
Kd� byl� ml�č�? A ký� jso� dne�? N� tut� otázk� nen� ta� snadn�
odpově�ě�, al� po�ďm� s� � t� pokusi�.

Dal� b� s� již říc� z historickéh� hledisk� byl� Ml�č� nejbližším�
ochránc�, č� spíš� vykonavatel� královn� Ament�, když ješ�ě vládl�
Ledový� �trovů�. Nebyl� an� ta� jej� královsko� gardo�, jak� velic�
efektivním� vykonavatel� jej� vůl�. Z� �ěc� ča�ů, kd� královn� ješ�ě vládl�
Přev�ělený� s� říkal� “Ament� mín�, ml�č� pr� n� čin�.” � ta� tom�
skuteč�ě byl�. Ne�� říc�, ž� b� byl� jej� lovc�, natož otroc�, Ml�č� pr��ě
dodržoval� � pr��oval� dodržován� zákon� ta�, ja� by� napsá�,
vykládá� � královno� určová�. A pr��oval� h� z� jej� vlád� tvr�ě, ví�
tvr�ě než dne�. Byl� t� starš� čas� � věc� byl� troch� jina� než vá�
většino� v�ráv�...t� j� ovše� jin� kapitol�, n� jino� naš� přednášk�, �ět�.

I v dnešníc� dobác� jso� Ml�č� �ěm�, kt�ř� dohlíž� n� tradic�, zákon� �
jejic� dodržován� v řadác� národ�. Zákon�, kter� dne� míst� královn�
určuj� již samotn� Rad�. Vzta� Rad� � Ml�číc� ne�� vša� jednoduš�
definova�. Ml�č� nespadaj� an� po� přím� velen� Rad�, al� an� Rad�
nemoho� obcháze�. Ovše� doku� čin� v rámc� tradi� � zákon�, ta�, ja� j�
zapsá� � z�namená� v našic� archivec�, p� t� dob� maj� vlast�ě volno�
ruk� � zdroj�, kter� � tom� po�řebuj�.

Ja� s� stá� Ml�čí� říkáš? In�, � tom� máš ješ�ě dlouho� cest�, �ěvenk�.

Stá� s� Ml�čí� vyžaduj� neje� talen�, al� � tvrdo� prác� � troch� toh�
odhodlán� � o�říkán�. Jso� vybírán� z magick� nadanýc� jedin�ů, z �ěc�,
kt�ř� velm� čast� d�távaj� pozván� n� významn� unive�it�, neb� o�
významnýc� Ro�ů. An�, unive�it� moho� studova� � j� t� o� nic� �
vylože�ě žádán� � vyžadován�, ab� ovládl� svů� dar � u�ěl� h� používa�
ví�, než �řeb� jin�. Al� jmén� Rod�? T� užíva� nesmíš, � když s� člene�



�ějakéh� rod� staneš. An�, čás� ml�číc� jso� člen� �ěkteréh� z malýc�
neb� velkýc� Ro�ů, al� nikd� j� neuslyšíš s� tí� hon�i�. I když �řeb� jin�
věd� � chovaj� s� dl� jejic� původ�, o� nic� t� nikd� n�aslechneš. Tot�
zůstal� z dob, kd� jak� vykonavatel� královn� spadal� výhrad�ě po� n�,
� nemohl� bý� žádný� Rode� ovlivňován�. A vlast�ě an� nech�ěl�, Ml�č�
královn� zbožňoval� � �ěkt�ř� dodne� doufaj�, ž� s� vrát�.

Al� t� jse� odběh�. Dobr�, c� j� ted� �ůležit�, ab� se� mohl� stá�
Ml�čí�? Ja� jse� již řek�, kro� odhodlán� � talent�, po�řebuješ tvrdo�
prác� � trénin� m� mil�. Ml�č� ovládaj� různ� dovedn�t�, kter� pr� svo�
prác� po�řebuj�. Mus� bý� zručným� válečník�, al� � čaro�ěj�, ab� s�
dokázal� poradi� z� kterékol� situac�. Někd� p� nic� okoln�t� vyžaduj�,
ab� byl� lovc�, �ěkd� popravčím�, jind� dokonc� vrah�. J� sic� pravdo�,
ž� nikd� nedoved� ovláda� vš�, al� kdykol� �ějaký Ml�č� tuš�, ž� b� t�
jiný vykona� lép�, před� svů� úko� jiném�, který pr� �ě� m� lepš� vloh�
neb� �řeb� mé�ě zábra�. Neb� s� n� pomo� v�m� �ěkteréh� z� svýc�
necessari�. Ta� neb� ta�, cest� s� vžd� najd� � ja� s� t� n� pat� pověs�
�ěkd� z nic�, �ůžeš s� bý� jist�, ž� nakone� svů� úko� spln�.

Ml�č� s� pev�ě drž� svéh� kod��, který j� pr� �ě pevný jak� skál�, �
kdyb� musel� jí� prot� vlastn� rodi�ě. I t� j� ú�ěle� Ml�číc�, m� mil�.
Al� � to� až �ěkd� příš�ě.
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