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Banshee (čti Bánší), známá jako víla z nitra
hory. Duše mrtvé víly s dlouhými bílými vlasy v
šedém plášti. Zpěvavým nářkem věští smrt či ji
lze potkat u brodu, kde omývá zakrvácenou zbroj
mužů, jež mají zemřít.

Prolog
Déšť konečně ustal, ale černé, olověné
mraky klesaly stále níž. Jako by je nebe mělo
v příští vteřině rozdrtit. Ledový vichr se utišil a
vystřídal ho lehký chladivý větřík, který jí hladil
rozpálené tváře. Nasála jeho vůni protkanou
vláhou letní bouře.
Vnímala nepokojné šplouchání vln jezera
Fyne za svými zády a jiskřivou nervozitu
pozdního odpoledne. Ne, nemohla za ni bouře,
která právě minula, ale ta, která brzy vypukne.
Napětí v ní sílilo každým novým nádechem.
Poté se zachvěla zem. Za blízkým obzorem
zaplápolaly ohně. Černý dým se vznesl k nebi,
když vzplály první budovy opuštěné vesnice.
Netrvalo dlouho a zahlédla první záblesky
svého osudu. První helmice s rohy, sekery, meče
a štíty. Muže oděné v kožešinách a kůži.

Dračí lidé.
Pěší následovali jezdce na mohutných
válečných ořích.
Je to tady.
Okamžik, pro který ji vychovali.
Pod sebou cítila sílu koňských svalů,
naslouchala neklidnému dechu své klisny. Meč
v ruce ji nesnesitelně tížil a zároveň jí dodával
odvahu. Všechny svaly jejího těla se stahovaly
a napínaly pod vahou pevné, kovovými pláty
pokryté zbroje. Helmice s nánosníkem jakoby jí
nedovolovala nadechnout se.
Ohlédla se k hradbám svého domova. Na
rozvalinách stáli vyrovnáni lučištníci. Nikdo se
nepohnul. Byli vzpřímení a vážní. Čišelo z nich
odhodlání.
Při pohledu na ně se jí srdce pomalu
zastavovalo.
Nyní bilo klidně.
Bude bojovat!
Jak předurčila její matka dávno před jejím
narozením – bude bojovat za to, co miluje.
Avšak nejsou to jen kameny a hlína. Jsou to

všichni kolem ní. Lidé, kteří jí věří. Keltové i
Piktové.
Jeden národ. Jeden lid. Jedno království.
Jako by už teď cítila krev bitvy. Magická síla,
která ji budila a vytřibovala všechny smysly.
Tlak, jenž objímal její tělo, nervozitu mužů
stojících za ní.
Nebylo jich mnoho. Rozhodně ne tolik, jako
nepřátel.
Nikdo jim nepřijede na pomoc.
Nevadí. Byla rozhodnutá neustoupit.
Vikingové se přiblížili.
Vzteklý ryk linoucí se jim z úst přehlušovalo
dunění jejich kroků. Jejich přítomnost páchla
krví a hnilobou.
Cítila lepkavou smrt usazující se jí na rtech.
Pozvedla svou zbraň vysoko nad hlavu a z úst
se jí vydral válečný pokřik.
Povel k útoku.
Mraky se rozestoupily a osamělý paprsek
slunce se zlatě zaleskl na hrotu jejího meče jako
hvězda. Pohlédla na něj a poté zbraní zamířila
na přijíždějící válečníky.

Vyrazila kupředu a k dusotu kopyt její klisny
se přidaly další. Jako by oblohu rozčísl blesk a
hřmění neustávalo…

Kapitola 1.
Setkání
Léto 839
Bruachan castle, Loch Fyne,
hranice mezi Kaledonií a Dalriadou
Noc za okny malého kostelíku svítila jako
bílý oheň. Luna obkreslila na obloze oblouk
a její kotouč téměř v úplňku ozařoval celou
krajinu jako za dne. Jediný mráček nezakrýval
hvězdné nebe a okolní louky a lesy také příliš
úkrytu nedopřejí.
Erika si povzdechla. Po již tak bledé tváři se jí
rozlévala měsíční záře, proudící do kostelní síně
malým okénkem, a dodávala jejím blankytným
očím nádech stříbrného třpytu. S bílými vlasy,

