
 dobách, kdy svět byl ještě mladý, kdy kůra Země byla

ještě teplá od dotyků Stvořitelových rukou, kdy Země

nepoznala války, zde žil národ, moudrý a mocný, který

sám sebe zval Sarané. Žili déle než ostatní lidé, jejich

dlouhověkost však byla na misce vah vyrovnávána malou plodností.

Byli mírumilovní a neznali nenávist, proto nevyráběli žádné zbraně.

Jejich díla byla překrásná, vždy v dokonalé harmonii s přírodou. Prý

některá z nich přetrvala v tomto světě dodnes, ale zatím zůstávají

skryta. Mezi Sarany žil muž jménem Corwin - byl to jejich princ a

byl z nich nejudatnější a nejmoudřejší. Sarané ho milovali a on

miloval svůj lid.

V



o mnoha šťastných letech se na hranicích jejich země

objevil barbarský národ Irwilů. Když Irwilové zjistili, jak

překrásná je země Saranů, zalíbilo se jim tam natolik, že

jí již nechtěli opustit. Proto vypravili poselstvo k branám

města Saren, kde měl svůj hrad král Carwan, otec Corwinův.

Přicházeli ke králi pokorně, s prosbou, aby jejich národ mohl žít na

části území, které patřilo Saranům. Král po jejich příchodu svolal

Velkou radu Saranů. Jednání byla úmorná a dlouhá. Nakonec, po

několika týdnech, se mohli Irwilové radovat: Sarané se rozhodli a

přenechali jim část své země. To byl však jen začátek.

Uplynulo sotva pár desítek let a Irwilům

začalo připadat přidělené území těsné. Už se

jim ale nechtělo chodit prosit krále

Saranů, proto začali zprvu nenápadně,

později čím dál tím neurvaleji,

uchvacovat další  území bez dovolení a

mírumilovní  bezbranní Sarané před

nimi ustupovali dál a dál. Corwin

chodil po překrásném městě Saren a

trápil se. Viděl, jak je jeho lid

zatlačován, a při představě, že za

jejich městem je už jen moře, mu

naskakovala husí kůže. Zoufalství v
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něm rostlo každým dnem. A ze zoufalství zloba. Když dorazily

zprávy o tom, jak se skupina Saranů pokoušela bránit své domovy a

byla nemilosrdně povražděna, rozhodl pro věc, jež v jeho

myšlenkách již dlouho sílila a rostla. Vytvořil v hradním sklepení

kovárnu a zavřel se do ní. Jal se vyrobit Zbraň. Zbraň mocnou, tak

mocnou, aby porazila celou armádu. Rozhodl se, že vyrobí meč. Meč

z kovu a dřeva ze stromu Mithos.



 tak Corwin dnem i nocí kul meč, vkul do něj zoufalství

jeho duše, vkul do něj nářek dětí a matek, vkul do něj

děs, vkul do něj nenávist. Vkul do něj kletby, kletby tak

mocné a v takovém množství, že se jeho záměr podařil.

Ano, vyrobil tak mocnou a strašlivou zbraň, že na světě není dodnes

mocnější a strašlivější. Ale jak rozpaloval pec, jak tavil ocel, jak meč

zakaloval, zakalilo se i jeho srdce. Aniž si to uvědomil, jeho srdce již

nebylo tak krásné, usadil se v něm černý stín a bylo tvrdé.

V té době za ním přišel do kovárny jeho mladší bratr, kterého

měl rád jako sám sebe. Když ale Borwin viděl svého bratra, zděsil se

a pokoušel se ho v jeho konání odradit.

Poznal zlo rodící se v duši Corwinově.

Nechtěl svého bratra ztratit a rozhodl se

ho zachránit za každou cenu, neboť

poznal, že jeho bratr již sešel z cesty

míru a lásky. Mluvil k němu, vyprávěl

mu o rozkvetlých zahradách, o

stříbřitých vodách. Chtěl, aby se šel

podívat na ty krásy, chtěl, aby opustil

toto zatuchlé a špinavé místo. Doufal,

že když uvidí krásu prostírající se hned
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za těmito zdmi, přijde na jiné myšlenky a snad po tom procitne. Ale

nepochodil a nic z toho co řekl neproniklo do Corwinova srdce. Ten

nepromluvil ani slova a věnoval svou pozornost jen meči. Když

viděl, že se takto nikam nedostane, rozhodl se pro velmi riskantní

řešení. Tak nabral dech, připravil se a . . . a popadl ten meč a utíkal s

ním pryč. Vyhnul se kovadlině, zavadil o velkou palici a hnal se dál

ke schodům. Kovárnu, která byla osvětlena jen ohněm

z výhně, neznal však tak dobře a stíny potulující se

po stěnách mu v útěku vůbec nepomáhaly.

Nemohl a také neutekl moc daleko. Ještě před

schodištěm pocítil na svém zátylku dech a o mžik

později se již zakousl do prvního schodu

vytouženého schodiště. Rozbil si o něj hlavu, pět

zubů se pokusilo vytvořit usměv mimo dásně, ale

moc jim to nevyšlo a meč se teď válel někde na

zemi. Spousta malých permoníků mu začala bušit

do hlavy svými perlíky. Neměl ponětí, co se děje,

cítil jen, že je tažen za nohy zpět do nitra kovárny.

