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Záhada Run

směrem 
k severní 
Anglii

Trpasličí
prst

Obrův
prst

Kilsgard



Seznamte se s postavami

Alva Fenrir

Strýček Magnus

Brianna Sigrunn

Hraf



Věnováno mladým myslím, které 
naplňují tu moji, Kubovi a Kamě. Naše 

společná cesta bude plná dobrodružství.



Tajemství run uvedených v obrázku 
na začátku každé kapitoly odhalíte 

pomocí vikingského slovníku, 
který najdete na konci knihy.





9
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Hledání obrovského 
pokladu

Alva utíkala. Běžela tak rychle, až jí vítr hvízdal 
v uších a copánky v zářivě rudých vlasech jí šle-
haly do obličeje. Byla jako vlk. Byla silná a  po-
hybovala se nesmírně potichu. Před ní se z těžké 
mlhy tyčila nejvyšší hora Kilsgardu, Obrův prst. 
Vlevo od ní se ostré útesy natahovaly nad pro-
past, kterou se hnala divoká černá řeka. Její vody 
s úpěním narážely do kamenů v korytě. Alva byla 
rychlejší než zurčící voda. Byla dokonce rychlejší 
než sám vítr. Ale jediný chybný krok a  stala by 
se větrem a vodou. Nesmí zaváhat. Nesmí upad-
nout.

Jak podrážkami svých bot drtila lesní půdu, 
ostré větve se jí zařezávaly do holé kůže na no-
hou. Na bolest ale neměla čas. Teď potřebovala 
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všechen um štítonošky. Musí sledovat a  vidět 
vše, musí být na vše připravena. Její mazlíček, vlk 
Fenrir, běžel před ní, objevoval se a znovu mizel 
z jejího dohledu. Tlapkami neslyšně dusal listím 
a stříbrná srst se mu tu a tam zaleskla v měsíčním 
světle. Cítil stopu. Vedl ji, kam potřebovala.

Alva se odrazila, aby přeskočila kámen s vět-
ví, ale les jí v  tu chvíli ukázal odvrácenou tvář. 
Chodidlem se zahákla o  kořen a  čas se zpo-
malil. Nezadržitelně se kutálela k  hraně útesu. 
Ohlušující řev řeky jí naplnil uši a srdce bilo tak, 
až jí naráželo o žebra. Viděla, jak se po ní natahu-
jí zubaté čelisti temné řeky. Černý Obrův prst se 
nad ní vzpínal ve chvíli, kdy se zřítila.
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Buch, buch, buch.
Alva se prudce posadila na svém slamníku. 

Nebyla ve vodě. Byla doma. Tělo měla pokryté 
tenkou vrstvičkou potu. Oheň stále ještě žhnul 
oranžovou září a rodina se neklidně probouzela, 
vyrušena hlasitým bušením na dveře.

„U Tórových kostí!“ hartusil strýček Magnus, 
zatímco malý bratříček, Ivan, začal vřískat, pro-
tože i jeho rámus vzbudil. Brianna, Alvina matka, 
vzala plačícího chlapce do náručí, aby ho utišila.

„U  všech bohů, co chcete?“ burácel nevrle 
Magnus, když si přes holá ramena přehazoval vlně- 
ný plášť. Alva v matném světle zahlédla jeho záda 
pokrytá starými jizvami, ale rychle odvrátila oči 
a přitiskla se k matce. Ta ji objala svými dlouhými 
bledými pažemi.

„Magnusi!“ Přes mohutné dřevěné dve-
ře k nim pronikl hluboký hlas. „V síni se právě 
odehrává velké shromáždění! Jarl Erik říká, že tě 
potřebujeme.“

„Kolik je hodin?“ otázal se Magnus, když ote-
víral dveře. Za nimi stáli dva karlové ozbrojení 
meči. „A proč přicházíte do mého domu se zbra-
němi v rukách?“

„Odpusť, ale ve vzduchu je nebezpečí. Vše se 
dozvíš, hned jak přijdeš do síně na shromáždění. 
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Je nad ránem, hodina mezi nocí a rozbřeskem.“ 
Jeden z  mladíků strčil svou vousatou tvář do 
místnosti a podíval se na Alvu, Briannu a Ivana, 
jak se k sobě choulí. „Omlouvám se, že jsme vás 
všechny vzbudili. Potřebujeme Magnuse, ale 
není se čeho obávat. Můžete jít znovu spát.“ Alva, 
poplašená nejen svým snem, ale i pohledem na 
ozbrojené muže v bezpečí svého domova, ho vy-
děšeně sledovala. Ještě těsněji se přimkla ke své 
matce a přirývku si přivinula blíže k tělu.

