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Byla tam ještě jedna truhla s oblečením a další s jeho polní
výstrojí a zbraněmi, které byly téměř shodné s těmi, jež používají
obyčejní vojáci, jen byly kvalitnější. Další obsahovala trvanli-
vé potraviny a hrnky s medem a kořením; drobná potěšení a ne-
podstatné požitky, které si každý válečník bere s sebou, aby zmír-
nil tvrdost tažení.

Nejmenší truhla byla na svou velikost těžká. Její víko zajišťo-
val na pohled dost komplikovaný zámek. Na stole mezi různými
drobnostmi patřícími Prvnímu setníkovi jsem nenašel žádný klíč.

„Molone!“ zavolal jsem.
„Tady, pane,“ ozval se. Stál hned vedle mě.
„Kde měl Vinius klíč k tomuhle?“
„Nikdy mi nedovolil, abych byl ve stanu, když tuhle truhlu

otvíral, ale několikrát jsem ho viděl, jak sahá do malého váčku
u opasku na meč, když mě vykázal ven.“

Báječné. Bezpochyby teď ten klíč ležel mezi jinými kovovými
pozůstatky v popelu Viniovy pohřební hranice.

„Tak utíkej ke kováři a přines mi páčidlo. A hoď sebou.“ Ne že
by zrovna utíkal, ale kolébal se rychle. O chvilku později se vrátil
i s nástrojem. Truhla byla dokonce bytelnější, než se zdála, a mu-
seli jsme zapáčit oba dva, abychom víko otevřeli. Uvnitř byly
papyrusy a složené dřevěné destičky. Na některých visely olověné
pečeti.

„Jako kdyby to patřilo spíš bankéři než vojákovi,“ poznamenal
jsem. Zvedl jsem jednu tabulku a otevřel ji. Jednalo se o smlouvu
k italskému statku v Tuscii.

„Člověk by si myslel, že si uloží listiny k pozemkům do chrámu
poblíž domova,“ řekl jsem. Otevřel jsem další. I tahle byla do-
kumentem ke statku v Kampánii, zakoupeném pouze před ně-
kolika měsíci. Všiml jsem si, že Molon mi čte přes rameno. Ukázal
jsem na ostatní majetek.
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„Dej to na hromadu tamhle vedle velkého stanu a najdi něco,
čím to přikryješ.“ Netvářil se nadšeně, ale pustil se do práce.
Rychle jsem prošel zbylé dokumenty. Převážná část představovala
smlouvy na velké statky. Vypadalo to, jako kdyby se Titus Vinius
rozhodl skoupit celou Itálii. Poznal jsem jména některých pro-
dávajících, ale to nic neznamenalo. Spousta bohatých Římanů
vlastní půdu, kterou nikdy ani nezahlédli. Prodávali ji a kupovali
přes prostředníky podle toho, jak války a politika hýbaly s hod-
notou nahoru a dolů.

Přehlédl jsem sumy zapsané za jednotlivé prodeje, rychle
odhadl celkovou částku a pak jsem jen ohromeně seděl. Titus
Vinius zemřel jako milionář. Kde vzal tolik peněz? Muži z bo-
hatých rodin nedělali kariéru jako řadoví vojáci. Věděl jsem, že
Desátá legie se neúčastnila žádných velkých drancování jako
plenění Tigranokerty, Mithradatovy pevnosti, která padla do
rukou Lukullových legií asi před jedenácti lety. Přinejmenším
posledních deset let působila v Galii nebo ve Španělsku jen
s občasnými návštěvami severní Itálie. Celková suma z jeho pla-
tu, úplatků a kořistí by stěží mohla obnášet desetinu majetku
zaznamenaného v těchto dokumentech.

„Bude…?“
Když jsem uslyšel Molonův hlas, rychle jsem dokument sklapl.

„Víckrát už se za mnou takhle nepliž!“ Nijak se neplížil, ale já byl
tak zaujatý neuvěřitelným odhalením, že jsem nic jiného ne-
vnímal.

„Doufám, že se neurazíte, pane, když vám řeknu, že máte ner-
vy nadranc. Mám vám přinést trochu vína?“

„Udělej to.“ Najednou jsem si uvědomil, že mám v ústech
sucho. Jakou spojitost mají tyhle dokumenty s vraždou? Byl jsem
si jistý, že nějakou určitě ano. Titus Vinius zemřel za velice po-
divných okolností. Byl na vojáka z povolání neuvěřitelně bohatý.
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Každý muž může mít jednu velkou odlišnost ve svém charakte-
ru nebo minulosti. Nebyl jsem připraven přijmout dvě, pokud
nebyly nějakým způsobem propojeny.

