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KAPITOLA I. 
 

V černých kápích, jeden vedle druhého. Stáli mlčky, nikdo se ne-

pohnul ani o centimetr. Obličeje vidět nebylo. Jako by dostali povel, 

poklekli, klečeli na jednom koleni, hlavy mírně skloněné. Okolo nich 

se rozprostírala tma, pronikal sem jen slabý proužek měsíčního 

svitu. Byla zde zima, ale to nebylo na hradě nic nezvyklého. 

Někdo otevřel dveře. Zprvu byla vidět jen silueta, neboť na 

chodbě, ze které osoba přišla, hořely pochodně, a tvořili tak posta-

vě, jíž se klonilo všech třináct bytostí, dokonalý stín. Ten, jenž vešel, 

za sebou zavřel dveře a ve světle svíčky, kterou držel ve své levé 

ruce, přešel k oknu. Rozhrnul závěsy, za nimiž nenasytně čekal mě-

síc, aby svým úplňkovým světlem prozářil místnost hradu. 

Nyní už bylo dost světla a bylo poznat, že postava, která před 

pár okamžiky rozhrnula závěs a sundala si kapuci, je žena. Dlouhé 

černé rovné vlasy jí lemovaly obličej a sahaly až do půlky zad. Měla 

je volně rozpuštěné a přední prameny byly spletené do malých co-

pánků. Tyto dva copánky pak vedly dozadu k ostatním volně roz-

puštěným vlasům a zde byly sepnuté malou stříbrnou sponou. 

Modré oči byly jen částí její krásy a o jejích plných rtech se už neby-

lo radno zmiňovat. Žena přešla od okna a stoupla si před klečící 

osoby. 

„Povstaňte, bratři!“ To byla první slova, která pronikla tmou. 

Všichni povstali bez jakéhokoliv zbytečného pohybu, ale hlavy ne-

chali stále skloněné. Jak bylo nyní již jisté, klečící byli muži. 
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Žena odešla ke svícnům u dveří a postupně je zapálila. Dva stály 

po stranách dveří, jeden napravo od mohutné židle, která stála před 

muži, a poslední svícen byl na stejné straně, tři metry od křesla. Co 

se týkalo rozmístění svícnů, bylo to nejlepší přizpůsobení vzhledem 

k poloze okna a dveří. Ani ve dne sem sluneční paprsky moc nepro-

nikly, a pokud ano, tvořily jen slabý pás světla. Mnohokrát i ve dne 

zde hořely svícny, aby bylo vidět i do nejodlehlejšího koutu míst-

nosti. Nyní byla viditelnost sice malá, ale měsíc v úplňku odvedl 

svou práci dokonale. 

Všech třináct mužů bylo velice netrpělivých, zajímalo je, co bylo 

důvodem k nynějšímu setkání. Bylo tu ale ještě něco. Jejich počet se 

nezměnil, členové bratrstva však ano. Vlastně pouze jeden. Bylo 

nepřípustné, aby někdo z bratrstva odešel. Všichni čekali, až žena 

odůvodní toto setkání, avšak čekání na jakákoliv slova se zdálo ne-

konečné. 

„Jsem velice ráda, že jsme se znovu setkali. Nemusíte se bát, va-

še místa ve vesnicích prozatím zastoupí ostatní bratři a sestry. 

Žádné nebezpečí vašemu lidu nehrozí…“ Během svých slov se pře-

sunula k židli a pohodlně se na ni usadila. Žena mluvila plynule, 

jako by měla tuto řeč předem naučenou. Věděla, že nejdůležitější je 

ubezpečit své bratry, že jejich přiřazená místa nejsou ohrožena. Ze 

zástupu mužů vystoupil jeden z bratrů. Udělal dva kroky směrem 

k ženě a znovu udělal gesto, které měli naučené všichni muži. Po-

klekl na koleno. Byla to úcta k ženě, která ho nutila tento projev 

udělat. Žena to neměla ráda, nechtěla, aby si bratři mysleli, že se 

nad ně povyšuje, byla jim rovna, nebyla nic víc než oni. Alespoň že 

je přesvědčila odložit formálnosti, které se týkaly oslovování. Výra-

zy jako má paní jí už připadali přehnané. Oslovovali ji sestro, jako 

ona jim říkala bratři, pokud mluvila ke všem. Pokud byla informace, 
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otázka či rozkaz směrována pouze jednomu z nich, nazvala ho jmé-