Magnusovi neunikl vážný výraz obou vojá-
ků. Přešel ke svým botám a začal si je obouvat. 
„Vezmu s sebou ptáka, mohl by se hodit.“ Opatrně 
zvedl svého ochočeného havrana Hrafa z bidýlka 
u  dveří a  posadil si ho jemně na rameno. Hraf 
se načepýřil a ospale zakrákoral. Alva pocítila zá-
chvěv žárlivosti. Venku byla možná zima a tma, 
ale moc ráda by šla se strýčkem, aby zjistila, co se 
ve velké síni děje.

„Zatím není čas vstávat,“ řekl strýc jemně. „Vy 
tři se potřebujete ještě vyspat, protože ten raubíř 
Ivan bude za chvíli chtít svou snídani.“ Jako by 
četl Alvě myšlenky, podíval se jí přímo do očí 
a dodal: „Všichni tři běžte ještě spát.“ Pak něco 
zamručel k  oběma mladíkům a  zavřel za sebou 
dveře. Jeho hlas se pomalu vzdaloval.
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„Magnus má pravdu,“ pronesla Brianna, pevně 
svou dceru objala a zatlačila ji zpět do slamníku. 
„Musíme se vyspat. Potřebuji, abys pro mě zítra 
zařídila několik moc důležitých věcí. Zabavit tady 
toho také nebude nic jednoduchého,“ ukázala 
směrem k Ivanově zrzavé hlavičce. Alvin bratří-
ček už zase spal. Brianna se kolem něj schoulila 
do klubíčka.

Na rodinu padl klid a  Briannino tiché po-
chrupování brzy doplnilo to Ivanovo. Ale Alva 
byla vzhůru. Noční můra se jí vryla do paměti 
a srdce v hrudi jí stále tlouklo příliš rychle. Viděla 
svou vlastní smrt? Co když jí bohové seslali va-
rování? Ležela nehybně, s očima zavřenýma, a ve 
tmě si představovala, že je havranem kroužícím 
nad Kilsgardem, že nahlíží do velké síně, aby uvi-
děla strýce, jak hovoří s Jarlem.

Z výrazu těch dvou mladých karlů bylo jasné, že 
přinesli zprávu o velkém nebezpečí a nějaké pohro-
mě. V Kilsgardu se dělo něco vážného a ona zača-
la přemýšlet nad tím, co by to mohlo být. Útočil na 
ně někdo? Stalo se něco Jarlovi? Seslali jim bohové 
nějaké znamení? Věděla, že nesmí podlehnout po-
kušení, ale tolik chtěla vědět, o čem se ve velké síni 
mluví. Matka by se moc zlobila, kdyby se vzbudila 
a Alva byla pryč. Ale to musela risknout. Rozhodla 
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se následovat Magnuse a zjistit, co se děje. To přeci 
vyšetřovatelé dělají, vyšetřují.

Pomalu se začala sunout po matraci a  sláma 
v ní praskala a šustila. Alva zatajila dech, ale mat-
ka s bratříčkem dál klidně pochrupovali. Došla si 
pro svůj plášť, pečlivě se do něj zabalila a obula si 
boty. Tichounce přešla místnost. Cestou se opa-
trně vyhýbala prknům, o kterých věděla, že skří-
pou. Nakoukla pod stůl, kde na tlusté dece tvrdě 
spal její vlk Fenrir. Přitiskla mu nos na čumák 
a zašeptala: „Fene.“

Jeho víčka se okamžitě otevřela a odhalila dvě 
černočerné zorničky ohraničené blankytně mod-
rými prstenci. Jakmile si Fenrir uvědomil, že je to 
Alva, začal nadšeně tlouct ocasem o podlahu.