Slyšel bratrův zlověstný hlas. "Tohle jsi neměl

dělat. Vždy jsem tě miloval a jenom kvůli tomu

dnes nezemřeš!" Bolest hlavy pomalu ustupovala a

Borwin viděl, jak se ta proklatá zbraň opět vyhřívá

v řezavých uhlících výhně. Zdálo se mu, že ten meč



si žije svým vlastním životem a kdyby měl oči, tak by na něj

jistojistě zamrkal. Seděl svázán opřený o sud s vodou a nebylo mu

moc do smíchu. Nevěděl, co si počít, a netušil, co Corwin zamýšlí.

Věděl jen, že se musí pokusit znovu o tu hazardní hru, která ho už

jednou málem stála život. Spoléhal jen na lásku jeho bratra k němu.

Sledoval každý pohyb, sledoval, kdy bude nejlepší čas na útěk.

Nad okolní svět se začal opět snášet závoj noci. Ani zlomek

měsíčního svitu byste však nenašli na místě, kde byli dva bratři. Byli

to bratři, jeden byl ovšem svázaný a ten druhý? Ten ho svázal.

Borwin měl však již plán. Jistě přemluví svého bratra, aby se

mohl najíst, povolí mu pouta a to bude jeho chvíle. Chvíle útěku. Až

půjde Corwin zakalit meč do sudu, tak mu ho vytrhne a pokusí se

znovu o útěk, teď se mu to už ale musí podařit. A tak se stalo něco,

čeho oba litovali na dlouhá a dlouhá léta. Vše se pro Borwina

vyvíjelo podle plánu jen do té chvíle, než se pokusil vytrhnout ten

meč. Ten pohyb přišel příliš brzy, chyba za kterou se platí až do

konce života. Byl odhozen na zem strašlivou silou, která se dá získat

jen v kovárně. Jak padal, přes tvář mu přejel ještě rozžhavený kus

železa. Borwin upadl do bezvědomí.

Když to Corwin viděl, zastavil se uprostřed smrtícího úderu.

Ještě mu zbyla v srdci troška lásky k svému bratru. Nechtěl však,



aby mu dále překážel v jeho konání. Proto ještě tu noc vyjel do kraje.

Borwina měl přivázaného jak pytel k postroji svého koně. Jel celou

noc a ještě kousek dne. Někde uprostřed lesů pak zanechal svého

bratra osudu. Ponechal ho tam jako potravu vlkům, či jiné zvěři.

Vracel se zpět sám s dalším šrámem na srdci, zase měl co vkout do

chladného železa. Další žal se usadil v jeho srdci, vryl se mu do

tváře, zračil se mu v očích. Pohřbíval v sobě vzpomínku na to, co

učinil. Každým dalším krokem, který ho vzdaloval od jeho bratra,

umíral i on sám. "Vždyť co bych se trápil, mohl si za to přece sám, já

ho varoval! " Teď jen co říci až vrátím se do města? Musí projít opět

nepozorován! Nikdo by přece nepochopil, proč to udělal. Tak

procházel Sarenem jak zloděj, jenž dne se bál, ne jako budoucí král.

Ale přeci potkal několikero přátel. A ti se ho ptali a vyptávali. I když

je rychle odbyl, přece jim lhal. Pak do kovárny přišel, rozpálil pec,

vzal perlík a kul a bil v ten meč. Všechen svůj žal opět tam dal.

Bratrův hrob z něj udělal.

Takhle skončil jeho bratr. Nikdo už o něm nikdy víc neslyšel,

nikdo ho již nikdy neviděl.



o týdnech usilovné práce byl meč hotov. Přes všechno

utrpení, které mu meč způsobil, byl výsledkem své práce

nadšený. Když s mečem ve své kovárně cvičil, když ho

leštil, když dlouhé hodiny pozoroval, jak je jeho čepel

ostrá a neústupná, když se kochal jeho krásou, uvědomil si, že je pro

něj mnohem víc než obyčejnou věcí. Tehdy se rozhodl dát mu

jméno, jméno Darkwail.

Když Corwin vyšel ze sklepa, Darwail měl připnutý na zádech,

zpočátku jej nikdo z jeho lidu, ba ani z příbuzných nepoznával. Jeho

tvář se jim zdála cizí. Měli z něj strach. Nevěděli proč, ale děsily je

jeho oči. Ty oči.

Corwin to nechápal, nerozuměl tomu. On se kvůli nim obětoval

a snížil se k vytvoření zbraně, dřel dnem i nocí jen kvůli jejich

záchraně, a oni se ho nyní straní! Toto pomyšlení v něm vyvolávalo

hněv.
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o několika dnech si ho nechal zavolat jeho otec a vyslovil

přání, aby ten proklatý meč zničil. Corwin mu poprvé ve

svém životě začal odporovat. Řekl otci, že tato zbraň je

může všechny zachránit před rozpínavým barbarským

národem a že by bylo nemoudré vzdát se jí. Král s vážnou tváří

odvětil: "Synu, toto je královský rozkaz. Ta zbraň nás může nyní

zachránit, ale dřív nebo později by přivedla v záhubu celý svět. To

nemohu dopustit. Dost řečí - poslechni." Tak na prince ještě nikdy

nikdo nepromluvil.

Corwin byl však na svůj výtvor nesmírně pyšný a nechtělo se

mu jej zničit. Vždyť jej stál tolik utrpení a potu! Vždyť má moc

zachránit jeho lid! Tak prožil bezesnou noc v chmurných pochybách.

Nad ránem, kdy bývá noc i lidské srdce nejtemnější, zvedl se princ

Corwin, syn Carwana, přišel ke svému otci, králi všech Saranů,

přišel k němu v noci, když všichni v domě spali, a zabil ho. Zabil ho

ve spánku a zabil ho Darkwailem. Tím jasně určil cestu, po které

půjdou dále jeho kroky: poprvé Saran zabil Sarana.
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orwin se však podobnými úvahami nezdržoval. Plán již

měl vymyšlený. Vzbudil služebníky a řekl jim: "Král je

nemocen a nemůže vstát z lůžka. Nechce být rušen."