Molon se vrátil se džbánem a pohárem a já se s chutí napil.
Začal jsem vracet dokumenty zpátky do truhly a přitom jsem
s ní maličko pohnul. Stále se mi zdála výjimečně těžká. Rozhodl
jsem se počkat a prozkoumat ji, až nebude přítomen žádný po-
zorovatel.

„Molone, vrátím se do svého stanu. Vezmi tu truhlu.“
„Promiňte, pane, nepřidáte tyhle věci k soupisu majetku?“

ukázal na svitek, který ležel rozložený u mého lokte. Jeden konec
byl zatížený dýkou, druhý mou helmou. Úplně jsem na něj za-
pomněl.

„Dokončím to ráno. Na psaní už je tma. A vůbec, co ti je do
toho?“

„Ach, nic, nic. Dejte si ještě trochu vína, pane.“
Udělal jsem, co navrhoval. Báječně uklidnilo moji rozjitřenou

mysl. Koneckonců, kvůli čemu jsem se rozčiloval? Nemohl jsem
si pomoct: věci nebyly takové, jak jsem čekal, a to je v nepřátel-
ském prostředí vždycky rozrušující. Toužil jsem po uspořádaném
životě téměř jako voják.

Vlekli jsme se zpátky do mého stanu a Molona jsem měl celou
dobu před sebou na očích, abych se ujistil, že nebude mít pří-
ležitost nakouknout do truhly. Chápal jsem, že s tou věcí budu
mít potíže. Nechtěl jsem, aby se někdo dozvěděl, co vím já, do-
kud nezjistím pár odpovědí na své otázky.

Když jsme dorazili do stanu, Hermes se tvářil stejně nesvůj,
jako já se cítil. Palcem a ukazováčkem jsem ho vzal za bradu a na-
točil si jeho hlavu, abych lépe viděl na obličej. Dělal se mu moc
hezký monokl.

„Vidím, že ses seznámil s Fredou.“
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„Proč jste ho koupil?“ pustil se do mě Hermes a kysele si měřil
Molona.

„Nikoho jsem nekoupil. Caesar mi je dal.“
„V tomhle stanu bude narváno,“ naříkal.
„Ne, nebude. Ty a Molon budete spát tady pod plátěnou

střechou. Jaro je tu a léto není daleko.“
„To zmrznu!“
„Budeš mi chybět,“ ujistil jsem ho.
Otevřel se stanový dílec a ven vyšla Freda. Hermův naštvaný

výraz se změnil ve zbožnou bázeň. Bude potřeba víc než jeden
monokl, aby se jeho žár utlumil.

„Uklidila jsem ve stanu,“ hlásila. „S tím klukem jste žili jako
prasata.“

„Udržovat pořádek ve stanu umí asi jen nomádi,“ prohlásil
jsem. „Molone, vezmi tu truhlu dovnitř a nech ji pod mou pos-
telí.“ Udělal, co jsem mu poručil, a já na něj celou dobu dával
dobrý pozor, abych si byl jistý, že se do ní nepodívá. Pak mi Her-
mes pomohl z pancíře. Zakroužil jsem rukama a protáhl ztuhlá
ramena. Jakmile jsem se zbavil té váhy, měl jsem vždycky pocit,
že dokážu létat.

„Herme, dones lampy a dej mi je do stanu.“
„Už tam jedna je,“ řekl a myslel maličkou hliněnou lampičku,

která poskytovala jen nepatrné světlo.
„Chci víc lamp a větších,“ řekl jsem mu. „Nějaké najdi.“ S rep-

táním odešel a já se posadil, abych si dal trochu vína, než se pus-
tím do hlavní noční činnosti. Freda stála ve vchodu a nevšímala
si mě. Obrátil jsem se na Molona.