„Šššš!“ pokusila se ho utišit a přitiskla mu vrtí-
cí ocas rukou k zemi. „Půjdeš se mnou, ty ťuňťo.“ 
Alva se narovnala a Fenrir ji následoval ke dve-
řím. Tiše přitom našlapoval.

Dveře zaúpěly, když je otevřela. Alva zatajila 
dech a otočila se, aby zkontrolovala, jestli si toho 
někdo všiml. Uviděla Ivanova otevřená očka, jak 
ji sledují závojem matčiných kaštanových vlasů.

„Spinkej, Ivane,“ zašeptala. Ještě chvíli ji po-
zoroval, pak oči zavřel. Strachem jí tuhla krev 
v  žilách, když se protahovala dveřmi. Ocitla se 
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v mrazivé noci. Fenrir si nespokojeně odfrkl, aby 
dal najevo, že se mu venku také nelíbí.

„Tak pojď, Fene,“ pobídla ho a vyrazila k velké 
síni. Slabounký svit srpku měsíce odhaloval sotva 
obrysy domů, ale na cestu vidět nepotřebovala. 
V  městečku žila od malička, znala každou jeho 
uličku, zákoutí i obyvatele a věděla o všem co se 
v  Kilsgardu dělo. Dala si na tom záležet. Ať šlo 
o ztracenou slepici, rozbitý plot, hádku kvůli ně-
jaké platbě nebo tajný vzkaz mezi milenci, Alva 
viděla všechno.

Její neustálý hlad po řešení záhad byl přiživo-
ván strýcem. Magnus procestoval svět a s každou 
ze svých čtyřiceti zim byl moudřejší. Věděl toho 
opravdu hodně o mnohém a informace uměl roz-
lousknout jako myška oříšek. O něčem ale věděla 
mnohem víc než on – o Kilsgradu a o tom, co se 
v něm dělo. Nikdo si jí nevšímal, když se scho-
vávala za křoví nebo někam nakukovala škvírou. 
Znala všechny obyvatele skrz naskrz. Takže roz-
hodně to byla právě ona, kdo by měl vědět, co se 
děje ve velké síni, že ano.

Velká síň, toto městečko a  lidé v něm, to byl 
celý Alvin svět, a podle ní dokonalý. Kilsgard měl 
svůj vlastní přístav, do kterého se vešlo až dva-
cet lodí, které tu bývaly, když se vikingští muži 

+
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připravovali vyplout na výpravu. Místní chatrče 
byly pohodlné a bylo v nich teplo i v těch nejkru-
tějších zimních měsících. Dvorky, s jejich štěbetá-
ním drůbeže a kníkáním prasat, k sobě přiléhaly, 
takže Alvě stačilo přeskočit plot a  mohla na ná-
vštěvu k přátelům nebo se vydat do lesa za dob-
rodružstvím. Všichni říkali, že ji její neukojitelná 
touha po dobrodružství jednou přivede do maléru. 
Často říkali, že ji sudičky nebudou chránit navždy.

Všichni vesničané spali a  jediné světlo pobli-
kávalo z velké síně – Meginsalru. Byl to domov 
Jarla Erika, potomka samotných praotců, jehož 
kořeny sahaly až k  samotnému Odinovi. Jeho 
ohniště bylo srdcem Kilsgardu.

I když byla hluboká noc, Meginsalr se hemžil 
lidmi.

Jak se Alva přibližovala, uslyšela zvučný hlas 
svého strýce. Tichoulince se přikradla ke dveřím 
a  přitiskla na ně ucho. Zvuky, které se ozývaly 
zevnitř, byly naprosto jasné a Alva si rychle uvě-
domila, že uvnitř jsou shromážděni všichni svo-
bodní muži Kilsgardu. To nevěstilo nic dobrého, 
protože to znamenalo, že ať se dělo, co se dělo, 
týkalo se to celé vesnice.

„Nerozumím, co mi tu říkáš, Eriku!“ zahřímal 
Magnus. „Je to neuvěřitelný příběh. Je v něm příliš 
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mnoho nejasností, a jestli to mám vyšetřit, potře-
buju znát všechny dostupné informace. Nech mě, 
ať si s tím mužem sám promluvím, abych zjistil, 
co se dnes v noci stalo. Znám jazyk, kterým mlu-
ví.“ Pak i přes zvuky ze síně Alva uslyšela proud 
podivných cizích slov. Hlas, který je pronášel, byl 
tichý a nervózní.