které zdědila po svých norských předcích,
vypadala jako zářivé zjevení.
Pohled z úbočí kopce dolů na její domov
ji rozesmutnil. Nikdy si nepomyslela, že bude
muset opustit vše, co tolik miluje. Bruachan a
tmavé vody jezera, jež ho obklopovaly, byly to
jediné, co znala.
Hrad se rozkládal na většině nevelkého
ostrova v úžině na pokraji slaného jezera Fyne.
Za dne vstupovala noha poutníka do hradu po
pásu kamenité pláže dlouhém na dvě stě kroků.
Avšak v noci, když se hladiny jezera zdvihly za
přílivu, bylo možné Bruachan opustit pouze
v lodi. Mořské vody uzamkly cestu a vytvořily
přirozený vodní příkop. Ten poskytoval
hradním obyvatelům dostatek bezpečí tolik
potřebného v těchto pohnutých dobách.
Kamennou věž obklopenou dřevěnými
palisádami tu postavili její předkové
z královské dynastie. Museli ji tolikrát bránit,
opouštět a dobývat zpět, že rodinná kronika
neobsahovala téměř jiné záznamy. Poslední,
kdo pyšný hrad získal do svých rukou, byl
norský nájezdník Dhorfinn Kalebson – její

otec. Spolu s Bruachanem mu v držení zůstala
i krásná zajatkyně – piktská princezna Aislin.
Ta si nakonec podmanila dobyvatelovo srdce
a provdala se za něj. Od té doby zde Dhorfinn
vládl moudře a ve znamení míru, přestože to
občas nebylo nikterak jednoduché.
Území Argyllu leželo na hranicích mezi
dvěma královstvími - piktskou Kaledonií a
skotskou Dalriadou. Byla to poslední bašta
Piktů na západní hranici. Eričina rodina byla
mnohokrát nucena hájit svá práva i životy před
dalriadskými Kelty, kteří se pokoušeli ukořistit
více úrodné piktské půdy.
Na nádvoří plály ohně. Celý hrad zářil do
noci. I tak daleko od něj tu a tam zaslechla hlasy
rozléhající se spící krajinou.
Jistě ji už hledají.
Odvrátila se od okna a zamyšleně se
zahleděla do přítmí kostelní síně. Nízká
budova neposkytovala příliš okázalosti. Zdi
byly omítnuty směsí hlíny a slámy a nabíleny,
podlaha byla dlážděna velkými plochými
kameny vytaženými z jezera. Za několika

řadami tmavých, olšových lavic visel na
hrbolaté stěně prostě tesaný kříž.
Přes bídu, o které svědčil i hrubě vyřezávaný
oltář, jehož levá strana se znatelně nahýbala do
strany, bylo toto místo jejím druhým domovem.
A to i přesto, že v něm sídlil bůh, ve kterého
nevěřila.
V okolí tohoto domu si hrávala s místními
dětmi. Sedávala v přední lavici a otec Dominik,
místní duchovní, ji učil latině, pikštině i skotské
gaelštině.
Dominik byl prazvláštní křesťan. Přišel na
Bruachan s předsevzetím obrátit na římskou
víru zdejší obyvatele. Ani Piktové, ani Seveřané,
kteří zde žili, však nechtěli opustit své bohy.
Nakonec zde otec Dominik zůstal a navzdory
svému původnímu slibu, poskytoval duševní
útěchu všem lidem bez rozdílu vyznání. Konal
svatební i pohřební obřady podle piktských,
norských a někdy i keltských tradic, a nic si
nedělal z výtek svých souvěrců, že se odvrací od
pravého boha.
Kráčela mezi dvěma řadami lavic
doprovázena pouze tichým klapotem

