říká, že Mug Ruith je jejich

velkým bojovníkem proti křes/anství a že jeho Roth Fáil, jeho

kolo světla, bude jednoho dne nástrojem zkázy, který vymete

Kristovo učení z pěti království; a tak budeme jednou opět přive-

deni na starou cestu. Věřím, že mnozí vyznavači staré víry Roth

Fáil stále hledají, v naději že je naleznou.“

„Nějaký starý sloup bude těžko Roth Fáil,“ odmítla jeho slova

Fidelma.

„Druidi mluví v symbolech. Kdo ví, co to znamená? Pověz mi,

měl ten muž u sebe ještě něco jiného?“

Fidelma vytáhla váček s penězi. „Tohle.“

Bratr Conchobhar vysypal mince na stůl a prohlížel je. „Řím-

ské mince?“ zeptal se.
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„Podívej se lépe. Jsou to staré mince toho typu, jaké razili Bri-

toni a Galové před příchodem Římanů, staletí před narozením

Krista. Viděla jsem je už dříve na cestách. A tady jsou některé

dokonce se jménem Tasciovanus, který panoval v Británii dvě

generace před vpádem Římanů. Vidíš ta písmena CAM na tomhle

zlatém statéru? To je označení jeho hlavního města Camulodu-

num. Žádná z těchto mincí není novější než doba, kdy Římané

vtrhli na tato území. Jsou to nejstarší mince v našem západním

světě.“

„Proč by ten starý muž nosil takovéto mince při sobě?“ vraštil

čelo apatykář, když se v nich přehraboval. „Tohle je dokladem

skutečného bohatství.“

„Doufala jsem, že ty bys mohl mít nějaké tajemné povědomí,

jímž by se to vysvětlilo,“ řekla mu Fidelma.

„Bohužel, paní, nemám.“

„Dobrá, nechám tyhle věci u tebe, milý příteli, pro případ, že

bys něco zjistil. Jestli byl ten stařec jedním z oněch bývalých,

muž, který neuznal novou víru, bylo by zajímavé zjistit, co měl

v úmyslu. Vážně si myslíš, že hledal Roth Fáil?“

Bratr Conchobhar na ni vrhl starostlivý pohled. „Možná.

A může to být také něco úplně jiného.“

„Co máš na mysli?“

„Slyšel jsem, že stoupenci staré víry vyvíjejí novou a sílící čin-

nost.“

„Sílící činnost?“ Fidelma byla překvapena. „O tom jsem nesly-

šela.“

Bratr Conchobhar vážně sklonil hlavu. „Několik pocestných

z Inis Celtra v Rudém jezeře mi řeklo, že slyšeli nejrůznější pří-

běhy.“

„To je škola, kterou založil blahoslavený Caiman. Dobře se na

něho pamatuji z doby, když jsem ještě byla dítětem. Laskavý

starý muž, a zemřel právě když jsem byla ve škole brehona

Moranna.“

„Máš pravdu. Pocestní z Inis Celtra mi řekli, že vyslechli poví-

dačky z některých nejodlehlejších oblastí Connachtu, že tam

křes/anské poutníky přepadaly bandy, které o sobě prohlašova-

ly, že jsou stoupenci staré víry, a nesly totem s připevněnou vlčí

hlavou.“

„Vlčí hlavou?“
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„Ano. Za starých časů mezi Corco Baiscinn, to jsou lidé, kte-