Před vchod do královských komnat postavil stráže a

těm zase řekl: "Nikdo, kromě mě, nesmí k němu vstoupit."

Pak nechal svolat všechen lid před brány paláce a vystoupil před

ně. Řekl jim o králově nemoci a všem rozkázal, aby se připravili na

boj proti Irwilům. "Dost bylo útlaku, musíme se bránit. My jsme v

právu a tato zem nám vždy patřila. Lide můj, je čas ukázat těm

barbarům, že nás již utiskovat nebudou, že vše má svůj konec - i

jejich rozpínavost." Sarané stáli v úžasu před svým princem, nevěřili

tomu co slyšeli. Zlá předtucha věcí příštích se jim vkradla do srdcí.

Nikdo se však nedokázal Corwinovi vzepřít, nikdo se neozval a

neprotestoval. Padla na ně bázeň. Báli se mu pohlédnout do očí, báli

se mu odporovat, báli se Darkwailu.
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etrvalo dlouho a armády Saranů a Irwilů se srazily.

Těžká však byla srdce Saranů! Chmurně a odhodlaně

přicházeli zemřít. Šli na zteč, šli bojovat, jejich kroky

je vedly k cíli, ke smrti. Co krok byli smrti blíž, přesto

nepolevovali. Verdikt byl vynesen a oni se smířili se vším, co mělo

následovat. Nikdo neodporoval. Všichni věděli, že bez bojového

výcviku jen se svými cepy a šípy s dřevěnými hroty nemají

sebemenší šanci proti vyzbrojené a vycvičené Irwilské armádě.

Bitva začala nedaleko od bran města. Irwilské meče prosekávaly

Saranské tuniky, drtily lebky, přetínaly páteře. Zato saranské šípy

neškodně klouzaly po nepřátelských pancířích a přilbách, jen

žalostně málo jich zasáhlo cíl. Výsledek bitvy se zdál být

neodvratný.

Tu náhle se před zraky všech bojujících zjevila sama smrt. Z řad

Saranů vyjel Černý rytíř na černém koni, v černém brnění, se

strašlivým černým mečem a smrt cválala po jeho boku. Kde zjevil se

ten jezdec, tam smrt přišla s ním. Byl jejím poslem,

nepodplatitelným, neústupným, byl vykonavatelem její vůle. Lidé

počali utíkat, ve tvářích se jim zračila čirá hrůza, děs ovládl jejich

těla, která se zmítala ve smrtící křeči jen z pohledu na Černého

jezdce. Oči, ty jeho oči! Plál v nich plamen nenávisti, plamen

zatracení. Kdo se do nich zadíval, ten na duši onemocněl, snad o ní i

přišel. To Corwin přibyl do bitvy i s Darkwailem. Nikdo z lidí proti
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němu nebyl schopen obstát. Kdokoli z nich byl i třeba jen lehce

zasažen jeho mečem, okusil jeho moc. Poznal utrpení tak obrovská,

že než aby umřel později věkem, radši si srdce své sám z hrudi

vyrval. Panika zachvátila všechny Irwily, obraceli se a prchali -

všichni, kdo ještě nepřišli rozum. Když Corwin viděl Irwily prchat,

radoval se a byl šťastný. Byl rád, že dokázal ochránit svůj

lid, přes ztráty, které utrpěl.

Obrátiv svého oře, jel do stanu hlavního velitele

domobrany. Potkával cestou své poddané, ale i ti před

ním utíkali. Když stanul uprostřed svých velitelů,

nikdo z nich se mu nedíval do tváře, nikdo z

nich s ním nebyl schopen vytrvat déle jak pár

úderů srdce, než uprchl. Hrůza ho obklopovala jako

plášť, byl zahalen temntou a děs z něj vystupoval jako

mlha ze země.

Všichni se ho báli a nikdo s ním nechtěl sdílet jeho radost. Byl

sám. Sám se procházel po poli, kde na hlavu porazil vokupanty.

Místo aby mu jeho lidé děkovali, tak se ho straní. Začal je nenávidět,

nenávist ho pohltila. Nenáviděl vše hořkou a silnou nenávistí, o to

silnější, oč víc dřív miloval. Odešel z míst, která mu připomínala

dřívější život. Nechtěl se už radovat, nechtěl cokoli nebo kohokoli

milovat. Odešel a dlouho nikdo nevěděl kam.



atímco Corwin přešel pohoří Arranei, což nikdo bez

jeho pomoci nedokázal předtím ani potom, a budoval si

uprostřed ledového králoství své sídlo, ve kterém ho

sžírala samota, Irwilové a Sarané usedli za jednací stoly.

Poučili se, co je válka a jak dokáže změnit jejich životy. Shodli se,

že mohou žít vedle sebe, a odpustili si všechna příkoří. Byl to věk

radosti, věk plodící země, věk smíření, věk rozkvětu. Přesto nezničili

zbraně, již nikdy se nevrátili k blaženému stavu míru. Veteráni Bitvy

Černé smrti se stali váženými členy rytířského stavu, pořádaly se

turnaje, děti byly vychovávány v umění války. Mnohokrát se jim to v

průběhu následujících věků vyplatilo - barbarské hordy, které se čas

od času zjevovaly na východních hranicích, se brzy  poučily, že

překrásná země je dobře střežena statečnými rytíři s těžkými

pravicemi.