svých střevíců, který se s ozvěnou odrážel
od prázdných stěn. Prsty něžně přejížděla
po tmavém dřevě, na jehož struktuře se
odrážela sametová záře měsíce. V srdci jí
hořela ochromující bolest a bezmoc. Ještě se
ani nedokázala vzpamatovat ze smrti svých
blízkých a nyní musí čelit mnohem vážnější
hrozbě.
Zatočila se jí hlava. Zastavila se na konci
setmělé uličky a na okamžik těsně semkla víčka.
Nikdy ji nenapadlo, že tento den nastane. Den,
kdy bude muset složit zbraně a uprchnout
z vlastního domu.
Jenže zde nemůže zůstat! Tušila, že se ocitla
ve smrtelné pasti. Musí se dostat ke svým
příbuzným do srdce Kaledonie! Ve Forteviotu
bude v bezpečí. Jenomže jak najde cestu do
hlavního města, když se nikdy sama neodvážila
dál, než za nejbližší výběžek jezera? Může se jí
to vůbec podařit? Nebude-li však bojovat, přijde
o život.
Jako Duncan, proběhlo jí hlavou.

Pravou tvář jí náhle osvětlil oranžový záblesk.
Zamžourala do ostrého světla směrem k malé
místnosti přilepené k postraní zdi kostela.
Ve dveřích stála temná silueta. Vysoký, štíhlý
muž s kaštanovými, krátce střiženými vlasy,
ze kterých prudké světlo vykouzlilo na jeho
hlavě svatozář, jí pokynul a ona ho bez zaváhání
následovala.
Vystoupila z temnoty síně do zlatavé záře
svící v nízkém přístřešku a srdce jí znovu
zaplavil žal.
Na dlouhé pryčně, která prakticky vyplňovala
celou místnost, leželo bezvládné tělíčko. Bylo
tak malé, že se na úmrtním loži téměř ztrácelo.
Rysy obličeje byly strnulé a víčka zavřená. Kůže,
stejně bělostná jako lněný rubáš, který ji halil,
zářila ve světle svíček olivovou zelení.
Její synovec - poslední muž z její rodiny - byl
mrtev. Nebylo mu ještě ani sedm let, když mu
smrt rozevřela svou náruč.
Nemohla od něj odtrhnout zrak. Duncan
vypadal jako by jen spinkal. Nebýt zesinalé
pokožky, nevěřila by, že jeho srdce již nebije.
Klidně by mohl otevřít své obrovské tmavé oči

právě teď. Ta představa ji překvapivě vyděsila a
naprosto ji ovládla. Ztěžka polkla a pokoušela se
odvrátit od jeho nehybné tváře.
Nakonec se jí to podařilo a ona zdvihla
hluboký, modrý pohled ke svému společníkovi.
„Zavraždili ho, je to tak?“
Mladý kněz v prosté hnědé sutaně na ni upřel
moudré, smaragdové oči. Byly plné smutku a
porozumění.
„Tví strýcové by udělali cokoliv, aby získali
Bruachan,“ odpověděl vyhýbavě, „Duncan jim
stál v cestě. On a…“
Umlknul, jakoby ji chtěl ušetřit kruté pravdy.
Jako by ji snad neznala.
„…a já,“ doplnila za něj, „proto jsi mě sem
přivedl. Co měli v úmyslu?“
Otec Dominik vtrhl do její komnaty těsně
před západem slunce. Briskně ji instruoval,
aby ho bez odmlouvání následovala. Poslechla
ho. Byl to nejspíš jediný člověk, kterému
ještě mohla důvěřovat. Opustili Bruachan
nepozorovaně, na jednom koni, a jezero za nimi
uzavřelo cestu zpět.

Když stoupali po strmém svahu k zubožené
budově kostelíku, kněz mlčel. Věděla, že toho
odpoledne hovořil s jejími vikinskými strýci
– mladšími bratry jejího otce. Nemohou se
dočkat, až jim její dědictví spadne do klína.
Otec Dominik se patrně dozvěděl, jakým
způsobem se ji pokusí odstranit a rozhodl se jí
pomoci. Jenomže co zmůže jeden křesťanský
kněz proti tlupě Norů?
Těžko dokázala uvěřit, že to vše není jen
špatný sen. Avšak skutečně tady stojí. Celá
roztřesená hledí do důvěrně známé tváře svého
učitele, která se náhle zdá vrásčitá a unavená,
a čeká, až promluví. Nejistota ji tlačí na prsou
a jeho mlčení je krutější, než sebemučivější
pravda.
„Ach, Bože,“ povzdechl si a jeho bolestný
pohled podlamoval zbytky její odvahy, „jsi až
příliš mladá, abys musela podstupovat takové
strasti.“
Sevřelo se jí srdce při těch slovech.
V tom má jistě pravdu. Je jí teprve patnáct a
přišla již o oba rodiče, bratra a nyní i o Duncana
– posledního, kdo jí zbyl. Ne každý by dokázal