nem. Věděla, že bratři byli velice zdrženliví, když ji měli oslovovat 

jako někoho sobě rovného. Přeci jen byla dcerou vládce a paní, kte-

ří dohlíželi na bratrstvo třinácti a na ostatní bratry a sestry. 

„Sestro, dovol mi sdělit ti jednu poněkud nepříjemnou zprávu.“ 

Žena povstala a sešla po schůdcích vedoucích k veliké židli. Došla 

ke klečící osobě a vyzvala ji, aby se postavila. Poté, co si stoupl, 

zvedla k němu žena ruku a pomalu mu sundala kapuci, aby mu vi-

děla do obličeje. Koutky úst se jí nepatrně nadzvedly, když zjistila, 

že muž před ní je Marcus. Měl vystouplé lícní kosti a jeho vlasy byly 

rozcuchané. Právě on byl ze všech bratrů nejzdrženlivější, co se 

týče zdvořilosti. 

„Sestro? Copak ke mně nemáš žádnou úctu?“ Žena se rozhodla 

Marcuse trochu poškádlit. Marcus, který měl doteď sklopenou hla-

vu, se jí odvážil zvednout a pohlédnout jí do očí. 

„Promiňte, má paní, “ odvětil pohotově a poněkud překvapeně. 

Ihned chtěl znovu klesnout na zem. Žena ho však chytla za ruku 

a donutila ho zůstat stát. Marcus sklopil oči a poté se podíval ženě 

někam přes rameno. Vzadu za ním se ozval slabý smích, neboť 

ostatní pochopili, že se jejich sestra snaží Marcuse přimět, aby pro 

příště nebyl tak nesmělý. 

„Marcusi, kolikrát tě mám prosit? Pokud mi budeš chtít něco ří-

ci, prostě mluv. Co kdyby to bylo něco důležitého. Myslím, že bys 

musel odhodit zdvořilosti i před samotným pánem či vládkyní.“ 

Žena skoro zapomněla, že jí chtěl Marcus něco říci. Nevěřícně se jí 

podíval do očí, to nebylo poprvé, co mu tohle provedla. Vždy byl 

přesvědčený, že jakmile tohle přijde, nedá se. Vždy ale byla tak pře-

svědčivá, že si nebyl jistý, zda to pouze hraje, nebo to myslí smrtel-

ně vážně. Jediné, co mohl nyní udělat, bylo překvapit ji. 
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„Máš pravdu, Aliss,“ řekl Marcus a žasl stejně jako Aliss, kde se 

v něm najednou vzala ta odvaha. „Mohu tě tedy informovat 

o celkem důležitých věcech?“ Aliss nenacházela slova, Marcus ji 

překvapil. Vyzvala ho, aby pokračoval. 

„Je to asi tři týdny co od nás Jason odešel. A dříve než se zeptáš. 

Byla v tom zrada,“ pronesl smutně. Na Aliss toho bylo trochu moc, 

ač se jednalo jen o jednu skutečnost. Vlastně o tři, když sečetla to, 

co věděla a musela to říci svým bratrům. 

„A jaká zrada?“ zeptala se, jako by nepochopila význam tohoto 

slova. 

„Prostě má pocit, že mu nedokážeme dát to, co Ischiové.“ 

„On odešel k nim?“ otázala se nevěřícně. Marcus jen váhavě při-

takal. 

„A řekl proč?“ Aliss doufala, že se to nějak vysvětlí, že nebudou 

v nejistotě. 