Byli zde ovšem i lidé, kteří se báli Corwinova návratu, neboť

zažili pohled jeho očí a nevěřili tomu, že by se někdo, kdo okusil

krás této země, nechtěl vrátit. Báli se, že vše krásné, co teď tak těžko

budují, by mohlo být jednoho dne opět zničeno. Proto dlouho bádali

jak vytvořit zbraň, která by mohla Darkwail porazit. Nakonec

ukovali Dagelon, meč, který byl předurčen, aby zlomil černou moc

Jednoho meče. Od první chvíle z něj zářila radost, která vyháněla

strach z lidských srdcí. Byla sepsána i Nisselova kniha, kde v

řádkách sepsaných pradávným písmem Saranů stálo veškeré poznání
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o Corwinovi a jeho skutcích. Starý Nissel do ní vepsal mnohá vidění

věcí příštích a varoval před možností Corwinova návratu.:

ü za meczem zla vydala se cela armada      v czele vojsk byl a je i

ved    vsak nesvitil a byl jako led      darkwail ]lane noci a zlem

utokem riti se na mjesto saren      hle obraz v mych oczich mneni

se a zrim jak nekdo jiny haszteri se      bojuji ]roti sobje ti

kdosz v soudrsznosti maji byti      to vjec zla    to ne]atri se

hle ted musz jensz honosny ma sat    dlouhym slovem zaczne je

]eskovat      lal jim a jeho hlas ]lal a ten mocny zar    mnoho

srdci rozehral      mnohe ]ak zkouszky stanou jim v cestje a

v ]osledni ]ak svornosti us]jet musi     ted kdysz vszickni jedno

jsou do bitvy vyjedou      ta laska jesz nema rada sama sebe trha

na kusy samolibe ne]ratele      czerny stin vali se v ]rachu

mrtev jest    skonczila vlada strachu ü



ba národy se sbližovaly a promíchávaly. Už nebylo

rozdělených měst, po čase se dokonce začala uzavírat

společná manželství. Byl pouze jeden král, kterého

uznávali jak Sarané, tak Irwilové. Říká se, že

královský rod jako jediný má čistou saranskou krev. Během několika

staletí se jeho země natolik rozrostla, že ustanovil knížata, kterým

přidělil léna, aby je spravovala. Z nich pak vzešly slávy knížecké

rody, které známe dodnes. Nade všechny pak v dobách rozhodujících

zazářila sláva Queenů, Katovců, Křižáků, Smiřických a Splašených

orlů. Knížatům byla dána veliká volnost, avšak měla i povinnosti,

především ochranu království proti nájezdníkům a jiným hrozbám.

Protože zem žila převážně v míru, král nevyžadoval od svých knížat

žádných služeb. Knížata byla zaměstnána spravováním svých lén.

Jejich oprávněná láska a povinnosti k vlastním knížectvím měly za

následek odloučení jednotlivých rodů. Roky štěstí a vzestupu

odehnaly dávný strach. Meče i kniha byly zapomenuty a zdály se být

nenávratně ztraceny.
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orwin však mezitím stále vymýšlel plán msty všem těm,

které pokládal odpovědné za jeho samotu. Toužil po

pomstě a tím jediným, co mohlo jeho touhu ukojit, by

byla zkáza celého Saranu. Počal shromažďovat velké

množství příšer, které jediné se nacházeli v sousedství jeho sídla,

cvičil je a vytvářel z nich podivné temné bojovníky. Cvičil svoji vůli,

až dokázal ovládat jiné tvory a jen s pomocí své vůle přemisťovat

nebo ničit předměty. Jeho vůle byla silná, zakalená nenávistí a

pomstychtivostí. Již dávno se přestal zvát Corwinem, neboť to jméno

mu připomínalo město Saren a dobu již dávno minulou. Nyní povstal

Černý Kníže, muž beze jména, oděn v čerň noci, s mocí, jakou zem

předtím nepoznala. Vytvořil tajný průsmyk v horách

Arranei, svou vůlí prorazil ve vrcholku hory Tainei tunel

pro své budoucí armády. Nikdo o tom nevěděl,

nikdo tudy nechodil. Vchod do tunelu pro

jistotu zamaskoval iluzí

neproniknutelné skály. Jeho vojsko

se zatím rozrůstalo, i když nejednou

vyvstaly problémy s tím, že

neposlušného vojáka jeho nadřízený

pohltil. Přípravy byly pracné a

dlouhé, vůbec si neuvědomil, že

uběhly desítky staletí. Stal se z
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něho stín jeho někdejšího já. Jednoho dne však nastal čas, kdy

poslední z příprav byla dokončena a on se vydal se svým vojskem

naplnit svou pomstu. Jeho cesta vedla přes zasněžené pláně dalekého

severu, přes hory Arranei středem hory Tainei. Jel přímou cestou na

Saren. Zemí projížděl jen v noci, proto si ho nikdo nevšiml, jen těm,

kdo spali v blízkosti jeho cesty, se do snů vkradl děs a noční můry.

V té době vládl zemi král Tonhir Moudrý. Byl velmi sečtělý a

měl zalíbení v poznávání starých

a tajemných příběhů i skutků. Objevil

bludiště tajných chodeb, které

vybudovali jeho dávní předchůdci v

dobách Saranské říše. V tomto

bludišti nalezl klid na své studium,

neboť o něm věděl jen on sám a jeho

tajemství udržel. Jednoho dne narazil

na starou knihovnu a jeho srdce

zaplesalo, když zřel regály starých

zaprášených knih. Jak vešel a

procházel mezi svazky, upoutala

jeho pozornost Kniha. Nebyla

ničím zvláštní, žádné ozdoby

neměla, přesto k ní byl od



prvního okamžiku přitahován neodolatelnou silou. Dočetl se v ní o

znameních, která by mohla předcházet Corwinovu návratu. Brzy

zneklidněl, nemohl spát a stále hloubal nad jejich významem, neboť

hlas jeho srdce mu našeptával, že tato doba se dovršuje. Proto vyslal

svého Posla, aby co nejdříve shromáždil rody na obranu země.

