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Prostředník 
2920, Poslední rok prvního věku 
Kniha šestá 
 
napsal Carlovac Townway 
 
2. Prostředníku, 2920 
Balmora, Morrowind 
 

ísařská armáda se shromáždila na jihu, řekl Cassyr. "Jsou těžce obrnění a jen dva týdny pochodu od 
Ald Iuval a jezera Coronati." 
 
Vivec přikývl. Ald Iuval a její sesterské město na druhé straně jezera Ald Marak byly strategicky důležité pevnosti. Už 
nějakou dobu očekával, že proti nim císařští vyrazí. Jeho kapitán stáhl ze zdi mapu jihozápadního Morrowindu a uhladil 
ji, protože se s ní snažil pohybovat jemný letní vánek pronikající do místnosti otevřeným oknem. 
 
Říkáš, že jsou těžce obrnění? zeptal se kapitán. 
 
Ano, pane, řekl Cassyr. "Utábořili se poblíž Šerého Bethalu v Heartlandu a viděl jsem tam jen ebenové, trpasličí a 
daedrické zbroje. Kvalitní zbraně a obléhací vybavení." 
 
Kolik čarodějů a lodí? zeptal se Vivec. 
 
Celou hordu bitevních mágů, odpověděl Cassyr. "Ale lodě žádné." 
 
S tím, jak těžce obrnění jsou, jim bude trvat nejmíň dva týdny, přesně jak jsi říkal, než se od Šerého Bethalu dostanou k 
jezeru Coronati, studoval pečlivě Vivec mapu. "Kdyby to zkusili obejít kolem a dostat se k Ald Maraku ze severu, pohltily 
by je bažiny. Takže musí mít v plánu překročit úžiny tady a obsadit Ald Iuval. Pak budou pokračovat kolem jezera na 
východ a napadnou Ald Marak z jihu." 
 
V úžinách budou zranitelní, řekl kapitán. "Pokud udeříme, když budou na půl cesty daleko a nebudou se moct stáhnout 
zpátky do Heartlandu." 
 
Tvé informace nám zase dobře posloužily, usmál se Vivec na Cassyra. "Však my ty císařské agresory zaženeme." 
 
3. Prostředníku, 2920 
Šerý Bethal, Cyrodiil 
 

udete se tudy vracet po svém vítězství? zeptal se lord Bethal. 
 
Princ Juilek mu téměř nevěnoval pozornost. Soustředil se na armádu, která už balila tábor. V lese panovalo chladné 
ráno, ale na obloze nebyla vidět žádná oblaka. Vypadalo to jako příslib úmorného pochodu v odpoledním horku, 
obtížného obzvláště s ohledem na těžké zbroje. 
 
Pokud se vrátíme brzo, tak jsme prohráli, řekl princ. Dole na louce viděl urozeného pána z Versidue-Shaie, jak platí 
komořímu místního lorda za jídlo, víno a kurvy z vesnice. Armáda byla rozhodně drahá věc. 
 
Můj princi, řekl lord Bethal s obavami. "Vyráží vaše armáda na pochod směrem k východu? To vás dovede na břeh jezera 
Coronati. Pokud se chcete dostat k úžinám, musíte vyrazit na jihovýchod." 
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Ty se jen postarej, aby tví obchodníci dostali svůj podíl na našem zlatě, řekl princ s úšklebkem. "O to, kam pomašíruje 
moje armáda, se budu starat jen já." 
 
16. Prostředníku, 2920 
Jezero Coronati, Morrowind 
 

ivec zíral na modrou hladinu jezera a sledoval svůj odraz i odrazy své armády v chladné modré vodě. 
Nikde ale neviděl ani stopu po císařské armádě. Museli se k úžinám už dostat, jedině že by narazili na nějaké zdržení v 
lese. Vysoké hubené stromy podél jezera mu blokovaly výhled na úžiny, ale armáda, zvlášť zakutá v těžké nepohodlné 
zbroji, se nemohla přesouvat nepozorovaně a neslyšně. 
 
Ukaž mi ještě tu mapu, zavolal na svého kapitána. "Opravdu není žádná jiná cesta, kterou by mohli dorazit?" 
 
V bažinách na severu máme hlídky, pro případ, že by byli natolik hloupí, pokusili se tamtudy projít a zapadli do bahna, 
řekl kapitán. "Rozhodně bychom se o tom dozvěděli. Ale přes jezero nevede jiná cesta než přes úžiny." 
 
Vivec se znovu zadíval na svůj odraz v jezeře, který se vlnil, jako by se mu vysmíval. Pak se znovu zadíval na mapu. 
 
Ty, špehu, přivolal k sobě Vivec Cassyra. "Když jsi říkal, že má s sebou armáda hordu bitevních mágů... jak víš, že to byli 
bitevní mágové?" 
 
Měli šedé róby s mystickými insigniemi, vysvětloval Cassyr. "Předpokládal jsem, že jsou to mágové, a proč by jich jinak 
cestovalo s armádou tolik? Nemohli to být samí léčitelé." 
 
Ty pitomče! zaburácel Vivec. "To jsou mystikové školení v umění proměny. Seslali kouzlo dýchání pod vodou na celou 
armádu!" 
 
Vivec se rozběhl na místo, odkud by viděl na sever. Na druhé straně jezera, ačkoli to byl jen malý stín na horizontu, viděl 
plameny a požáry v Ald Marak, který byl zjevně právě cílem útoku. Vivec zařval vzteky a jeho kapitán se okamžitě pustil 
do práce a začal přesouvat armádu kolem jezera, na obranu hradu. 
 