ří sídlí poblíž Červeného jezera, byla tlupa stoupenců staré víry,

kteří si říkali Vlčí bratrstvo.“

„A tyhle historky se jenom tak vyprávějí, nebo ti pocestní vě-

děli jistě, že k takovým útokům došlo?“

Starý muž pokrčil rameny. „Opakují příběhy, které slyšeli vy-

právět.“

„Takže jim nelze přikládat žádnou důvěryhodnost,“ řekla Fi-

delma rázně. „A ty to víš. Víra se v zemi šíří teprve dvě století,

a třebaže najdeš tu a tam skupinky, které ještě věří ve stará

božstva, jedná se většinou o starší lidi, kteří tíhnou k tradicím

našich předků. Násilí nepatří k jejich povaze, a ani staré víry

nepovažují brutalitu a násilí za ctnosti. Tito lidé žijí v naprostém

přátelství se svými křes/anskými bratry. Vlastně je na nich cosi

truchlivého, když se tak smiřují s poznáním, že mládež přijala

novou víru dychtivě a že budoucnost této země je nevyhnutelně

spjata s Kristovým učením.“

Zachmuřená tvář bratra Conchobhara se nerozjasnila. „Ale

i přesto, příběh, který pocestní vyprávěli, byl popsán tak pře-

svědčivě, že se brehon Baithen vydal s několika válečníky tvého

bratra ověřit si situaci v Inis Celtra sám.“

Fidelma byla překvapena, ale nikterak ji to nezaujalo. „V ma-

jetku starého muže, který zemřel V Ráth na Drínne, vlčí hlava

nebyla. Takže nevidím žádnou spojitost, a tudíž ani potřebu

předložit celou záležitost bratrovu brehonovi.“

Právě byla na odchodu z apatyky, když tam vtrhl Caol. Zdálo

se, že je pln potlačovaného vzrušení.

„Paní, tvůj bratr mě poslal, abych tě k němu přivedl… nepro-

dleně.“

„Něco se stalo?“ zeptala se plna úzkosti.

„Nic, paní, ale žádá, abys k němu okamžitě přišla.“

„Proč mě povolává?“ zeptala se.

Caol bezmocně máchl rukama. „Paní, to ti nesmím říct.“ Po-

díval se na bratra Conchobhara a jeho oči, ještě plné jakéhosi

vzrušení, se vrátily k Fidelmě. „Nemohu říct nic víc, než že před

půlhodinou přijel z Tary posel, a vůbec si neodpočinul, nevykou-

pal se ani nic nepojedl, dokud nepromluvil s králem. Je stále

ještě u něho.“

„Víš něco bližšího?“

„Paní, nenaléhej na mě. Te\ tě musím odvést k bratrovi.“
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Na čele se jí vyryla hluboká vráska zvědavosti. Fidelma se roz-

loučila s bratrem Conchobharem, pak se otočila a vydala se za

velitelem bratrovy gardy. Caol šel tak rychle, že za ním musela

téměř běžet, aby s ním udržela krok. Přešli nádvoří před schody

do kaple a zašli do hlavní budovy. Dva válečníci, které dobře

znala, Edna a Gormán, stáli přede dveřmi králových soukro-

mých komnat. Usmáli se na ni a potom se Edna obrátil a dva-

krát zaklepal na dveře, než je otevřel, aby mohla Fidelma s Cao-

lem vejít dovnitř. Když Fidelma vcházela, pomyslela si, jak je

zvláštní, že její bratr přijímá posla z Tary ve svých soukromých

komnatách a nikoli v oficiální přijímací síni, jak je zvykem.

Uvnitř stál její bratr Colgú, král Mumanu, před krbem a ruce

měl sepjaté za zády. Na jeho hezké tváři viděla, že je ztrhaná.

Před ním stál neupravený mladý muž, šat stále ještě pokrytý

prachem z cesty, s vyčerpáním zvrásněnou tváří. Když Fidelma

vstoupila, ztěžka se jí uklonil. Vzala ho na vědomí kývnutím hla-

vy a obrátila se na bratra.

Špatné zprávy z Tary?“ zeptala se.

„Caol ti nic neřekl?“ zeptal se Colgú.

„Caol mi neřekl nic kromě toho, že je tu posel z Tary. Výraz

na tvé tváři mi říká, že nepřinesl dobré zprávy.“

Colgú na okamžik sevřel rty do úzké linky, jako by váhal říci

jí to. Pak řekl prostě: „Nejvyšší král byl zavražděn.“

Následovala odmlka a šokovaná Fidelma jen zírala na posla,

jako by potřebovala, aby Colgúovo sdělení potvrdil.