Nepřestával ve zkoumání a výkladu textu. Poznal tajemnou sílu v

něm ukrytou. Obsahovala slova poznání o Corwinovi, která byla

sepsána k jeho poražení, přesto jejich moc byla tak zrádná, že osoby

slabší vůle mohly podlehnout a sejít na stezku zatracení. Bojoval

proti té síle a zvítězil, nepodlehl mámemí moci. Rozhodl se Knihu

ukrýt na tajném odlehlém místě, aby nemusel čelit stále se

zvyšujícímu nátlaku na svou vůli.



ody dorazily k branám Sarenu a počaly se cvičit v boji.

Aby byli schopni odolat nadlidské Corwinově síle,

připravil pro ně král řadu náročných zkoušek. Až se

jedné temné noci uprostřed jejich ležení zjevil sám

Černý kníže, rozhodnutý je zničit. Vysmíval se jim, sebejistě urážel

krále a je nazýval červy plazícími se neprávem po jeho zemi. Lákal

ty, kteří si chtějí zachránit holé životy, aby se přidali na jeho stranu a

za věrné služby se nechali zahrnout bohatstvím. Aniž by kdokoli z

knížat či rytířů byl schopen jen vytasit meč, démon opět zmizel.

Následujícího rána knížata ke svému velkému zármutku zjistila, že

někteří z nejlepších bojovníků se nechali zmámit slovy Černého

knížete a důkazy jeho moci a nechali se zlákat k dezerci.

To znamenalo skutečný začátek války. Rody vyrazily najít

Černého knížete a zničit ho. Šli cestou trnitou a plnou nástrah. I

počasí bylo proti, nebe blankytně modré se změnilo na ocelově

tmavou. Blesky a hromy je doprovázející, vichřice, provazy vody

padající z nebe  byly na denním pořádku. Dohánělo je to k

zoufalství, padali vyčerpáním ke kraji cest. Nedovedli si už

představit nic horšího, nitka na nich nezůstala suchá, a když i

nejvytrvalejší bojovníci umdlévali a koně vyčerpáním umírali, přišla

bouře silnější než kterákoli před ní. Nic je ovšem nemohlo odradit od

cíle, jenž sobě vytyčili. Odhodlanost a oddanost králi je posilovaly.

Každý z rodů se mu chtěl co nejvíce zavděčit a vyzvednout sebe

R



sama, proto se předháněli  a nejednou se dokonce i střetli v drobných

šarvátkách. Nakonec přece jen zvítězil rozum a ne touha po slávě.

Poznali, jak malicherné bylo jejich konání. Uvědomili si, že existuje

jen jediná cesta, jak porazit Černého knížete. Udatnost je k vítězství

nutná, ale bez lásky, věrnosti a přátelství nestačí. Bylo je opět možno

vidět jdoucí vedle sebe vstříc osudu. Za úplňku vzlétly meče k nebi,

vzduch se naplnil křikem bojovníků v plné zbroji.

A tak došlo k Poslední bitvě.



a svítání stála obě vojska proti sobě. Zdálo se, že se

Černý kníže přepočítal. Na poli stál obklopen hloučkem

temných postav, které s sebou patrně přivedl ze své

liduprázdné říše, a kolem byli rozmístěni zrádní rytíři se

svými i na cestě zla věrnými druhy: všehovšudy dva tucty rytířů na

koních, necelá stovka lučišníků a stejně tolik pěšáků. S každým

jednotlivým rodem by se Černý kníže snadno vypořádal, ale teď stál

proti sjednocenému vojsku, které čítalo okolo tisíce mužů, z toho

minimálně dvě stě rytířů na koních. Vojsko Černého knížete

očekávalo královské ve formaci obvyklé pro početně slabší armádu:

lučišníci stáli ve dvou řadách - zhruba metrové rozestupy mezi

vojáky v první řadě umožňovali druhé řadě vysílat své šípy i na

blízko.

Před nimi byly do země šikmo napíchané zašpičatělé klacky,

které měly zpomalit postup útočníků. Z těch pěšáků, kteří byli

vyzbrojeni kopími či jinými dlouhými zbraněmi, vytvořil Černý

kníže třetí řadu, která měla za úkol zadržet útok jízdy. Mezi

jednotlivými pěšáky byli rozestupy, jimiž se střelci v okamžiku

útoku mohli stáhnout do bezpečí. Zbytek pěšáků byl rozdělen do

několika oddílů, vedených zrádnými rytíři na koních, rozmístěných

podél bojové linie tak, aby mohly zasáhnout, kde linie povolí či

naopak kde bude možno vést protiútok. Sám černý kníže zaujímal
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postavení za liniemi svého vojska přesně uprostřed v čele svých

temných jezdců.