„Bohužel. Před třemi týdny jsem ho spatřil naposledy. Následu-

jící den jsem ho neviděl, vlastně nikdo z nás. Pak jsem našel v jeho 

pokoji dopis.“ Bratři se nevídali každý den. Jason mohl klidně odejít 

k někomu z bratrů či sester, kteří nejsou v bratrstvu třinácti. 

„Jaký dopis?“ Marcus se otočil a jeden z bratrů si sundal kapuci 

a podal mu kus nažloutlého dopisu, na kterém bylo napsáno Jaso-

novo možná zdánlivé vysvětlení. 

„Děkuji, Lukasi.“ Marcus se opět otočil k Aliss a vzkaz jí podával. 

Lukas se zařadil zpět mezi své bratry. Aliss se na dopis bezděčně 

podívala a potichu si pro sebe četla: 

 

Milá Aliss, 

Očekáváš vysvětlení, chápu, ale je třeba? Zamysli se nad tím, chceš 

takhle žít i ty? 
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Nechceš mít pocit vítězství a moci? Ischiové mají nadvládu, je jen 

otázkou času kdy ji získají naplno. Myslím, že je lepší být na straně 

vítězů než poražených. 

Znám Tě víc než tušíš. Jsi připravená, odhodlaná bojovat. Přidej se 

prosím na stranu, o které víš, že vyhraje. 

Je mi líto, že od Vás odcházím, bratři. Náš bratr Thom je ale napl-

no připraven. 

Ano, zradil jsem Vás, můj pane. Později budu litovat, nyní je na to 

brzy. 

Elin, vždy jsem obdivoval Vaši nebojácnost. Jste výjimečná žena. 

Někdy je Vás pro mého pána škoda. 

Nemohl jsem se nad nabídkou Ischiů dlouho přemýšlet. Možná 

bych pak zůstal. Je to jako opouštět rodinu. 

Promiňte, třeba pochopíte později. 

Sbohem. 

 

Aliss sklopila oči a vrátila se k židli, na kterou dopis položila. 

Otočila se zpět k bratrům. 

„Tohle nejsou Jasonova slova,“ to bylo jediné, co řekla jako 

v transu. Marcus se vrátil zpět mezi své bratry. Pro změnu vystou-

pil Thom, nový člen bratrstva. Vždy, když někdo z bratrstva odešel, 

ať už dobrovolně, nebo pokud zemřel, sám si na své místo předem 

vybral vhodného nástupce. Někoho komu věří. Jason věřil Thomovi. 

Thom přistoupil k Aliss a natáhl ruku, chtěl se podívat na Jasonův 

vzkaz. Aliss však odmítla. Podívala se na Marcuse s jasnou otázkou 

v očích: četl to někdo jiný? Marcus však pusou naznačil slovo ne. 

Dobrá, pomyslela si Aliss, ať to tak zůstane i nadále. Nebylo by dob-

ré, kdyby si někdo z bratrů přečetl slova patřící Aliss nebo ty, které 

směřovaly k Alissině matce. 
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„O Jasonově zradě, pokud se tomu dá tak říkat, si promluvím 

s mou matkou. Nyní s vámi musím mluvit o dalších věcech. Mohlo 

by to vlastně souviset s Jasonem.“ Aliss přejela pohledem po mu-

žích před ní a pocítila vlnu zvědavosti a napětí.   
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KAPITOLA II. 
 

„Po celém Attamaru se šíří povídačky o bytostech v černých ká-

pích,“ začala vysvětlovat Aliss. Attamar byla vesnice pod hradem. 

Měla samozřejmě ještě jeden hrad se svým králem. Ten vládl Atta-

maru. V dalších vesnicích pak byly další hrady a další králové vlád-

noucí svému kraji. Jedině v Attamaru ale byly hrady dva.  

„Nevíme to jistě, ale máme podezření, kdo začal ty zvěsti šířit. 

Jde o Katarinu. Je to dcera místního kováře. V noci se ráda potuluje 

v lesích a zřejmě přišla až k hradu a něco zahlédla, ale netuším co. 