„Je to tak, paní, Sechnussach byl zavražděn ve svém loži.“

Fidelma lehce zamrkala. Nejvyšší král byl ani ne před rokem

na její svatbě. Setkala se s ním několikrát předtím a rovněž tak

je pravda, že vyřešila problém krádeže obřadního meče Nejvyš-

šího krále Irska, bez něhož by nebyl mohl zastávat svůj úřad.*

Fidelma si Sechnussacha vážila, nebo/ se během těch několika

let, co z Tary vládl pěti královstvím, ukázal být spravedlivým

a štědrým monarchou.

„Ví se, kdo to udělal?“ položila mu další otázku.

„To je známo, paní,“ odpověděl posel. „Byl to Dubh Duin

z Cinél Cairpre. Když do místnosti vtrhla králova garda, zabil

také sebe.“
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„Z Cinél Cairpre?“ Fidelma chvíli přemýšlela.

„Severský kmen,“ vysvětloval Colgú. „Nárokují si původ od

Cairbrea, jednoho ze synů Niallových z Devíti rukojmí. Žijí kolem

Loch Gomhna, Jezera telete, na vlastním území Nejvyššího krá-

le, v Midhe.“

„Takže jsou to vlastně Uí Néill?“

„Vzdálení příbuzní rodu Nejvyššího krále, který odvozuje pů-

vod od jiného Niallova syna. Ve skutečnosti z Cinél Cairpre jed-

nou taky vzešel král – Tuathal Maelgarb. Ale to bylo před něja-

kými sto lety.“

„A jaký měl důvod k vraždě? Krevní msta?“

Posel si povzdechl. „To, bohužel, nikdo neví, paní.“

„Ale nějaké podezření mít musíte.“

Mladý muž pohlédl na Colgúa, jako by ho žádal, aby odpově-

děl.

„Tento posel sem přišel od králova tánaista, jeho předpoklá-

daného nástupce…“ Colgú se odmlčel a pak pokrčil rameny.

„Nového Nejvyššího krále, Cenn Faelada.“

„Sechnussachova bratra? S tím jsem se setkala.“

„Cenn Faelad sem vyslal svého posla s žádostí, aby ses vyda-

la na cestu do Tary a vyšetřila důvody vraždy Nejvyššího krále.“

Fidelma vypadala překvapeně. „Ale co vrchní brehon, Barrán?

Jistě by mohl vést vyšetřování on sám?“

„To není možné, sestro. Chápej, Barrán je také z Uí Néill. Je

příbuzným jak Sechnussacha, tak Cenna Faelada. Zřejmě Velké

shromáždění, nebo alespoň ti jeho členové, kteří se nacházejí

v Taře, cítí, že vyšetřování by se měl ujmout někdo stojící mimo

Uí Néill, někdo, o kom se nelze domnívat, že straní jedné nebo

druhé větvi Uí Néill. Vzhledem k tomu, že oba, obě/ i vrah, jsou

členy některé z větví Uí Néill, panují obavy; v nejlepším případě

by mohlo dojít ke krevní mstě, a při nejhorším k válce, která by

měla zničující důsledky pro jednotu pěti království. Vyšetřování

musí být vedeno nestranně.“

Fidelma chvíli uvažovala. „A co když se při takovém vyšetřo-

vání zjistí, že to byl vnitřní spor Uí Néill?“

Colgú výmluvně pokrčil rameny. „Pravda je pravda, Fidelmo,

a ta bývá často trpkým plodem.“

„Je tu ještě jedno další hledisko, bratře, na něž jsi možná za-

pomněl,“ řekla Fidelma. „Motivace Eóghanachtů k zásahu do

této záležitosti může být také zpochybněna.“
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Colgú vypadal zmateně, pak odpověděl: „Motivací je to, že tě