přetrpět tolik, co ona. Ale ona je přeci dcera
velkého Vikinga! Otec ji vždy učil, aby se nikdy
nepoddávala nepřízni osudu.
„Vždy existuje cesta, Eriko,“ říkával, „je jen
třeba mít dostatek síly a moudrosti, abys ji
nalezla a následovala.“
Při vzpomínce na ledově modrý pohled
svého otce, který tál pod jejími dětskými
úsměvy, jí srdce znenadání naplnila nová síla.
Jako by ji otec nikdy neopustil. Cítila jeho
oporu ve svém nitru. On by jí nikdy nedovolil,
aby se vzdala bez boje!
„Jsem dcera Dhorfinna Kalebsona,“ hrdost
v jejím hlase by zaskočila kdejakého muže, ne
však otce Dominika, jež ji znal a učil celý její
život, „nebojím se podstoupit jakékoli příkoří,
které mi osud připraví. Tak co tedy Torolf a
Donall chystali?“
Duchovní svěsil ramena a pevně stisknul
rty. Jako by i jeho naplnila novou silou. Když
promluvil, z jeho hlasu rezonoval nesouhlas:
„Donall mě povolal, abych za zítřejšího
úsvitu vedl svatební obřad. Chystal se s tebou
oženit, aby získal tvá práva na Bruachan.“

„Ten starý ničema,“ neodpustila si. Do žil
se jí vlila horká krev. Zatoužila vrhnout něčím
křehkým proti nabílené zdi.
Donall byl sice mladší z jejích strýců, i tak
měl však velmi blízko padesátce a pohřbil
přinejmenším dvě manželky. Dříve možná
vítala, že ani jeden z jejích strýců nezplodil
potomky, kteří by mohli ohrozit její rodinu,
nicméně se zdálo, že oni je vlastně nepotřebují.
Budou žít ještě dost dlouho na to, aby si nějaké
pořídili, až se jí zbaví. A kdo ví? Možná Donall
plánoval, že mu je porodí ona.
Při té myšlence se jí udělalo nevolno.
Kněz na ni pohlížel značně rozčileně,
chápajíc její vztek. Musel se nějak zabavit, aby
si i on nepřisadil nějaké to šťavnaté slůvko na
adresu jejích příbuzných. Raději tedy přešel na
druhou stranu komory, vzal do ruky měkký
lněný polštářek naplněný bylinami a vsunul ho
pod hlavu zemřelému dítěti.
„Oni vědí, že bez tebe hrad nezískají,“
promluvil tiše, když nabyl zpět ztracený klid, a
jeho vážný pohled se opřel o její tvář, „po právu
patří rodině tvé matky. Tvůj bratranec Drust je

sice kaledonským králem teprve krátce a má teď
mnoho jiných starostí, ale tebe miluje, a proto
by ti přispěchal na pomoc, i kdyby ho to mělo
stát trůn. A pokud by se ti něco přihodilo, nikdy
by neponechal Bruachan v držení Seveřanům.
Dobyl by ho zpět, aby zůstal v majetku piktské
královské linie. Pokud by ses však stala
Donallovou manželkou, nezmohl by proti nim
Drust ničeho.“
Váha knězových slov na ni postupně
dopadala a rozdmýchávala v ní podivné
souznění smutku a bezuzdného vzteku. Avšak
nechat se ovládnout těmi pocity by znamenalo
vrátit se za rozbřesku na Bruachan a uříznout
těm dvěma pijavicím hlavy!
Torolf a Donall přijeli svého staršího bratra
navštívit po smrti jeho jediného syna a už nikdy
neodjeli. Využívali pohostinnosti Bruachanu a
jeho obyvatel a hleděli si jen toho, jak se dostat
blíže k nemalému dědictví po Eričině matce.
Dhorfinn možná vytušil jejich darebné úmysly,
byl však natolik zasažen ztrátou syna, že své
bratry nedokázal vykázat z hradu. Později
však nezůstal k jejich slídění po majetku

