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4. Sluníku 2920
Císařské Město, Cyrodiil

ísař Reman III. a jeho hodnostář Versidue-Shaie se procházeli po císařských zahradách. Nordské parky
plné soch a fontán přesně odrážely císařovu náladu a zároveň tu bylo v horkém létě nejpříjemněji z celého města. Cestu,
po níž se ubírali, lemovaly austere, terasovité záhony plné květů laděných do modrošedé a zelené.
Vivec souhlasil s podmínkami mírové smlouvy, kterou mu princ předložil, pravil Reman. "Můj syn se bude za dva týdny
vracet."
To je vynikající zpráva, opáčil opatrně hodnostář. "Doufám, že dunmerové dohodu dodrží. Měli jsme po nich chtít ještě
víc. Třeba pevnost Černou bránu. Ale myslím, že princ umí jednat rozumně. Nechtěl kvůli míru ochromit celé císařství."
Poslední dobou jsem uvažoval o Rijje a o tom, co ji vedlo k tomu, aby mi usilovala o život. Císař se na chvilku zastavil, aby
se mohl v klidu pokochat sochou Alessie, královny otroků, a pak pokračoval: "A jediné, k čemu jsem dospěl, je hypotéza,
že až příliš obdivovala mého syna. Mě sice nejspíš milovala pro mou osobnost a moc, která je mi vlastní, ovšem on je
mladý, hezký a jednou podědí i trůn. Nejspíš si myslela, že když budu mrtvý, získá muže přesně podle svých představ mocného a zároveň mladého."
A co princ? Ten se na tom spiknutí také podílel? otázal se Versidue-Shaie. Pohyboval se na tenkém ledě, neboť očekával,
že se teď naplno projeví císařova paranoia.
Kdepak, to si nemyslím, odvětil Reman s úsměvem. "Ne, můj syn mě má doopravdy rád."
A víte, že Rijja má sestru Kordu, která je novickou v Morwhině konservatoriu v Hegathe? tázal se dále hodnostář.
V Morwhině konservatoriu říkáš? odtušil vládce. "To už jsem zapomněl - co je to za bohyni?"
Smyslná jokudanská bohyně plodnosti, informoval ho jeho společník. "Není zase tak moc vilná, jako třeba Dibella
Demure, ale určitě je přitažlivá - v té správné míře."
S chlípnými ženštinami už jsem skoncoval. Císařovna Rijja měla téhle vlastnosti trochu moc. Od touhy po lásce je jen
krůček k touze po moci, pokrčil císař rameny. "Ale kněžka, která je cvičená tak, aby byla zdravě žádostivá, by byla ideální.
Ale obraťme list - co jsi to říkal o Černé bráně?"
6. Sluníku 2920
Pevnost Thurzo, Cyrodiil

atímco císař mluvil, Rijja tiše hleděla na studenou kamennou podlahu. Ještě nikdy ji neviděl tak bledou
a skleslou. Měla být aspoň ráda, že ji osvobodili a mohla se vrátit do vlasti. Pokud ihned odcestuje, může být v
Hammerfellu už o kupecké slavnosti. Nic z jeho řeči s ní ani nepohnulo. Měsíc a půl strávený v pevnosti Thurzo z ní
nejspíš vyhnalo veškerou kuráž.
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Uvažoval jsem o tom, prohlásil císař konečně, "že bych na čas pozval sem do paláce tvou mladší sestru. Myslím, že by se
jí tu líbilo víc než na konservatoriu v Heathe, co myslíš?"
Konečně nějaká odpověď. Rijja na císaře pohlédla s divokou nenávistí a zuřivě se na něj vrhla. Nepěstěné nehty, které jí
ve vězení vyrostly, mu drásala tváře a zaťala mu je do očí, až bolestí zavyl. Stráže okamžitě přiskočily, odtrhly ji od
panovníka a tak dlouho ji bily jílci mečů, dokud nepadla v bezvědomí k zemi.
Ihned pak zavolali léčitele, avšak i přes veškerou péči přišel při této neblahé události císař Reman III. o pravé oko.
23. Sluníku 2920
Balmora, Morrowind

ivec vylezl z vody s příjemným pocitem, kterým voda dokáže smýt únavu a žár parného dne. Když si
bral od sluhy ručník, všiml si, že z balkónu na starého přítele shlíží Sotha Sil.
Koukám, že ti od minule přibylo dalších pár jizev, pravil čaroděj.
Díky Azuře jsem už nějakou dobu žádnou novou ránu neutržil, pousmál se Vivec. "Kdy jsi dorazil?"
Asi před hodinou, opáčil Sotha Sil a sestupoval po schodech až k okraji vody. "Myslel jsem, že vám pomůžu ukončit
válku, ale jak vidím, zvládli jste to i beze mne."
Ano, osmdesát let ustavičných bojů je až dost, odpověděl Vivec a srdečně svého společníka objal. "Sice jsme museli
učinit nějaké ústupky, ale naši protivníci také. Starý císař je mrtev a nám teď snad nastává zlatý věk. Princ Juilek je na
svůj věk velmi moudrý. Kde je Almalexie?"
Jela vyzvednout žalovínského vévodu. Měli by tu být zítra po poledni.
Tu se oba zarazili, neboť zahlédli, jak se zpoza rohu paláce vynořil jezdec. Přijížděl městem a mířil přímo k přednímu
schodišti. Když se trochu přiblížil, ukázalo se, že je to žena, která má za sebou dlouhou a pernou cestu. Setkali se s ní ve
studovně, kam bouřlivě vpadla a chvíli jen bezmocně lapala po dechu.
Zradili nás, zasípala konečně. "Císařská vojska obsadila Černou bránu."
24.Sluníku 2920
Balmora, Morrowind