Vrať se do Dwynnenu, řekl Vivec Cassyrovi suše, než vyrazil do bitvy. "Tvé služby už tu nejsou potřebné ani žádané." 
 
Když armáda Morrowindu konečně dorazila k Ald Marak, bylo už pozdě. Pevnost byla v rukou císařské armády. 
 
19. Prostředníku, 2920 
Císařské Město, Cyrodiil 
 

rozený pán z Versidue-Shaie dorazil do Císařského Města s velkými fanfárami. Ulice byly lemovány muži a 
ženami, kteří jásali a oslavovali ho jako symbol obsazení Ald Marak. Bylo třeba uznat, že kdyby se byl vrátil princ, bylo by 
jich tady víc a Versidue-Shaie si to dobře uvědomoval. Ale i tak ho to velmi těšilo. Nikdy předtím nevítali občané Tamriel 
nikoho z Akaviru ve své zemi s takovou slávou. 
 
Císař Reman III ho přivítal vřelým objetím a pak se pustil do čtení dopisu, který mu urozený pán přinesl od prince. 
 
Nechápu, řekl nakonec, stále s radostí v srdci, ale zmateně. "Vy jste šli po dně jezera?" 
 
Ald Marak je velmi dobře opevněná pevnost, vysvětloval šlechtic. "Mohl bych dodat, jak právě zjistila armáda 
Morrowindu, která se teď nachází na vnější straně jeho zdí. Abychom mohli město obsadit, museli jsme udeřit s výhodou 
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překvapení a s vojáky v nejpevnějších zbrojích. S pomocí kouzla, které nám umožnilo dýchat pod vodou, jsme mohli 
cestovat rychleji, než by Viveca napadlo, protože váhu našich zbrojí nadlehčovala alespoň částečně voda. A mohli jsme 
zaútočit od vody na západní straně pevnosti, kde byla jejich obrana nejslabší." 
 
Geniální! zajásal císař. "Jsi skvělý taktik, Versidue-Shaie! Kdyby byli tví otcové tak dobří jako ty, Tamriel by dnes vládli 
Akaviri!" 
 
Urozený pán původně neměl v plánu přivlastnit si zásluhy za nápady prince Juileka. Ale když mu císař připomněl fiasko, k 
jakému došlo při invazi jeho lidu před dvěma sty šestnácti roky, rozmyslel si to. Skromně se usmál a začal do sebe 
nasávat chválu. 
 
21. Prostředníku, 2920 
Ald Marak, Morrowind 
 

avirien-Chorak se přitiskl ke zdi a sledoval střílnou, jak armáda Morrowindu ustupuje zpátky do lesů 
mezi bažinami a hradem. Připadlo mu to jako vhodný okamžik k úderu. Možná by šel les zapálit a armáda s ním. Možná, 
že teď, když zajali Viveca, jim nepřátelská armáda přenechá i Ald Iuval. Předložil své nápady princi. 
 
Zřejmě zapomínáš, zasmál se princ Juilek, "že jsem dal své slovo. Armádě ani jejím velitelům nebude během vyjednávání 
příměří nijak ublíženo. Copak v Akaviru neznáte pojem válečná čest?" 
 
Můj princi, narodil jsem se tady v Tamriel, nikdy jsem nebyl v domovině svého lidu, odpověděl hadí muž. "Ale i tak jsou 
mi vaše způsoby cizí. Když jsme spolu bojovali v císařské armádě před pěti měsíci, neočekával jste smír a já vám ho také 
nedal." 
 
To byla hra, odpověděl princ, než kývl na svého stevarda, aby přivedl dunmerského vojevůdce. 
 
Juilek nikdy předtím Viveca neviděl, ale slyšel o něm, že je to žijící bůh. Předstoupil však před něj muž. Mocně stavěný 
muž, hezký, s inteligentním obličejem, ale muž. Prince to potěšilo. S mužem se dalo domluvit, s bohem ne. 
 
Zdravím tě, můj schopný protivníku, řekl Vivec. "Zdá se, že jsme se dostali do patové situace." 
 
Ne nezbytně, řekl princ. "Nechcete nám dát Morrowind a to vám těžko můžu mít za zlé. Ale musím mít vaše pobřeží, 
abych mohl chránit císařství před agresí ze zámoří, plus několik strategických pohraničních hradů, jako je tenhle, Ald 
Umbeil, Tel Aruhn, Ald Lambasi a Tel Mothrivra." 
 
A výměnou? zeptal se Vivec. 
 
Výměnou? zasmál se Savirien-Chorak. "Ty zapomínáš, kdo tady zvítězil. Ty jsi to nebyl." 
 
Výměnou, odpověděl princ Juilek opatrně, "nebude císařská armáda nijak napadat Morrowind, pokud se ovšem nebude 
jednat o odvetu za váš útok. Před útočníky ze zámoří vás bude chránit císařské loďstvo. A můžete rozšířit svá území o 
části Černého močálu, které si vyberete, pokud nebudou potřeba pro císařství." 
 
Rozumná nabídka, řekl Vivec po krátkém přemýšlení. "Musíte mi odpustit, nejsem zvyklý na cyrodiilské dobyvatele, kteří 
by nabízeli něco za to, co si vzali. Můžu dostat pár dní na rozmyšlenou?" 
 
Setkáme se za týden, řekl princ s úsměvem. "Mezitím budeme dodržovat příměří, tedy pokud vaše armáda 
nevyprovokuje žádný útok na mou." 
 
Vivec opustil princovu komnatu a cítil, že měla Almalexie pravdu. Válka skončila. Z tohohle prince bude výborný císař. 
 
Rok pokračoval měsícem Sluníkem. 
  