„Teď, když mi patříš, potřebuji o tobě něco vědět,“ začal jsem.
„Pověz mi o svojí minulosti.“

„Moc toho zrovna není,“ spustil, což znamenalo, že toho není
mnoho, co je mi ochotný sdělit. „Můj otec byl řecký kupec, který
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žil v Massilii. Moje matka byla Galka, bójská žena ze severu, tak
jsem se jako dítě naučil oba jazyky. Jezdil jsem se svým otcem na
obchodní výpravy údolími řek až nahoru k Severnímu moři.“
Hovořil, jako kdyby mluvil o někom jiném, a nedal nijak najevo,
jestli byl tenkrát šťastný.

„Řekl bych, že mi bylo tak šestnáct, když nás chytila tlupa
germánských nájezdníků. Řečtí obchodníci mohou obvykle zcela
bezpečně projet územím, o které bojují soupeřící kmeny. Galo-
vé jim nikdy nedělají potíže. Na to si cizího obchodu příliš cení.
Ale tihle Germáni právě překročili řeku a nás považovali jen za
další cizince. Pustili se do zásob vína, které jsme vezli na prodej,
a za chvíli zabíjeli muže a užívali si s otrokyněmi, co jsme koupili.
Příští ráno nás nahnali zpátky do Germánie. Můj otec už byl
mrtvý, což pro něj bylo jen dobře.“

„Proč tě ušetřili?“ zeptal jsem se ho.
„To jsem zjistil později, když jsem se naučil jejich jazyk. Mysleli

si, že se podobám jejich lesnímu skřítkovi, škodolibému stvoření,
které žije pod kořeny stromů a lidem vyvádí různé neplechy. Báli
se mě zabít, aby na sebe nepřivolali smůlu, tak ze mě udělali
otroka. Nejdřív mě využívali na těžkou práci, ale dokázal jsem,
že jim mohu být užitečnější jako tlumočník.“

„Proč?“ zeptal jsem se. „Jsou to germánské kmeny, které žijí
vedle Galů celá staletí. Neměli by mít nedostatek Germánů, kteří
oběma jazyky hovoří plynně. A určitě mají spoustu galských
otroků.“

„To je pravda,“ přikývl, „ale tohle byl kmen z hlubokých lesů
a příliš nedůvěřoval kmenům usazeným podél řeky, a už vůbec
ne Galům, ať už otrokům nebo svobodným.“

„Čím jsi byl zvláštní ty?“
„Byl jsem Řek, tedy alespoň poloviční Řek, a proto jsem

jim připadal exotický. Nebyl jsem spojený s žádnými místní-
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mi kmeny, takže nehrozilo, že bych je z kmenové loajality zra-
dil.“

„A jak tě získal Vinius?“
„Můj pán – tedy přesně řečeno můj bývalý pán byl před dvěma

roky mezi vyslanci pověřenými Římem, aby vyjednávali s králem
Ariovistem. Ten se s nimi setkal na východním břehu Rýna, aby
udržel zdání, že se jeho armáda nedostala na galské území.“

„Tihle Germáni nejsou patrně tak politicky nevzdělaní, jak si
často myslíme,“ dumal jsem.

„Nelíbí se jim lstivost,“ řekl Molon, „ale jsou obratní ve všem,
co jim pomůže rozšířit jejich moc. Rádi bojují, ale radši zastrašují,
než by se skutečně prali, a jsou ochotní vyjednávat, dokud nejsou
dostatečně silní, aby zaútočili.“

„Už začínáš prokazovat svou cenu. Vinius tě koupil?“
„Byl jsem mezi dary předanými vyslancům. Titus Vinius si mě

osobně vyžádal a ostatní ochotně souhlasili, protože si mysleli,
že jsem zdaleka nejméně cenný dar.“

„Omluvitelná chyba. Fredu získal taky tak?“
Potutelně se usmál a podíval se na ni. Probodla ho pohledem.

„Ne, před několika měsíci mu ji dal svébský náčelník jménem
Nasua.“

„Proč?“ zeptal jsem se ho. „A kdo vůbec jsou ti Svébové?“
„Je to východní kmen, který dorazil k Rýnu přibližně v době

té mise. A k tomu proč – germánští náčelníci rozdávají dary často
a neustále se snaží jeden druhého ve štědrosti předčít. Nasua
vládne pospolu se svým bratrem Cimberiem. Vypadá to, že
Cimberius římskému prokonzulovi poslal nádherný, drahoka-
my ozdobený pohár, tak Nasua před všemi náčelníky a hodnos-
táři věnoval Viniovi Fredu. Řekl, že je to zajatá princezna nějakého
kmene hluboko z vnitrozemí, ale já si myslím, že je to jen dcera
nějakého pasáka krav a že už ho omrzela.“
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Freda něco zavrčela a praštila ho do spánku tak silně, až několik
kroků zavrávoral.„Co říkala?“ zeptal jsem se ho. „Znělo to velmi
hrubě.“

