
Nedlouh� pot�, c� s� královn� Ament� znov� chopil�
p� své� návrat� moc�, začal� s� v Ra�ě � z �ěkterýc�
s�ěrů ozýva� hlas�, zd�-l� j� dá� schopn� vládnou�. �ch�
zk�k� n�načoval�, ž� udál�t� p�ledníc� dvo� stolet� n�
n� �ěl� dopa� � královn� již nen� př� sv� síl�, jak� tom�
byl� p� dlouh� tisícilet� jej� předchoz� vlád�.

Z druh� stran� z�níval� naopa� hlas� � potrestán�
všec�, kt�ř� takt� znevažuj� svo� vládkyn�. Zvlášť jej�
Ml�č� byl� odhodlán� vystopova� � popravi� jakéhokol�
člen� národ�, který narušuj� zaběhl� p�řádk�. Situac�
v�adal�, ž� �ůž� každý� okamžike� vygradova� v
masakr � nestabilit�. Mnoz� byl� zaskočen� rozhodnutí�
královn�, když svý� Ml�čí� poručil� s� stáhnou� s� �
tyt� zk�k� ignorova�, zvlášť � �ůr�e� n� zák�
kohokol� takt� volajícíh� � považovanéh� v jejic� očíc� z�
zrádc� jakkol� tresta�.

Namíst� toh� královn� nechal� svola� obrovský
banke�, ka� byl� pozván� ja� jej� Rad�, ta� sna� každý
význačný čle� velkorod�. Kupodiv� � představen� menšíc�
ro�ů obdržel� pozván� n� tut� udál��. Řeč� n� chvíl�
umlkl� v předtuš� nadcházejícíc� �lav � napět�, kter�
byl� přím� hmatatel�ě cíti� v� vzduch�. Večer banket�
nadeše� � každý očekáva�, c� přĳd�.

Když �lav� gradoval� � nervozit� účastní�ů nebyl�
té�ěř � vydržen�, sestoupil� Ament� dopr��ře� sál�
následován� svým� dvěm� Ml�čím�. Dav� s� pře� n�
rozestupoval� až kole� královn� vznik� n� mé�ě než
dvace� sá�ů velký kru� prázdnot�. Ament� stál� � mlčel�,
jak� b� s� vychutnával� pocit� � úzk�� mnohýc�
přítomnýc�. Pokývl� svý� dvěm� ochrán�ů� � v� chvíl�,
kd� ta� učinil� s� otevřel� �ěkoli� dv�ř� � d� sál�
vpochodoval� jej� jednotk� vedouc� skupin� �ět�. Bystrý
pozorovate� s� velm� rychl� spočíta�, ž� s� jedn� � sed�
díve� � sed� chlap�ů, všichn� v� věk� m�� sedm� � �řináct�



let�. Neje� jejic� mlád� vyvolal� v očíc� přítomnýc�
překvapen�, jednal� s� � potomk� č� příb�zn� představite�ů
sedm� nejvýznam�ějšíc� velkoro�ů Ledovýc� �trovů, vžd�
jedn� dívk� � jede� chlape� z danéh� velkorod�. Ozval� s�
pobo�řen� hlas�, al� pohle� n� královnin� stráž� �
Cambion�, kt�ř� zastoupil� vchod� d� sí�ě, velm� rychl�
znov� nastoli� tich� očekáván�.

Královn� ješ�ě chvíl� stál� � čekal�, až s� sed� párů
�ět� p�tav� v kruh� kole� n�. Nikd�, kro� jejíc� stráž�,
ne�ě� odvah� s� pohnou�, �ěkt�ř� možn� an� ne�ěl� �ůvo�
zasahova�, jin� je� očekával�, c� s� bud� dí�, �ěkt�ř� sm�řen�
� nevyhnutelný�.

“Někt�ř� z vá� tvrdil�, ž� m� síl� � schopn�� vládnou�
upadl�. Někt�ř� z vá� zkoušel� vyvola� povstán� � revoluc�.
Někt�ř� z vá� je� ta� přikyvoval�, jin� zůstal� věrn� � � jejic�
pochybn�tec� nemohl� bý� řeč. Mů� náro� vša� nen�
band� � k�� s� rvoucíc� �ět�, jst� hrd�, odhodlan� �
schopn�. Ukončí� vaš� nejistot� dne� jedno� � provžd�,
ab� již nikd� z vá� nepochybova�, zdal� sna� má� č�
nemá� síl� vládnou�.” proml�il� d� tichéh� sál�
královn� � když nechal� svů� hla� dozní� sín�, je� vztáhl�
ruc� o� seb�.

“Duš� Přev�ělenýc� j� siln�, sk�� �ě ber�…” � prvn�
slabiko� p�ledníh� slov� s� všec� čtrnác� �ět� sesunul� �
zem�, jak� b� jejic� duš� zčistajasn� opustil� schránk� �
vydal� s� ta�, ka� s� duš� Přev�ělenýc� p� smrt�
odebíraj�. Nikd� nepochybova�, ž� s� ta� skuteč�ě stal�,
�ěl� n� zem� byl� již je� prázdn� schránk�. �ch�, kter� v
sál� nastal� b� s� dal� kráje�, kdyb� byl� sna� čí�.

“Duš� j� vša� moudr�,” vy�řikl� znov� královn� �
pozvedl� sv� paž� vz�ůr�, “dokáž� brá�… al� � dáva�.”
té�ěř až vy�řikl� � v t� chvíl� s� sed� párů potom�ů opě�
probral� � život�, jak� b� s� pře� chvíl� ni� nestal�. Úža� �
překvapen� v očíc� nejmé�ě polovin� ��enstv� vyvola� v



Ament� spokojený ús�ěv. Al� t� nebyl� vš�, když hlas�
znov� utichl�, královn� dá� pokračoval� v� své� pr�lov�.

“Avša� jednoh� dn� s� Duš� rozhodn�, ž� � �ě ček�
dalek� cest� � odejd�. Možn� b��, možn� z� dlouho�
dob�. Než, � až s� ta� stan�, všichn� zd� přítomn� vězt�, ž�
jede� z �ěcht� čtrnáct� následní�ů mocnýc� ro�ů s� ujm�
méh� trůn� zd� n� Ledovýc� �trovec� � zaujm� m� míst�!
Který t� bud�, � zdal� s� toh� vůbe� dožĳ�, nec�ť rozhodn�
sam� Duš� � v� sam� svým� čin�.”

Královn� svý� pohlede� přejel� p� všec� přítomnýc�,
pokynul� svý� Ml�čí� � je� z� zvuk� klapajícíc�
podpat�ů � nevěřícíh� pohled� přítomnýc� vyšl� z� sál�.
Ta� s� zača� psá� příbě� následní�ů, který� náro� záh�
zača� př�díva� “Dět� Ament�”.