Sjednocená knížata byla s nepřátelským rozestavením již od

svítání obeznámena a po krátké poradě rozmístila své voje útočným

způsobem. Přes své nedávné spojenectví si nedovolili rozpustit

jednotlivé knížecí armády, takže každá měla bojovat jako samostatná

jednotka. Kníže Eledar, který mezi pěti knížaty zaujal pozici

neformálního vrchního velitele armády, tvořil se svým největším

oddílem jádro armády. Před ním se seřadili Splašení orlové, nejméně

disciplinované jednotky, tvořené zejména práčaty, lučišníky a lehkou

jízdou. Jejich úkolem bylo rozrušit nepřátelské řady a před hlavním

střetnutím se rozptýlit na obě strany. Za nimi měli ve dvou vojích

postupovat těžce obrnění Křižáci, kteří měli na dvou místech

prolomit nepřátelskou linii. Eledar sám se svými jezdci měl

uskutečnit poslední závěrečný úder na střed protivníkovy armády,

ale především čelit případnému protiúderu Černého knížete a jeho

rytířů - bitva jako taková se zdála být jasnou záležitostí, ale všichni

měli hrůzu z Corwina a jeho Darwailu a soudili, že nejlépe se mu

může postavit právě Eledar, obklopený více než padesáti rytíři své

domácnosti. Po obou křídlech měly pomalu postupovat rody

Katovců a Smiřických, které měly v pravý čas udeřit z boků na

nepřátelské pozice.



Plán vypadal dobře - místo střetnutí si sice vybral Černý kníže,

ale dobu úderu volili královští, a děsivý hlouček černých jezdců ve

středu nepřátelského vojska nemohl vyvážit ohromnou početní

převahu.



itva začala podle plánu a probíhala dobře. Splašení

orlové postupovali vpřed (jestliže se v jejich případě dá

o nějakém postupu mluvit - zdálo se, že proti

nepřátelským řadám spíše vylétla stovka

pestrobarevných orlů, z nichž každý jednal sám za sebe, což

mnohým z nich možná nakonec zachránilo život) proti nepřátelským

řadám. Splašení se hnali kupředu za zpěvu, pištění a výskání, skákali

do vzduchu nebo metali kozelce. Když vzlétla první salva šípů,

mnozí z nich sebou prostě praštili o zem. O Eledara se při pohledu

na takovou nedisciplinovanost pokoušely mdloby, nicméně musel

uznat, že jen málo šípů si v takovém zmatku nalezlo svůj cíl. Orlům

se tak podařilo proniknout do blízkosti nepřátel a zasypat je

množstvím nejrůznějších střel.

Vyznamenala se zejména jízda - snad jen půldruha tuctu mužů -

která se s děsivým řevem hnala přímo na střed nepřítele. Přestože

koně tvořili pro šípy snadný cíl a většina z nich padla, mnoho

lučišníků propadlo panice a prchlo za ochrannou zeď kopí. Jezdce

však ani nenapadlo útočit čelně a v poslední chvíli strhli své koně,

naházeli na nepřátele sekyrky a oštěpy o obloukem prchali z bojiště.

Tak se stalo, že sevřené šiky Křižáků vedené knížetem Uscherem

vypochodovaly z oblaků prachu zvednutými desítkami splašených

nohou, upalujících na obě strany, proti obráncům již zmateným a

kolísajícím. Někteří z lučišníků byli mrtvi či zraněni, jiní se teprve
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vraceli do svých pozic, a více než půldruhé stovky útočníků

zakutých v železe, pochodujících za dvěma tucty jezdců pod modrou

korouhví, je naplňovalo děsem. Eledar si olízl rty, pomalu sklopil

hledí své přilby, pravačkou převzal od panoše dřevec a levačku zvedl

do výše. Okamžik konečného zúčtování se blížil.



 tu chvíli se kdesi nedaleko rozeřvaly bubny a píšťalky.

Z lesa napravo od bojiště se vynořila skupina černě

oděných jezdců se založenými kopími, která se

tryskem rozjela proti zelené korouhvi Smiřických. Za

nimi se hnaly stovky pěších postav a stín a děs šly před nimi.

Zároveň i udatný Caramis Katovec pod svou červenou korouhví

sledoval, jak se na levém křídle z blízkého pahorku řine temné

vojsko, které se bez sešikování jako temný příval valí na jeho

početně mnohem slabší jednotky.

Útok Uschera to však nemohlo zastavit. Většina šípů neškodně

zazvonila na křižácké zbroji, několik koní padlo, ale útok jízdy

zastaven nebyl. Lučišťníci se rozutekli a křižáci narazili na zeď

vztyčených kopí. Vypukl tvrdý boj. Kopí se lámala, kůly páraly

koním břicha, meče a dřevce útočníků vybíraly v řadě kopiníků

krutou daň. Obranná řada byla prolomena a zrádný rytíř Cainis

musel hnát svůj záložní oddíl proti Uscherovi. Jeho kopí se však

rozčíslo a štít křižáckého knížete. Uscher, jehož dřevec byl zlomen,

vytasil meč a jedinou ranou poslal svého zrádného vazala do pekel.

V okamžiku triumfu se však na střed bojujících snesla tma. To Černý

kníže a jeho temná družina nasadili koním ostruhy a zapojili se do

bitvy. Vrhli se na zbytek křižáckých jezdců jako ničivý příval. Černý

kníže smetl tři jezdce, kteří se snažili chránit svého pána, a stanul

tváří v tvář Uscherovi. Ten se však nezalekl a rozpoutal se zuřivý
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zápas - o posledním boji Uschera Velikého se dodnes pějí písně od

východu až na západ k moři. Přesto však temná zloba zvítězila a

Darkwail se opět napil vznešené krve. Křižácká pěchota již nestačila

přijít na pomoc svému pánovi, viděla však jeho skon a padl na ni

děs. Proti nim se nad mrtvolami jejich pána a jeho rytířů tyčila

strašlivá temná postava, obklopená družinou rytířů, kteří snad ani

nepocházeli z tohoto světa.



ledar se cítil prachbídně a na několik krátkých okamžiků

propadl panice. Pečlivě připravený plán byl v troskách.