netečný a velkou část cenností nechal převézt
k manželčiným příbuzným do Forteviotu,
piktského královského sídla, kde měly být
uschovány pro právoplatného dědice.
Jenže ten tu nyní leží bez dechu a jeho tělo
začíná pohlcovat smrt.
Věděla, že otec Dominik očekává její reakci.
Než však dokázala utišit bouři zuřící v jejím
nitru, ozvalo se tlumené zabušení na dveře
vedoucí z přístavku ven směrem k lesu.
Erika zpozorněla a napřímila se. Ovládl
ji nový pocit – strach. Krev se jí nahnala do
spánků.
Tak rychle ji přeci nemohli najít!
Pokusila se nedat na sobě nic znát.
Kněz jí pokynul, aby se ukryla v kostelní síni
a sám se vydal otevřít.
Beze slova se vytratila z místnosti.
Škvírou v přivřených dveřích sledovala, jak
dlouhý stín Dominikovy ruky klouže podél
závory a ostražitě se zkracuje, když se knězovy
prsty dotýkají chladného kovu.

Pootevřel dveře ven a ona se přistihla, že
nedýchá. Dlouhou chvíli s někým rozmlouval a
poté bez zaváhání otevřel.
Do místnosti vstoupila malá snědá žena,
oděná do tmavého pláště neurčité barvy. Vlasy
pod kápí byly černé jako půlnoc a ve známé
tváři se jí zračily obavy a lítost.
„Parlan?!“ vyhrkla Erika překvapeně, když
poznala svou někdejší chůvu, a vběhla do
místnosti.
Žena se k ní obrátila a v momentě držela
svou svěřenku v pevném objetí.
„Věděla jsem, že jsi v pořádku, má paní,“
vydechla úlevně, „do jaké šlamastiky ses to zase
dostala, mladá princezno?!“
Nemohla si pomoci, aby se jí na rtech
nezavlnil krátký úsměv. Parlan byla její a
Duncanovou chůvou až do smrti jejího otce
před několika měsíci. Byla přísná a svérázná,
zároveň by však pro své svěřence obětovala i
život. Možná právě proto ji Torolf ihned po
Dhorfinnově smrti vykázal z hradu.
Erika byla tak ráda, že se Parlan objevila
právě v tuto noc, že by se jí možná ani nepustila,

nebýt dvou mladíků, kteří vstoupili za ní. Ani
jednoho z nich nepoznávala. Oba byli vysocí,
snědí, s černými vlasy sahajícími po ramena.
Podle vzájemné podoby usoudila, že se jedná
o bratry. Staršímu mohlo být kolem dvaceti let,
mladší z nich byl ve stejném věku jako ona.
Otec Dominik jim pokynul a mladíci
obstoupili máry. Starší zdvihl Duncanovo
tělíčko a vyšel s ním ven. Druhý se za ním
vydal s pochodní v ruce. Parlan pobídla Eriku
k pohybu a významně přitom pohlédla na
kněze.
Erika pochopila, že se tu Parlan neobjevila
náhodou. Otec Dominik pro ni musel poslat,
zatímco se ona ukrývala v kostelní síni.
Vyšli na malý palouček za kostelíkem a Erika
se ještě hlouběji zahalila do šedého pláště.
Noc voněla květinami a vlahou trávou. Měsíc
stále zářil jako ledové slunce. Krom jejich malé
společnosti bylo všude okolo nekonečné ticho.
Hlasy z hradního nádvoří sem nedoléhaly.
Z druhé strany návrší poklidně zpívaly jezerní
vlny a tichý ševel lesa jim dodával melodii.

