Životopis královny Barenzie
Díl 3
sepsal Stern Gamboge
císařský písař

ruhý díl této série vypráví, jak byla Barenzie vlídně přijata v nově zbudovaném Císařském Městě.
Císař Tiber Septimus s rodinou se k ní choval jako ke dlouho ztracené dceři. Po několika šťastných měsících, kdy se coby
královna podřízená císařství učila všechny náležitosti, ji císařský generál Symmachus doprovodil do Žalovínu. Tam pod
jeho moudrým vedením převzala povinnosti vládkyně svého lidu. Postupně se jeden do druhého zamilovali a při
velkolepém obřadu, který sloužil sám císař, byli šťastně oddáni.
Po několika staletích manželství se královskému páru narodil syn Helset, což provázely mnohé oslavy a radostné
modlitby. Nebylo to sice tehdy veřejně známo, ale krátce před touto požehnanou událostí zmizela z úkrytu hluboko v
žalovínských dolech vzácná Hůl chaosu. Její krádež měl na svědomí chytrý a všemi mastmi mazaný bard, kterému se
přezdívalo Slavík.
Osm let po Helsetově narození porodila Barenzie dceru, kterou pojmenovala po Symmachově matce Morgii, a
spokojenost královského páru byla úplná. Krátce poté se však vztahy s říší nevysvětlitelně zhoršily a Žalovín zachvátily
občanské nepokoje. Po bezvýsledném zjišťování příčin a marných pokusech o usmíření vzala zoufalá Barenzie své malé
děti a sama odcestovala do Císařského Města, aby požádala císaře Uriela Septima VII. o slyšení. Symmachus zůstal v
Žalovínu, kde klidnil sváry rolníků a rozzuřené šlechty a dělal, co bylo v jeho silách, aby odvrátil hrozící převrat.
Během slyšení Barenzie prostřednictvím svého magického umění se zděšením zjistila, že na trůně sedí místo císaře
podvodník, kterým není nikdo jiný než zmiňovaný bard Slavík. S velkou mírou sebeovládání před ním toto poznání
zamlčela. Téhož večera zároveň dorazila zpráva, že Symmachus v boji proti vzbouřeným žalovínským rolníkům padl a že
vládu nad královstvím převzali vzbouřenci. Zoufalá Barenzie neměla nejmenší tušení, kdo by jí mohl v její svízelné situaci
pomoci.
Té osudné noci však nad ní nepochybně drželi ochrannou ruku sami bohové, kteří jí chtěli bolestnou ztrátu nějak odčinit.
Jinak si nelze vysvětlit, že ještě téže noci přibyl na císařský dvůr Eadwyr z Vysoké skály, který se v minulosti přátelil jak se
Symnachem, tak se samotným Urielem Septimem. Král Barenzii utišil, slíbil jí přátelství a navíc potvrdil její podezření, že
na trůně sedí podvodník - a není jím nikdo menší než Jagar Tharn, císařův velemág. Tharn (neboli Slavík) se pochopitelně
stáhl z veřejného života do ústraní a na své místo dosadil svou pomocnici Riu Silmane. Nešťastná pomocnice později
skonala za velmi podivných okolností - její spiknutí bylo pravděpodobně prozrazeno, načež byla bezodkladně popravena.
Ale Eadwyrovi se pak ve snu zjevil její duch a prozradil mu, že skutečného císaře unesl právě Tharn a uvěznil jej v jiné
dimenzi. Když se vypořádal s císařem, použil Tharn Hůl chaosu a zabil Riu právě ve chvíli, kdy se chystala o jeho
hanebném plánu říci radě starších.
Eadwyr s Barenzií pak společně vymysleli plán, jak si získat důvěru falešného císaře. Mezitím byl jeden Riin přítel uvržen
do císařských šatlav. Dotyčný muž vládl velkou, ale nerozvinutou silou a nikdo mu neřekl jinak než šampion. Ria se mu
zjevila ve snu a požádala jej, ať vyčká, než připraví plán, který ho dostane na svobodu. Teprve pak bude moci splnit svou
úlohu a sejmout podvodníkovu masku.
Barenzie vsadila na své kouzlo a nakonec se s prohnaným mágem spřátelila. S pomocí intrik se dostala až k jeho tajnému
deníku, kde se dozvěděla, že Hůl chaosu rozdělil na osm částí, které pak ukryl ve vzdálených oblastech rozsetých po
celém Tamrielu. Podařilo se jí získat i kopii klíče k cele Riina přítele a podplatila stráže, aby jej tam, jakoby omylem,
zapomněly. Šampionovi, jehož jméno nebylo známo dokonce ani Barenzii a Eadwyrovi, se podařilo utéct teleportační
branou, kterou Ria prostřednictvím svých slábnoucích sil otevřela v jednom z tmavých koutů císařských šatlav. Šampion
byl konečně volný a téměř ihned se pustil do práce.
Několik dalších měsíců trvalo, než Barenzie zjistila, kde jsou všechny části hole ukryty. Pomohly jí v tom jednak útržky
zaslechnutých rozhovorů, jednak letmé a vzácné pohledy do Tharnova deníku. Jakmile Barenzie získala všechny
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potřebné informace, neprodleně je sdělila Rie, a ta je zase obratem poskytla šampionovi. Pak královna společně s
Eadwyrem prchla do Útěchy, jeho rodného království, jež se rozkládá v provincii Vysoká skála. I tam je však
pronásledovali Tharnovi stoupenci, kteří se je snažili dovléct zpátky do Císařského Města nebo se jim alespoň pomstít.
Tharn také rozhodně nebyl žádný hlupák, ať už se o něm říkalo cokoliv, a začal podnikat četné kroky, jejichž cílem mělo
být vystopování a zničení šampiona.
Ale statečný, neúnavný a navždy bezejmenný šampión byl, jak už dnes všichni ví, ve svém hledání osmi kusů roztříštěné
Hole chaosu nakonec úspěšný. Když měl hůl konečně ve svých rukou, opět prokázal svou odvahu a zachránil pravého
císaře, Uriela Septima VII. Po období, jemuž se už nejspíš navždy bude říkat Obnova, se v Císařském Městě uskutečnila
velkolepá státní slavnost. Byla zasvěcena vzpomínce na Symmacha, muže, který věrně sloužil dynastii Septimů po mnoho
dlouhých let.
Mezi Barenzií a dobrým králem Eadwyrem se během všech společných strastí a dobrodružství probudil vzájemný cit a
ještě téhož roku se krátce po útěku z Císařského Města vzali. Obě dvě děti z předchozího manželství zůstaly se svou
matkou a v její nepřítomnosti byl vládou v Žalovínu pověřen regent.
Královna Barenzie obývá Útěchu s princem Helsetem a princeznou Morgiou dodnes. Svůj návrat do Žalovínu plánuje až
po Eadwyrově smrti. Eadwyr byl bohužel v pokročilém věku již v době svatby a Barenzie vzhledem k elfskému vnímání
času ví, že jeho dny na zemi jsou již sečteny. Než však tento čas nadejde, chce spolu se svým mužem sdílet vládu nad
královstvím Útěchy, v němž se konečně může těšit ze spokojeného poklidného života.
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