Xana zase znervózněla a ticho se protahovalo. Nakonec
se ozvala: „Je mi to moc líto, můj králi. Zdejší podnebí je
příliš suché a půda je téměř neplodná. V centru Stetriolu
neporoste žádný les.“
Náhle se těžké dveře do trůnního sálu s hlasitou ránou
rozletěly. Všichni se ohlédli ke vchodu, kterým dovnitř právě vkulhal ošuntělý, divoce vypadající muž s neupraveným
plnovousem. V ruce nesl špinavý plátěný vak.
Jorik tasil meč, stejně jako jeho muži rozmístění po sále.
„Zadržte!“ řekl král a položil dlaň na Jorikovu ruku
s mečem.
„Dobrý králi!“ vykřikl muž zpěvavě. „Dobrý králi, dobrý králi, kde je ti konec.“ Znělo to jako úryvek z nějaké písně, ale Feliandor nedokázal určit melodii.
„Přednes svou věc,“ vyštěkl Jorik.
Muž se pomalu belhal k trůnu a dav se před ním rozestupoval, aby ho nechal projít. Muž si s heknutím hodil vak
přes rameno a odpověděl: „Byl jsem na druhé straně hor
a teď jsem zpátky. Řekl mi, abych se vrátil. Jako jsem já řekl
Jaceovi, aby nezemřel. Ale nikdo mě neposlouchá!“
Salen sebou překvapeně trhl a naklonil se k Feliandorovi. „To je lord Griswald,“ zasykl králi do ucha.
Fel otevřel ústa. „U strážců, máš pravdu. Byl jsem si jistý,
že je po smrti.“
Lord Gareth Griswald byl národní hrdina, který se proslavil tím, že jako první dosáhl vrcholu Šarlatového štítu,
nejvyššího bodu Rudých hor. Tento úspěch z něj učinil přirozeného kandidáta pro Feliandorovo první královské nařízení: Griswald měl vést skupinu průzkumníků za Rudé
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hory do středové části Stetriolu a dál na druhou stranu světadílu.
Zatímco pobřeží bylo dobře zmapováno a hustě osídleno, jen málokdo se odvážil do srdce kontinentu. Zkušenosti je vedly k domněnce, že celé nitro tvoří suchá poušť. Feliandor však pořád doufal, že kdesi mimo dohled existuje
nějaká oáza. Možná velké vnitrozemské jezero obklopené
bujnými lesy nebo obrovský kráter vyhaslé sopky vhodný
k obdělávání půdy.
Griswald ale před více než rokem zmizel. A teď nevypadal jako člověk, který si užíval odpočinku v nějaké oáze.
Feliandor zvedl obě ruce a promluvil o něco hlasitěji.
„Lide stetriolský! Lord Griswald se vrátil.“
Pokud měl v úmyslu diváky uklidnit, neuspěl. Davem se
rozneslo zděšené mumlání, když si lidé uvědomili, že před
nimi stojí ztracený hrdina, který se vrátil v mnohem horším
stavu, než v jakém odcházel.
Byl už dostatečně blízko, takže z něj Feliandor cítil kyselý zápach, jaký vydává mléko nechané dlouho na slunci.
„Ehm, příteli,“ řekl Fel, aby ho všichni slyšeli, „zjevně jsi
prošel těžkou zkouškou. Nejdřív ti připravíme koupel a teplé jídlo. Salen může naplánovat schůzku, abychom si promluvili.“
Možná to bylo jen jeho představivostí, ale zdálo se mu,
že se Griswaldův vak… hýbe.
„Jace zemřel,“ oznámil muž.
Fel se otočil na Salena. „Jace?“ zašeptal.
„Jeden z jeho výpravy,“ odpověděl rádce stejně potichu.
„Ten mladý kartograf.“
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