Duncanovo tělíčko bylo položeno na již
připravenou hranici.
Překvapeně pohlédla na kněze:
„Nepohřbíš ho do země podle vašeho
křesťanského zvyku?“
Otec Dominik zavrtěl hlavou. Znala ho
natolik dobře, že dříve, než stačil promluvit,
věděla, že tím cosi zamýšlí.
„Pohřbíme ho podle piktské tradice,“
promluvil polohlasně, „z jeho těla zbudou jen
kosti. Poslední členové Aislininy rodiny zmizí
v ohni.“
„Členové?“ otázala se nechápavě.
„Musíš se teď na nějaký čas ukrýt, Eriko,“
ozvala se Parlan za jejími zády a pokynula
staršímu z obou bratrů k houští. Přikývl a vydal
se tím směrem, „než se rozední, budou tě tví
strýcové hledat po celém kraji. Pokud…“
„…jim neřekneme, že jsi zemřela,“ doplnil
otec Dominik za ženu, která se patrně zdráhala
tuto část knězova plánu zmínit.
Erika znovu cítila, že je u konce s dechem.
Jako by právě sama přeplavala rozbouřené
jezero. Srdce se jí rozbušilo až v krku. Vyděšeně

přelétala pohledem z otce Dominika na Parlan a
zase zpět.
V tu chvíli vyšel z lesa mladík a v náručí
svíral bezvládné tělo.
„Ona tě nahradí,“ ukázal kněz na nehybnou
dívku, „její tělo spálíme spolu s Duncanovým.“
„Kdo je to…?“ zakoktala se přidušeně.
„To je Elyn, dcera truhláře z vedlejšího
panství,“ převzala slovo znovu Parlan.
„Snad jste ji…,“ nedokázala to ani vyslovit.
Pomyšlení, že by kvůli ní zhasl život nevinné
dívky, jí rozdrkotalo zuby.
„Jak to o nás smýšlíš?“ okřikla ji žena
briskně, „nikoho jsme nesprovodili ze světa.
Elyn zemřela dnes ráno na horkost.“
Otec Dominik se pohledem ohradil nad
Parlaninou prudkostí. Věděl, jak ztraceně se
mladá princezna nyní cítí, přestože dokáže své
slabosti umě skrývat.
Obrátil se zpět k Erice.
„Je pouze o rok starší než ty. Nikdo nepozná,
že jsme vás vyměnili,“ doplnil mírně, „řekneme
Torolfovi, že ti puklo srdce žalem a vzala sis
život. Předal jsem tě tvým bohům společně

s Duncanem. Budou tu dvě ohořelé kostry,
nikdo nebude moci dokázat, komu patří.“
„Znají mě příliš dobře,“ zaprotestovala.
Pochybovala, že by tak šílený plán mohl vyjít,
„ví, že bych si sama na život nesáhla. Ví, že jsem
bojovnice. Neuvěří vám.“
„Musíme mít víru,“ ztišil Dominik hlas.
Vypadalo to, že ani on si není zcela jistý.
„Snad se nám je podaří alespoň zdržet a
ty budeš moci uprchnout. Pokud bychom tu
jen seděli s rukama složenýma v klíně, příliš
bychom ti nepomohli,“ ozvala se Parlan příkře,
jako by ji svými pochybami urazila.
Vysloužila si další z přísných knězových
pohledů a znovu poslušně utichla.
Otec Dominik se od nich odvrátil a vydal
se k pohřební hranici, na které už ležela obě
štíhlá, chladná těla, připravená vydat se na svou
poslední pouť.
Erika vykročila za ním.
„Až se po kraji roznese, že jsi zemřela,“
promluvil k ní, hledíc na bezduché schránky
tiše spící na hromadě dřeva a suchého klestí,
„možná se to doslechne i král a potom sem

přijede a dobude Bruachan. Tvoji strýcové
budou potrestáni a ty se budeš moci vrátit.“
„Řeknu Drustovi sama, co pro mě bylo
přichystáno, hned, jak se k němu dostanu,“
pronesla možná až příliš povýšeně.
Parlan, stojící jí stále věrně po boku, se
zarazila a pohlédla na otce Dominika:
„Tys jí to neřekl?“
„Co mi neřekl?“ optala se podezíravě.
„Nepůjdeš do Forteviotu, Eriko,“ obrátil
se k ní kněz bez dlouhého zaváhání, „pokud
naši lest prohlédnou, bude to první místo,
kam se tě vydají hledat. Nedostala by ses ani
k sousednímu klanu. Navíc, král je nyní příliš
zaměstnán potlačováním keltského povstání.
Kenneth mac Alpin, který ty Skoty vede, nyní
pronásleduje piktskou armádu hluboko v srdci
Kaledonie a vítězí. Nebylo by bezpečné posílat
tě na východ.“
„Kam tedy půjdu?“ v hrudi jí pomalu
vzrůstala nová vlna vzdoru. Podvědomě tušila
odpověď.
„Ke své tetě na ostrov Mull,“ nenechal ji kněz
na pochybách, že její tušení bylo správné.