Jak je toto možné? Ještě během noci mu průzkumníci

hlásili, že na míle daleko není žádná vojenská jednotka.

Přeci jenom podcenili sílu kouzel Černého knížete! On je skutečně

nepřítel nad jejich síly! Co ale teď dělat? Původně měl v tuto chvíli

hnát své rytíře proti Černému knížeti. Obě jeho křídla však byla

zaskočena minimálně dvojnásobnou přesilou nepřátel. Z dálky

sledoval, jak Caramis Katovec i Ponhart Smiřický staví své voje do

obranné formace. Oba dva nutně potřebovali pomoc! Kdo však

zastaví démona, který vede nepřátelské vojsko? Vzápětí si uvědomil,

že váhání je nejhorší ze všeho.

Temná družina vrazila mocným klínem do řad Křižáků a za ní se

formoval mocný oddíl všech zrádných jednotek, který se chystal

roztrhnout jeho vojsko vedví. Eledar měl stále ještě přes tři stovky

čerstvých bojovníků, výkvět království, kteří v okamžiku

rozhodujícího střetnutí zaháleli! Neváhal již ani na okamžik, jeho

levice proťala vzduch a šiky pod hnědou korouhví Queenů vyrazily

vstříc poslední bitvě.

Černý kníže na strašlivém koni budil v řadách nepřátel děs. Pod

jeho mečem Darkwailem hynuli bojovníci jeden za druhým. Hnal se

dopředu v čele své jízdy a nebylo síly, která by jej mohla zadržet.
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Křižáci však byli bojovníci

cti, udatnosti a věrnosti, kteří

jen tak z boje neutečou.

Oddíly zrádných rytířů, které se hnaly v

patách Černému knížeti, zjistily, že se ulice

prosekaná temnou družinou uzavírá křižáckým

železem. Každý metr musely nanovo vykoupit potoky krve.

Křižáci byli zdecimovaní, neměli jezdce, bylo jich méně, ale

nehodlali propustit nepřítele skrze své řady lacino. Zrádci

postupovali, ale pomalu. Stejně tak temné armády na obou křídlech

se setkaly s houževnatým odporem. Smiřičtí ani Katovci nebyli z

těch, kteří prchají před přesilou, a salvy lučišníků, mlčenlivá hráz

těžké pěchoty a prudké výpady jízdy působily neuspořádaným

černým houfům těžké ztráty a zpomalovaly jejich postup. Těch

několik desítek temných stvůr, které obešly křídla a chtěly dokončit

obklíčení, vrhly zpět píky Queenů.



ak se stalo, že na padesát hnědých rytířů z Eladarovy

domácnosti udeřil Černý kníže sám, následován jen

několika temnými postavami. Střetnutí to bylo strašlivé.

Černí rytíři vládli ďábelskou silou i rychlostí a hnědí se

s nimi nemohli měřit. Mnoho Eledarových rytířů padlo při obraně

svého pána, ale i hlouček okolo Corwina se ztenčoval. Černý kníže

sám jezdil jako blesk sem a tam a smrt chvátala po jeho boku. Zdálo

se však, že i on je zneklidněn - nepřátelská křídla byla téměř

obklíčena, střed téměř prolomen, a přesto nikdo neutíkal. Ó, jak zlo

nikdy nemůže pochopit dobro v jeho věrnosti a lásce, v jeho ochotě

obětovat se!

Eledar sám se pokoušel střetnout se s Černým knížetem, ale

zabraňovali mu v tom jeho věrní, kteří nedbali příkazů, i temní

nepřátelé. Již dva srazil, přesto se však nikdy nedostal svému

úhlavnímu nepříteli na dosah. Sám si nebyl jist, zda toho lituje. Po

čase nezbýval v sedle již skoro ani jediný z jeho rytířů a kolem něj

stál jen les z pík jeho věrných pěšáků. V tu chvíli si uvědomil dvě

věci - v záplavě hnědé teď vyčnívá pouze jediná černá skvrna a tou

je Corwin. Temná družina byla vybita do posledního muže! Druhá

věc nebyla tak radostná. Černý kníže se právě hnal přímo k němu a

jen téměř nepostřehnutelné zákmity jeho meče a ulička rostoucí před

ním dávaly tušit, že Queeni statečně a bez naděje na úspěch chrání

svého pána. Pak již byl temný stín zde.
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Eledar cítil, jak se jeho meč nastavený proti Darwailu láme a jak

jeho věrný kůň řičí smrtelnou bolestí. Pak se již válel v kotrmelcích

po zemi. Vyhrabal se na nohy právě včas, aby uviděl, že smrt

jménem Černý kníže se opět řítí přímo na něj. Instinktivně zvedl

pravici, ale zlomeným mečem není možno čelit útoku z koně. V tu

chvíli se jako blesk objevil Caramis. Statečný Caramis Katovec, pán

modré korouhve, jenž se v okamžiku největší tísně vrátil zkřížit meč

s úhlavním nepřítelem! Jeho kůň se hrudí srazil s protivníkovým,

jeho meč hvízdl vzduchem. Darkwail jen taktak odvrátil strašlivý

úder a na zlomek vteřiny se Corwin zdál otřesen. Pak však zaútočil s

nadlidskou rychlostí. Pán Katovců jeho útok odrazil, ale zapotácel se

v sedle. Než se vzpamatoval, Darwail znovu zazpíval píseň smrti.