Zazubil se a ukázal spoustu mezer. „Prý je šťastná, že je majet-
kem tak pohledného a vznešeného Římana, jako jste vy.“

„A já už začínal pomalu věřit tomu, co říkáš. Ale pověz mi
tohle: proč ses nikdy soudně nedomáhal toho, aby ti byla na-
vrácena svoboda. Pokud byl tvůj otec občanem Massilie a tebe
zajali nájezdníci, co překročili Rýn, pak je tvoje otroctví nezá-
konné a může být zrušeno.“

Pokrčil rameny. „Moje matka byla jen konkubína. Můj otec měl
legitimního syna s řeckou manželkou a nikdy mě neuznal. Soudit
se by nemělo smysl. Svoboda je stejně značně přeceňované zboží.
Pro většinu z nás to jen znamená svobodně umřít hlady.“

Vstal jsem, když se Hermes vrátil s lampami. Zatímco je ro-
zestavoval uvnitř stanu, pozoroval jsem Fredu, jak mě sleduje.
S žádným strachem, jen s chladnou, nelítostnou vypočítavostí.

„Máte je tam,“ oznámil Hermes, když vyšel ven. „Je tam světla
jako u ohniště v kovárně.“

„Ty a Molon se uložte tady,“ přikázal jsem jim. „Fredo, pojď se
mnou.“ Prošel jsem vchodem a posadil se na okraj svého lůžka. Jeho
lana pode mnou zavrzala, jak jsem se ohnul, abych si rozvázal boty.
Freda vešla. „Zavři za sebou dílec,“ řekl jsem jí. Udělala to, ale její
dokonale krásné rty nepatrně zkřivilo pohrdání. V dálce jsem
zaslechl zatroubení; osamělý zvuk i v plném vojenském táboře.

Když jsem si sundal boty, lehl jsem si a propletl si prsty pod
hlavou. Takhle jsem vypadal lhostejně a navíc jsem před ní skryl
své třesoucí se ruce. „Pojď blíž,“ řekl jsem. Stan nebyl nijak velký.
Jediným krokem se ocitla kousíček od mě.

„Co chcete?“ zeptala se tónem, který prozrazoval, že velmi
dobře ví, co chci.
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„Svlékni si šaty,“ přikázal jsem jí obdivuhodně klidným hla-
sem. Zaváhala a vyzařoval z ní vzdor. „Fredo,“ prohlásil jsem tr-
pělivě, „existují tři muži, před kterými by se žena nikdy neměla
stydět svléknout: její manžel, její lékař a její pán. Tak se zbav toho
barbarského úboru.“

S ještě větším úšklebkem zvedla ruce a na levém rameni ro-
zepnula sponu držící její kožešinovou tuniku. Protože jí přes vel-
ká ňadra sama nesklouzla, musela za ni zatahat v pase. Pak bylo
třeba dostat ji přes široké křivky boků. Když tunika překonala obě
překážky, vytvořila malou hromádku kolem jejích kotníků.

Pohled na barbarské ženské tělo může být pro někoho s vytří-
beným jemnocitem šokující. Urozené Římanky pečlivě odstra-
ňují každý chloupek, který se objeví na jejich těle, kromě vlasů.
Velmi často musí stejnou proceduru podstupovat i jejich otroci.
Dokonce i galští muži se depilují vyjma vlasů a horních rtů. Ger-
máni mají za to, že v těchto záležitostech je nejlepší nezasahovat
do přirozeného řádu přírody. Na rozdíl od mnoha římských
mužů neshledávám ženu odpudivou v jejím přirozeném ochlu-
pení. Vlastně je tomu spíš naopak a ve Fredině případě to platilo
dvojnásob. Vypadala jako nezkrocené mladé zvíře, ne jako vyleš-
těná mramorová socha.

„Otoč se,“ řekl jsem. Hlas sotva prozradil náhlé sucho v mých
ústech.

„Cokoli si pán přeje,“ prohlásila a pomalu se otočila. Bohatá
zlatá hříva ji kryla až k půlkám zadku.