Nachystali pro ni pouť na západ – mezi ty,
kterými tolik opovrhuje!
„Mám projít Dalriadou? Vydat se mezi
Skoty?“ vyhrkla rozhořčeně, „tolikrát napadli
naše panství, okrádají nás o úrodu, zabili mého
bratra a já u nich mám nyní hledat spásu? Snad
mě raději skutečně pohřběte, protože neučiním,
co tu po mně nyní žádáte!“
„Má paní, vyslechni nás přeci,“ přistoupila
k ní naléhavě Parlan a všechna její prudkost
byla ta tam. Pevně uchopila Eriku za obě
ramena a v jejích šedých očích se zaleskl
strach, „otec Dominik má pravdu. Torolf nechá
okamžitě prohledat všechny stezky na východ.
Neunikla bys jim! Ti jejich severští zlotřilci,
kteří sem začali přijíždět po smrti tvého otce,
jsou příliš zkušení stopaři. Když však půjdeš na
západ, hrozí ti mnohem menší nebezpečí. Navíc
je Mull jen dva dny cesty, zatímco Forteviot
je příliš daleko, aby ses tam dostala bez cizí
pomoci. Aine byla vždy laskavá žena a svou
sestru milovala. Jistě tě přijme a udělá vše, aby
tě ochránila.“

To byla pravda. Aine by pro své sestry
udělala cokoliv. Piktský král Oengus měl tři
půvabné dcery – Kaelin, Aine a Aislin. Všechny
tři se navzájem chránily a milovaly. Zatímco
Kaelin se provdala za jednoho z piktských
velmožů a stala se matkou současného krále,
Aine byla provdána za Skota – Kierana
McKaye, vládce rozlehlého ostrova nedaleko
dalriadských břehů. Jejím sňatkem chtěl
Oengus uchlácholit mír se Skoty, jejichž zemi
si podmanil. Kieran pocházel ze starodávného
královského rodu Gabhran, který vládl Dalriadě
po mnoho generací. Kieranovu přízeň si
moudrý Oengus získal, nicméně se nakonec
Skoti proti piktské nadvládě stejně postavili.
Vedeni mocichtivým Alpinem mac Eochadem
vyrazili proti kaledonskému králi a porazili jej.
Její děd – mocný král Oengus II. – v té bitvě
padl. Ale Alpinova pýcha se obrátila proti
němu. Rozhodl se vpadnout do zad hlavní
piktské armádě a to ho stálo hlavu. Netrvalo
však dlouho a cílevědomého Alpina v čele
skotských vojsk nahradil jeho syn Kenneth.
Toužil pomstít smrt svého otce a vybojovat

Dalriadě svobodu. Nepostupoval však tak
zbrkle jako jeho předchůdce. Podařilo se mu
vyhnat piktská vojska zpět do Kaledonie. Nyní
jsou Skoti daleko na východě a cesta na Mull je
volná. Musí však projít velkou částí Dalriady.
Zemí, která patřila Piktům dávno předtím, než
sem přes západní moře vtrhli Skoti. Nenáviděla
ty neurvalé přistěhovalce z Erinu a vše, co pro
ně bylo svaté – jejich bohy, jejich krále, jejich
jazyk – ale byla by opravdu hloupá, kdyby si
místo bezpečné a mnohem kratší cesty k Aine
vybrala útěk na východ.
Přemáhala bouřící vzdor a pýchu ve svém
nitru.
Pak pohlédla na své dva společníky, kteří
trpělivě vyčkávali jejího rozhodnutí, a pevně
přikývla.
„Dobrá. Nemáme mnoho času. Musíme
zapálit hranici, pak ti ukážeme cestu,“ otec
Dominik se od ní znovu odvrátil a přijal
pochodeň od mladšího z bratrů.
„Počkej,“ zvolala za ním Erika, briskně se
protáhla kolem jeho štíhlé postavy a zastavila
se u Duncana. Přiblížila se k jeho tvářičce

