Deltora

Lesy hrôzovlády

Ale ani Jarred, ani Endon netušili, že tá chvía nastane tak skoro. Krá bol silný a zdravý a zdalo sa, že
bude ži naveky.
Endon prišiel do prednej časti sály a po schodoch
pokračoval nahor k trónu. Ke vyšiel až hore, obrátil
sa a zahadel sa na zástup tvárí.
„Je taký mladý,“ zašepkala nejaká žena stojaca
nealeko Jarreda svojej susedke.
„Pssst,“ napomenula ju tá druhá. „Je to predsa právoplatný následník.“ Pritom nervózne šibla okom smerom k Jarredovi. Jarred ju nespoznal, ale uvedomil si,
že ona ho zrejme pozná. Možno sa bála, že by mohol
Endonovi poveda, aká neúctivá bola jej priateka.
A tak radšej rýchle odvrátil pohad.
Krištáové trúbky sa opä rozozvučali a davom sa
začal nies tichý, vzrušený šepot.
Prandin položil záhadný predmet na stolček
veda trónu. Potom stiahol zlatú látku a odhalil sklenú skrinku. Pomaly ju otvoril a vytiahol z nej niečo
lesklé a trblietavé.
Bol to Čarovný pás Deltory. V dave to zašumelo, Jarred od vzrušenia ani nedýchal. Odmalička počúval o Čarovnom páse, ale ešte nikdy ho nevidel na vlastné oči.
A teraz ho mal priamo pred sebou, krásny a tajomný. Ten starobylý predmet po tisícročia chránil Deltoru
pred vpádom krutého Pána tieňov, ktorý vládol krajine
za Vekými horami.
Pás zdobilo po celej jeho dĺžke sedem prekrásnych
drahokamov a v Prandinových kostnatých rukách vy-

zeral ako krehká krajka. Ale Jarred dobre vedel, že je
vyrobený z tej najpevnejšej ocele a že každý zo siedmich drahokamov má svoj jedinečný podiel na kúzle,
ktoré po stáročia chránilo Deltoru.
V Páse bol topás, zlatý ako zapadajúce slnko, ktorý
bol symbolom vernosti. Ametyst, symbol pravdy, pripomínajúci svojou farbou fialky rastúce na brehoch
rieky Del. Diamant, číry a iskrivý ako kus adu, predstavoval čistotu a silu. Elbait, zelený ako bujná tráva,
bol symbolom cti. Ďalej bol v Páse zasadený lazurit,
nebeský kameň, tmavomodrý ako nočná obloha so
striebornými hviezdami, rubín, červený ako krv, kameň šastia, a opál ako symbol nádeje, jagajúci sa všetkými farbami dúhy.
Ke Prandin pristúpil k Endonovi, aby mu Pás pripol, všetci prítomní zatajili dych. Radca si pri zapínaní
počínal vemi neobratne a naviac stál dos aleko.
Takmer akoby sa niečoho bál, začudoval sa Jarred. Ale
čoho?
Vtom spona zacvakla a Jarredova nevyslovená otázka dostala odpove. Prandin odskočil, ozvalo sa zapraskanie a v tom istom okamihu sa Pás rozžiaril jasnejšie než tisíc sĺnk.
Drahokamy horeli ako oheň a svojím dúhovým
jasom ožiarili celú sálu. udia kričali, odvracali sa a zakrývali si oči pred ostrým svetlom.
Endon stál uprostred zábleskov svetiel so vztýčenými rukami. Už to nebol ten mladík so smutnými očami.
Čarovný pás potvrdil, že Endon je právoplatným ná-
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