o vyšetřování požádalo Velké shromáždění. Ani já, ani můj tá-

naiste Finguine, kteří máme právo zasedat ve Velkém shromáž-

dění, jsme se na tomto rozhodnutí nepodíleli. Tak jaké další mo-

tivy lze Eóghanachtům připisovat?“

„Existuje-li spor mezi klany z Uí Néill, pak lze Eóghanachta

podezírat, že chce těžit ze situace stvrzením staré tradice a také

dodávat krále.“

„Ale no tak, člověk musí mít dlouhou pamě/, aby se navrátil

do časů, kdy Uí Néill a Eóghanachtové spolu soupeřili o to, aby

za Nejvyššího krále byl vyvolen jeden z jejich řad!“ Colgú se

ušklíbl. „Podle našich kronikářů byl Eóghanacht naposledy Nej-

vyšším králem před pěti staletími.“

Fidelma se vlídně usmála. „Vidíš, bratře? I ty jsi s to uvést

datum, kdy náš předek Duach Donn byl Nejvyšším králem. Lidé

nezapomínají.“

Ale Colgú byl neoblomný. „Nikdo nemůže vážně vznést obvi-

nění, že já nebo kterýkoli jiný Eóghanacht se chce ucházet o úřad

Nejvyššího krále. Uí Néill zastávají tento úřad nyní už po příliš

mnoho století. My jsme spokojení s naším vlastním královstvím

Muman.“ Pohlédl sestře do tváře. „Chceš říct, že nechceš při-

jmou tento úkol?“

Fidelma se ušklíbla. „Říkám, že jej přijmu proto, abych uctila

památku Sechnussachovu. Pravda o jeho zavraždění si zaslu-

huje zveřejnění. Půjdu do Tary z úcty a z povinnosti k novému

Nejvyššímu králi, Cennu Faeladovi, a k Velkému shromáždění.

Půjdu do Tary, třebaže mě rmoutí opustit svého syna tak krátce

po návratu z jiné mise. Ale je dobré být si vědom všech úskalí,

která leží před námi.“

Zdálo se, že se Colgúovi ulevilo, a usmál se na sestru.

„Nevládneme vždycky svými osudy, Fidelmo. Dohlédnu na to,

aby bylo o chlapce dobře postaráno. Předpokládám, že Eadulf

půjde s tebou?“

Přikývla. „Samozřejmě.“

„Mohu navrhnout, abys s sebou vzala také Caola? Bude trvat

pár dnů, než dojedeš do Tary, a nevíš, jaká nebezpečí tě cestou

čekají. Jestliže byl Nejvyšší král zavražděn…“ Nechal větu nedo-

končenou.

„Rád paní Fidelmu a jejího manžela doprovodím,“ vložil se ná-

hle do hovoru Caol. Během celé výměny názorů tam stál mlčky
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a te\ cítil, že když se mluví o něm, měl by něco říct. „Navrhl

bych, aby mě provázel ještě jeden válečník z gardy.“

„Koho máš na mysli?“ zeptal se Colgú?

„Všichni mí válečníci jsou dobří, ale možná by bylo nejlepší

vzít s sebou Gormána. Paní Fidelmu provázel už dříve. Nejenže

se vyzná ve všech zbraních, ale je inteligentní a je schopen jed-

nat z vlastní iniciativy.“

„Dobrá volba, Caole. Souhlasíš, Fidelmo?“

Pokývla. „Jsem ráda, že jste vybrali jeho. Na to, abychom vy-

razili dnes, je už pozdě, a tak navrhuji, abychom vyrazili zítra za

úsvitu. Pojedeme-li rovnoměrným tempem a nebudeme-li přetě-

žovat koně, můžeme být za pět dnů v Taře. Půjdu to říct Eadul-

fovi.“ Obrátila se ke dveřím.

„Hodně závisí na vyváženosti vyšetřování, Fidelmo,“ volal za ní

Colgú. „Možná i samotný mír v pěti královstvích…“
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