ylo to poprvé po sedmnácti letech, kdy se tři členové morrowindského tribunálu sešli na jednom místě.
Nestalo se tak od doby, kdy Sotha Sil odjel do Artaea. Všichni tři si v duchu přáli, aby se mohli sejít za jiných okolností.
Podle mých informací se ve chvíli, kdy se princ vracel na jih do Cyrodiilu, vytáhla ze severu císařská armáda, pravil Vivec
ke svým společníkům, jejichž tváře vypadaly jako vytesané z kamene. "Je tedy rozumné se domnívat, že Juilek o tom
útoku nic nevěděl."
Ale stejně tak by nebylo rozumné předpokládat, že chtěl odlákat pozornost, zatímco by císař útočil na Černou bránu,
pravil Sotha Sil. "To je třeba považovat za porušení příměří."
Kde je žalovínský vévoda? tázal se Vivec. "Chtěl bych slyšet i jeho názor na věc."
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Vyjel do Tel Aruhnu, aby se setkal s Matkou noci, téměř zašeptala Almalexie. "Říkala jsem mu, ať počká, dokud si s tebou
nepromluví, ale on se bránil, že se s tou záležitostí otálelo už dost dlouho."
To chce do všeho zaplést Morag Tong? Třetí stranu? Vivec nevěřícně zavrtěl hlavou a pohlédl na Sotha Sil: "Prosím,
udělej, co bude v tvých silách. Vražda bude jen krokem zpátky. Tahle záležitost se musí urovnat buď diplomatickou
cestou, nebo bojem."
25. Sluníku 2920
Tel Aruhn, Morrowind

atka noci a Sotha Sil se setkali v salónu, jehož osvětlení obstarával pouze měsíc. Krutě krásná žena se
rozvalovala na divanu, oděná jen v prostou černou róbu. Pokynem ruky propustila stráže v rudých kápích a nabídla
čaroději trochu vína.
Právě ses minul se svým přítelem vévodou, zašeptala. "Byl velice nešťastný, ale myslím, že ten jeho problém vyřešíme."
Najal Morag Tong, aby zavraždili císaře? tázal se Sotha Sil.
Ty si tedy nepotrpíš na okolky, že? Bez obalu a rovnou k věci - to se mi líbí. Mám ráda muže, kteří mluví prostě: šetří to
spoustu času. Pochopitelně ti ale nemohu prozradit, o čem jsme s vévodou hovořili, usmála se. "Takové řeči obchodům
nesvědčí."
A co kdybych vám nabídl stejné množství zlata za to, že císaře nezavraždíte?
Členové Morag Tong vraždí pro slávu Mephaly, a nikoliv pro zisk, odvětila, hledíc přitom do sklenky s vínem. "My
nezabíjíme jen tak, to by byla svatokrádež. Až nám za tři dny doručí zlato od vévody, splníme naši část dohody. Obávám
se, že žádnou protinabídku přijmout nemůžeme. Jsme sice obchodníci, ale zároveň i náboženský řád, a tak se jen tak
nepodřídíme zákonu nabídky a poptávky, Sotha Sile."
27. Sluníku 2920
Vnitřní moře, Morrowind

otha Sil už dva dny na moři vyhlížel jistou loď, a teď ji konečně spatřil. Těžký koráb s žalovínskou
vlajkou. Čaroděj ji zastavil dřív, než dorazila do přístavu. Jeho postavu obklopily plameny, které zcela změnily jeho hlas a
zformovaly se do podoby daedry.
Opusťte loď! křičel, "jestli se nechcete potopit i s ní!"
Ve skutečnosti mohl Sotha Sil celé plavidlo odpálit jedinou ohnivou koulí, ale rozhodl se, že si dá na čas, aby měla
posádka čas skočit do teplé vody. Když si byl jist, že na palubě už není živá duše, soustředil energii. Z prstů mu vystřelila
mocná vlna ničivé energie, která zachvátila celou loď. Ta se potopila na dno Vnitřního moře a spolu s ní i zlato, jež
vévoda posílal Morag Tong.
Matko noci, myslel si Sotha sil, když plul směrem k pobřeží, aby varoval správce přístavu, že je třeba z vody zachránit
trosečníky. "Zákony nabídky a poptávky se řídí každý."
Rok pokračuje Sklizníkem.
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