„Zvedni si vlasy,“ přikázal jsem jí. Oběma rukama podebrala
husté vlasy a přidržela je nahoře na hlavě. Celou vahou stála na
jedné noze v klasické póze Afrodity Kallipygos. Představovala
obrázek mládí, síly a krásy; nádherné mladé stvoření naprosto
dokonalé v každém detailu včetně kůže bez nejmenší vady.

„Dobře, můžeš se obléct.“
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Otočila se a nechala vlasy padnout na záda. „Cože?“ Tohle
byl první opravdový cit, který jsem v ní dokázal vyvolat.

„Viděl jsem, co jsem chtěl. Oblékni si tuniku. Nebo ne, pokud
si raději přeješ spát takhle.“ Sehnula se a zvedla kožešinu. „Vás je
snadné uspokojit.“

„Titus Vinius tě nebil, Fredo,“ řekl jsem. „Jak to?“
„Působila jsem mu potěšení,“ odpověděla a zapnula si sponu

na rameni.
„Nemluv nesmysly,“ namítl jsem. „Ten ničemný zmetek bil

všechno, co se dostalo na dosah jeho révovky. Na těle nemáš ani
jizvičku. Řekni mi proč.“

Klesla na slamník donedávna obývaný teď vypuzeným Her-
mem. „Muži někdy nacházejí potěšení v podivných praktikách.
Obzvlášť ti, kteří mají velkou moc nad níže postavenými muži.
Občas takoví muži touží, aby někdo ztloukl je.“ Sladce se na mě
usmála. „Jsou rádi ponižováni a zneuctěni ženami. Nejlíp otro-
kyněmi.“

U Herkula, pomyslel jsem si, tihle Germáni se ve světě vyznají
mnohem lépe, než jsem tušil!

„A tys Titovi Viniovi takovéhle, ehm, služby poskytovala?“
„Kdykoli si přál. A nikdy na mě nevztáhl ruku ani hůl, ačkoli

občas na mě před druhými mluvil hrubě. Říkal, že to musí naoko
dělat. Potom vždycky škemral, abych mu odpustila, a chtěl za to
být potrestaný.“

No tohle, Tite Vinie, pomyslel jsem si. Jaký se z tebe vyloupl
podivný člověk. Znával jsem politiky, kteří neměli ani zdaleka
tolik zvláštních manýrů.

„Vždycky jsi mu vyhověla?“ zeptal jsem se
„Samozřejmě. Jsem koneckonců otrokyně.“
„To tedy jsi. Běž spát, Fredo, já si musím hodně věcí pro-

myslet.“
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Několik okamžiků si mě nevěřícně prohlížela, pak si le-
hla a hlavu si položila na ohnutou paži. Zavřela oči, ale netu-
ším, jestli spala nebo ne. Uhasil jsem lampy a vrátil jsem se do
postele.

Nebylo to snadné. Toužil jsem ji vzít do náručí a ukrýt obličej
v jejích nádherných vlasech, ale věděl jsem, že bych byl ztracený,
kdybych to udělal. Sice byla barbarskou otrokyní, ale znala svou
moc, a tu já bych jen posílil, kdybych následoval své přirozené
instinkty.

Ať jsem byl cokoli, nehodlal jsem být dalším Titem Viniem.

8

Příští ráno jsem se nejdřív zastavil v kovárně. Kovář, jako
mnoho legionářských řemeslníků, byl voják, který si vydělával
peníze navíc a byl osvobozen od vyčerpávající služby, protože
pro legii vykonával nezbytnou práci. Naštěstí opravit zámek na
Viniově truhle a vyrobit k němu klíč nepřesahovalo jeho schop-
nosti. Zblízka jsem ho při práci pozoroval, a když ji dokončil,
zaplatil jsem mu za námahu pár sesterciů. Nebylo vyloženě nutné
mu něco dát, ale je vždycky chybou brát takovéhle lidi jako
samozřejmost. Jednou budu třeba potřebovat okovat koně,
a pokud si mě tenhle muž bude pamatovat v dobrém, vykoná
práci bez prodlení.

Truhlu jsem nechal ve velkém stanu v pretoriu, kde bude za
daných okolností v relativně největším bezpečí. Pak jsem se vydal
promluvit si s muži, jichž se nejvíc týkal úspěch mého úkolu.
Našel jsem je přísně střežené v jámě vykopané vedle stanu, ve
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