Možná viděla jen světlo v oknech a zahlédla někoho, jak přešel ko-

lem okna. Ať tak či tak, víte jak je lidská mysl ochotná uvěřit všemu. 

Katarina chtěla něco vidět a viděla to. Dala bych i na to, že se 

k tomu všemu přidali i báchorky, že zde okolo půlnoci straší. To, že 

půlnoc je doba opilců, táhnoucích se domů z krčmy, nemusím ří-

kat,“ dodala s naprostou samozřejmostí Aliss, která stála před bra-

try. Byla to vcelku malá nepříjemnost, ale věděla, že celé bratrstvo, 

Aliss, její matka i otec, ti všichni si dávali veliký pozor, aby je někdo 

nezahlédl. Báchorky o světlech na hradě, které se objevovaly 

o půlnoci, bratrstvu samozřejmě nemohly nijak ublížit. O půlnoci 

všichni až na opilce spali, opilcům nikdo nevěřil, když další den vy-

právěli o tajemných světlech, ale přeci jen lidé se bojí a svým způ-

sobem bratrstvu tyhle zvěsti jen dodávají pocit bezpečí. V každém 

z těch vesničanů je po barvitém vyprávění malá dušička. Na hrad 

vedla jediná úzká cesta přes les, kam lidi stejně moc nechodili. Ne-

šlo ani tolik o to, že by někoho z bratrstva někdo uviděl. Mezi lidi 
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chodili normálně. Lidé by ale mohli najít místo, kde přebývají. Ves-

ničané věděli o domech na kraji vesnice, kde naleznou případnou 

ochranu. Bratrstvo třinácti si ale nepřálo, aby zdejší obyvatelé zjis-

tili více než to, že až budou v ohrožení, najdou v těch domech po-

moc. Mysleli si, že tuto skupinu založil král na ochranu svých lidí. 

Popravdě, král pro ně nehnul ani prstem. 

  Hrad bratrstva stál na skále, kterou ze severní strany nemilo-

srdně bičovalo moře, a vlny se tříštily s velkým hukotem o skály. Na 

východ se poté skála začala pomalu měnit v krajinu, kde sem tam 

rostl nějaký strom a poté čím dál tím víc se z ní stával celkem ne-

přístupný les. 

„Můžeme pouze doufat, že to lidi odradí od další návštěvy hradu 

Detrios.“ Tak se jmenoval hrad, ve kterém sídlil vládce bratrstva se 

svou ženou Elin a dcerou Aliss. V bratrstvu byly i ženy, musely mít 

ale silnou vůli. Většinou přišly o rodinu. To mohli mít na svědomí 

Ischiové. Chodili po vesnicích a zabíjeli lidi na potkání. Nikdy ale 

nenechávali svědky. Aliss, ač byla vynikající diplomatkou, netušila, 

jak má vyjádřit své pocity. Netušila, zda se má ostatním zmínit 

o svém podezření, měla neblahý pocit, že se kolem hradu potulují 

nepřátelé. Nevěděla, co mají v plánu a právě to nenáviděla, zdálo se 

jí, jako by byla slepá, jako by neviděla co se děje. Nezdálo se jí, že by 

Ischiové opustili svůj ostrov – Ischii. Byl to sopečný ostrov 

v Sadurově oceánu. Podle názvu ostrova dostali název i jeho obyva-

telé, přirození nepřátelé bratrstva. 

„Jděte do svých pokojů a já si mezitím promluvím s Elin, poté 

vás o všem informuji.“ Aliss vzala opět do ruky dopis, který našel 

jeden z bratrů v Jasonových komnatách. Byla vděčná, že se Marcus 

nepodělil se svými bratry, aby si přečetli Jasonovo rozloučení. Něco 

uvnitř ji přesvědčovalo, že Jason by toto nikdy nenapsal. Věděla, že 
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Ischiové mnohokrát přesvědčovali i Elin, aby se přidala na jejich 

stranu, nebylo divu, byla to velice krásná žena. A navíc chytrá, 

dokázala vymyslet jakýkoliv plán do nejmenších podrobností. Elin 

byla prostě připravená na cokoli. A nejen kvůli tomu ji vládce bra-

trstva miloval. 