Caramisův meč se rozletěl na kousíčky, jeho štít pukl a on sám byl

silou nárazu sražen ze sedla.



 tu chvíli se zastavil čas. Černý kníže ve svém triumfu

ztuhl, zastavil se uprostřed pohybu a nevěřícně otočil

hlavu. Z jeho levého boku trčela násada píky. To

Eladar, který se vyhrabal na nohy, vytrhl píku z rukou

hrůzou ochromeného vojáka a v nestřeženém okamžiku ji vrazil

protivníkovi hluboko do boku. Pak se však otřásl hrůzou, pustil

násadu a ustoupil o krok - ani on nemohl snést takovou blízkost

Tmy. Z podivného omámení jej vytrhl jásot jeho věrných. Černý

kníže se v sedle naklonil stranou, pomalu upustil Darkwail a těžce

dopadl na zem. Eladar se již dále nezdržoval - uchopil Darkwail,

vyšvihl se na koně jednoho ze svých vojáků a vzkřikl mohutným

hlasem: "Dovršme své vítězství! Nenechme ani jednu temnou zrůdu

uniknout! Za mnou, Queeni, za vítězstvím!"

Než však stihli dorazit do boje, potkali zbylá knížata, která jim

jela vstříc se šťastnou novinou na rtech: "Celá nepřátelská armáda

byla poražena," povykovali Splašení orlové. "Všechny zrůdy padly

najednou," dodal Ponhart Smiřický. Eledar vytáhl Darkwail se slovy

"Toto je důvod jejich smrti, ukáži Vám místo Corwinova skonu".

Když se vrátili na místo Velkého souboje, ke své velké radosti

nalezli živého a zdravého Caramise. Tělo Černého knížete ovšem

nenašli.

V



ásledné oslavy byly velkolepé. Všichni se radovali,

stoly se prohýbaly pod množstvím jídla a panošové

nestačili dolévat číše vínem. Knížata byla

vyznamenána za svou odvahu a věrnost.  Eledar dostál

ocenění nejvyššímu. Král ho jmenoval strážcem pokladu se všemi

povinnostmi, které k tomu náleží.

Za několik měsíců celou zem šokovala zpráva, že Tonhir

Moudrý náhle onemocněl. Na jeho dvůr se sjeli nejznámější léčitelé.

Marně se však pokoušeli navrátit mu zdraví. Před svým skonem si

nechal zavolat Eledara, který na zámku přebýval od Poslední bitvy.

Rozmlouvali spolu dlouho, nikdo ovšem neví o čem. Smutek dal

zapomenout veselí, přetáhl svůj černý háv přes celou zem.

Eledar za pár týdnů po pohřbu odcestoval na svůj hrad. Skoro z

něj nevycházel, zarmoucen smrtí svého pána a blízkého přítele, jímž

se mu za tu krátkou dobu král stal. Uzavřel se ve svých komnatách,

nikoho nepřijímal. Svůj smutek se pokoušel zahnat četbou knih

přivezených z města Saren. Spravování panství a královského

pokladu vložil na bedra svému synu. Řekl mu: "Synu, vykonávej

povinnosti, které na Tebe vkládám, s rozvahou, řiď se svým srdcem i

rozumem. Předávám ti své žezlo, neb král mě pověřil jiným úkolem.

Musím se vydat na cestu, abych dostál svému slibu".

N



yní vstupuji do tohoto příběhu já. Tenkrát jsem byl

mladičký, byl jsem ještě připoutaný k jedinému světu a

zrovna jsem prožíval své období životní volby. Cítil

jsem, že mě vše nutká k tomu, abych začal sepisovat

kroniku světa, ale tyto pocity byly nesmyslné, neboť jsem o světě

vůbec nic nevěděl. Jednoho dne mě navštívil záhadný muž.

Vypadal trochu jako podivín. Na sobě měl

velice staré oblečení, které kdysi

dávno muselo být překrásné. Byl

zahalen do dlouhého tmavého

pláště, kápě mu zlehka zakrývala

rysy jeho tváře. Od prvního

okamžiku mně byl povědomý,

ale nemohl jsem si vzpomenout,

kde jsem ho viděl. Požádal mě

o přeložení svitku.

Bylo mi divné, že někdo

tak ošuntělý a neupravený

má u sebe takovou cennost,

bál jsem se, že by to mohl

být zloděj, který oloupil

zámožného muže, avšak

sžírala mě zvědavost, proto

N



jsem se mu rozhodl pomoci. Když mi podával svitek, který měl

schovaný v záňadří, poodhalil svůj plášť a já si všiml, že na vestě

pod pláštěm má vyšitý znak. V tu chvíli jsem ho poznal. Byl to

rodový znak Queenů. Přede mnou stál sám velký kníže Eledar!

Musel jsem využít příležitosti! Poprosil jsem ho o vyprávění příběhu

Černého knížete jako odměnu za práci. V ten den jsem vyslechl celý

tento příběh. Poslouchal jsem jak přibitý, jediný zvuk, skřípot brka

zapisujícího každé jeho slovo na pergamen, naplňoval místnost.

Poznání, kterým vládl, bylo pro mě nepředstavitelné, sahalo až na

samý počátek lidských dějin. Odešel a já jsem nemohl popadnout

dech. Konečně jsem mohl napsat své první dílo a nastoupit dráhu

kronikáře. Je to mé první, mladické dílo, tak k němu prosím

přistupujte shovívavě. Přesto i toto dílko plní základní myšlenku

historie - brání zapomínání lidského rodu na vlastní chyby.

Poučme se a nezapomínejme!