Aliss se vlastně nechystala jít ihned za svou matkou. Měla 

v plánu projít okolí Detriosu. Chtěla se ujistit, že nikde nejsou žádné 

známky nedávného pohybu. Svého koně nechala ve stájích, terén 

byl strmý a kůň by sem nemohl. Bratři, v době kdy byli na hradě, 

nechávali své koně též v hradních stájích. Aliss byla vynikající sto-

pařkou, dokázala dobře hledat a číst stopy, které před ní někdo za-

nechal. Tomu ji naučil otec, stejně jako střílení z luku či bojování 

dýkou zblízka. Jednu takovou nosila stále s sebou. S otcem strávili 

spoustu dní v lese v přírodě. Naučil ji najít vhodné místo na táboře-

ní, rozdělat oheň, lovit a spoustu dalšího. Všechno to učení ji velice 

bavilo. Matka ji naopak učila diplomatické práci. Celé bratrstvo, 

Aliss i její rodiče chodili mezi lidi. Neměli důvod se ukrývat. Každý 

měl své království, o které se staral. Měl v něm zabránit nepříjem-

nostem a ochránit lidi před možným nebezpečím. V bratrstvu tři-

nácti byli ti nejvyvolenější. Po celé zemi bylo ještě spoustu dalších 

bratrů a sester, ti měli na starost další přilehlá království. Žili ve 

vesnici s obyčejnými lidmi, chodili do hostince, kde se najedli 

a napili dobrého vína, piva či pálenky. Pomáhali místním lidem 

s prací na polích, chodili se svým koněm ke kováři, chovali se jako 

vesničtí lidé. Nikdo netušil, kdo ve skutečnosti jsou, brali je jako 

přátele a sousedy. Právě to jim ulehčovalo práci, lidé je brali za so-

bě rovné a povídali si s nimi o svých problémech a obavách. Bratři 

a sestry pak měli jasnou představu o tom, na co se mají zaměřit 

a na co mají dohlédnout. Jedinou věcí, která je odlišovala od ostat-
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ních, byla černá kápě a jejich tajemnost. Vesničané věděli, že jsou 

jiní než oni. Ze začátku se jich báli. Později ale zjistili, že ti tajemní, 

jak je nazývali, jim nejen pomohou, ale dokonce je ochrání. Všichni 

bratři záviděli sestrám jejich schopnost dát se s každým do řeči. 

Jako ženy to měly jednodušší. Tak si to mysleli bratři. Diplomatická 

zkušenost se Aliss hodila při jednání s králem a ostatním králov-

ským lidem, například s barony. Často krále, kterému patřilo krá-

lovství, v němž se někdo z bratrů a sester nacházel, upozorňovali 

na možné nebezpečí. A tehdy bylo nutné znát etiketu. Někdy bylo 

poměrně těžké udržet nervy či naopak smích na uzdě, ale právě 

kamenné tváři je naučila Elin. 

Aliss ušla asi sto padesát kroků po stezce vedoucí k hradu 

a zpět, a poté vešla do lesa. Obešla skoro každý strom, skoro každé-

ho se dotkla rukou. Nevěděla, co přesně hledá, ale muselo to být 

něco, co do přírody přirozeně nepatřilo. Po dalších asi devadesáti 

krocích si všimla na jednom z keřů ulomené větvičky, která nyní 

visela za slabou kůru. Poklekla a pozorně si ulomenou větvičku 

prohlédla. Mohla být asi ve výši kolena dospělého muže. Mohl to 

být srnec či nějaká jiná zvěř. Pohlédla na zem a zahlédla slabý otisk 

boty. Byla to jen špička boty. Stopa byla od zlomené větvičky asi jen 

dva palce. Aliss usoudila, že ten, který zde prošel, spíše proběhl, 

soudě podle toho, že byla vidět jen špička boty, zlomil větvičku na 

keři. Popošla dál a našla další stopu, znovu jen špičku boty. Nyní si 

Aliss byla naprosto jistá, že ten který byl zde, měl poněkud na 

spěch. Obyčejný, nevycvičený člověk by si takové maličkosti nevši-

ml. Aliss se však nyní osvědčily roky učení a trénování. Šla dál a teď 

byly stopy daleko zřetelnější. Aliss si toho málem nevšimla, ale sto-

pa najednou zahnula do leva za strom. Aliss chtěla pokračovat, pro-

tože stopa poté vedla dál. Majitel stop se zřejmě před někým scho-
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vával, nebo před něčím. Aliss se podívala na přední stranu stromu, 

ale nenašla vůbec nic. Za stromem bylo poměrně dost stop. Aliss 

usoudila, že dotyčný tu strávil pár minut. Zřejmě byl velice nervóz-

ní, přešlapoval z místa na místo. Rozhodla se pozorovat stopy dál. 

Vedly ke stromu těsně vedle toho, za kterým se dotyčný schovával. 

Tam se zřejmě zastavil. A pak pokračoval. Pohlédla na strom po své 

pravé ruce asi deset kroků od minulého stromu. Teď už pochopila, 

před čím se dotyčný schoval za strom. Ve stromě byl jasně viditelný 

zářez od šípu. Někdo střílel zřejmě z kuše, neboť s lukem by se ve 

zdejším lese špatně zacházelo. Šíp ale někdo znovu vytáhl. Naštěstí 

pro Aliss šrám na stromě zamaskovat nedokázal. Stopy pronásle-

dovatele Aliss nenašla. Šla dál a asi po dalších dvě stě čtyřiceti kro-

cích zjistila, komu patří stopy, které sledovala. Kdyby Aliss pokra-

čovala, dostala by se ke kovárně. Ten, po kterém někdo střílel 

z kuše a snažil se ho zabít, byla ve skutečnosti ta. Jednalo se 

o Katarinu, dceru kováře. Jedno zjistila, ale stále potřebovala přijít 

na kloub tomu, kdo Katarinu pronásledoval. Nyní mohla doufat 

pouze v to, že Katarina má dost rozumu, aby si nepustila pusu na 

špacír. Pak dostala ještě jeden nápad před tím, než se vrátí na De-

trios. Vzpomněla si na otce, jak ji učil o Ischiech a jejich tricích: „Ni-

kdy nezapomeň, že ač jsou Ischiové vynikající střelci, v lesích je to 

těžší pro každého. Proto se připravili i na to. Své šípy namáčí do 

různých jedů.“ Aliss se vrátila zpět ke stromu, do kterého se zabodl 

šíp. Dotkla se díry a na prstě se jí objevil jakýsi sliz. Nebyla to smůla 

ze stromu, byl to jed Ischiů. Prst si očistila o strom a vracela se zpět 

na hrad s plno otázkami.  
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KAPITOLA III. 
 

Aliss se vrátila zpět na Detrios. Šla do komnat svých rodičů, na-

šla tam však pouze svého otce. Vlevo ode dveří stála postel, naproti 

které se nacházelo veliké okno, jež prosvětlovalo celou místnost. 

Bylo dost vysoké, od kolen sahalo asi čtyři lokty nahoru. Byl to 

vlastně takový výklenek. Člověk si do něho mohl sednout a měl 

úžasný výhled na moře, neboť tento pokoj se nacházel na severní 

straně. 

„Kde je Elin?“ 

„Je pryč už od rána, brzy bude ale zpět,“ promluvil drsným 

a zároveň milým hlasem vousatý vcelku vysoký a hubený vládce. 

„Stalo se snad něco?“ zeptala se. 

„Ne. Šla se podívat do vesnice. Předpokládám, že jsi přišla kvůli 

Jasonovi.“ Aliss jen kajícně přikývla. 

„Zjistila jsem něco, co by vás mohlo zajímat.“ 

„Poslouchám.“ Aliss se otočila a spatřila svou matku. Vůbec nes-

lyšela, že přišla nebo že zavřela dveře. Byla stejně vysoká jako Aliss. 

Vlasy měla ale o trochu kratší, též černé, volně rozpuštěné. 

„Jak jsi…Vůbec jsem tě neslyšela přicházet.“ Podívala se na otce, 

ale ten se jen pousmál. 

„Tak co jsi zjistila?“ pobídla ji Elin. Aliss podala otci dopis od 

Jasona, ten ho otevřel a Elin přešla k němu, aby si ho mohla přečíst. 

Alissin otec se na svou ženu žárlivě podíval. Elin si toho všimla 

a pochopila důvod, když si dočetla ten dopis. Jeho pohled mu opě-

tovala, ač to byl pohled vyčítavý. 
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„Líbíš se nejen Ischiům, ale i Jasonovi.“ 

„Vadí ti to hodně?“ pronesla Elin kousavě. Její manžel se ale jen 

pohrdavě usmál a odešel k oknu. Aliss se na oba nevěřícně dívala. 

Jak se mohli takhle hádat, když šlo o lidský život. O Katarinu. Jak by 

taky nemohli, bylo jim vcelku jedno, jestli kolem nich zuřil boj nebo 

hořelo. Vždy si našli čas na škádlení, ostatně jako celé bratrstvo. 

„Zajímá vás vůbec, co jsem zjistila?“ Oba se na ni současně podí-

vali. 

„Poslouchám,“ řekli najednou. 

„Jak malé děti,“ neodpustila si Aliss jízlivou poznámku. 

„Nemyslím si, že by nás Jason zradil. Znám ho až moc dobře 

a tohle k němu nesedí. Jistě víte o těch povídačkách, trochu jsem 

zapátrala. Šla jsem se projít a našla stopy. Patřily Katarině. Před 

někým utíkala,“ vysvětlovala stručně. 

„Jsi si jistá, že to byla Katarina?“ otázala se Elin. 

„Stopovat umím dobře, měla jsem dobrého učitele.“ Podívala se 

významně na svého otce. 

„Stopy vedly až ke kovárně. To ale není nejdůležitější, někdo ji 

sledoval. Jeho stopy jsem nenašla, ale Katarina utíkala a pak se před 

něčím schovávala za stromem.“ 

„Před něčím?“ 

„Šíp. Před šípem z kuše.“ Naznačovala opatrně. Nebylo třeba po-

kračovat, neb ihned po těchto slovech byla v místnosti cítit vlna 

napětí a strachu. Pro jistotu ale myšlenku dokončila. 

„Katarinu pronásledovali…“ a než to Aliss stačila doříct, Elin ji 

doplnila: „Ischiové.“  

Elin došla k židli a posadila se na ni, vyvedena z míry rozhovo-

rem. Alissin otec jí položil ruku na rameno a ona jeho gesto opěto-

vala. Svou ruku položila na jeho.  
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„Musíme zjistit, co o nás Katarina ví,“ promluvila Elin po chvilce, 

co si utřídila myšlenky. 

„O to se postarám,“ ujistila ji Aliss. 

„Pokud to byli opravdu Ischiové, jak to že si jich nikdo ze zdejší-

ho království nevšiml?“ zeptal se vládce. 

„Zde to má na starost John.“ John byl jeden z bratrstva, dost 

blízký Aliss. 

„Dobrá,“ rozhodla Elin: „Ty zjisti, co ví Katarina, já zajdu za Jo-

hnem a promluvím si s ním.“ 

„Nemohla bych za Johnem já?“ zeptala se trochu provinile Aliss. 

Elin se jen pousmála a kývla na znamení souhlasu. Aliss se oči roz-

zářily štěstím. 
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