„Říká nesmysly,“ ozval se jeden z karlů. „Vůbec 
mu nerozumíme.“

„Mluví řečí lidí za mořem,“ vysvětlil mu 
Magnus. „Je to angličtina. Na svých cestách jsem 
pochytil dost, abych mohl překládat, co říká. Ale 
musíte být potichu, protože se vás bojí a není vů-
bec jednoduché rozluštit jeho příběh.“

Alva uslyšela vrzání lavic, jak se Vikingové 
usazovali, aby si vyslechli vyprávění. Alvě se 
rozbušilo srdce. Uslyší muže, jak mluví jazykem 
Angličanů. Magnus znovu promluvil: „Přiveďte 
toho mnicha.“

Ozval se nějaký hlas: „Co je mnich?“
„Řekl jsem žádné vyrušování!“ ozval se na-

broušeně Magnus. „Jste ve společnosti mnicha. 
Tento muž jedním je. Podívejte se na jeho oděv 
a vlasy.“ Alva proklínala tlusté dřevo dveří, které 
jí bránilo ve výhledu na toho fascinujícího člo-
věka ze zámoří. Magnus pokračoval: „Angličané 
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uctívají jen jednoho boha, ne mnoho. Nemají 
věštce, ale kněze, kteří mluví k  lidem. Pak mají 
další skupiny svatých mužů a žen, které se zavírají 
do posvátných budov a celý den se modlí. Těm se 
říká mniši a tento je jeden z nich. Teď se utište, ať 
můžeme vyslechnout jeho vyprávění.“

Ozval se jiný, úzkostlivý a  tichý hlas. Mluvil 
verzí Alvina vlastního jazyka, který ale zněl jaksi 
volněji. Pozorně poslouchala. Severština, kterou 
mluvili její lidé, byla hodně podobná, ale její slo-
va byla delší, kulatější a jemnější. Jak mnich mlu-
vil, Magnus tlumočil jeho věty ostatním v síni.

„Cizinec říká, že se jmenuje Edmund a je z kláš-
tera Lindisfarne v království Severní Umbrie na 
pobřeží Severního moře. V  klášteře žije jako 
mnich od doby, kdy tam přišel jako malý chlapec. 
Bylo mu tehdy osm zim. Ve zdech kláštera strávil 
patnáct let.“

Alva už slyšela o Lindisfarne mnoho příběhů. 
Znala je jak od otce, tak od strýce. Při té zmín-
ce jí přeběhl mráz po zádech. Z  lavic zakřičel 
jeden z  karlů: „Lindisfarne! Ten nemožný malý 
ostrůvek na severním pobřeží území Angličanů? 
Dobře si pamatuju naši výpravu na ten ostrov. 
Pověsti o tamním bohatství vůbec nebyly pravdi-
vé a ti slaboši, kteří tam žijí, ani nepozvedli zbraň 



19

Hledání obrovského pokladu

na obranu své půdy. Jestli patří k nim, k našim 
slabým nepřátelům, proč ho máme poslouchat?“

Magnus karla rozčileně okřikl: „Copak vy 
Seveřani neznáte nic jiného než jen zvuk vlast-
ních hlasů? Poslouchejte, přišel z naší hory a vy-
práví příběh spojený s naší vsí. Měli bychom zjis-
tit víc.“ Opět promluvil na mnicha a začal znovu 
překládat. „Říká, že vážil dlouhou, nebezpečnou 
cestu do Kilsgardu, aby našel poklad nepopsatel-
né hodnoty. Se společníkem, anglickým váleční-
kem jménem Wiglaf z Bamburghu, sledovali sto-
py vyryté na záhadném kostěném pouzdru, které 
našli na svých cestách.“

Fenrir, krčící se u Alviných nohou, hlasitě za-
funěl. Jemně ho utišila a znovu přitiskla ucho na 
chladné dřevo ve snaze zaslechnout co nejvíc o té 
záhadné bedýnce.

„Mnich říká, že skříňka byla pokryta symboly, 
které se jim nedařilo rozluštit. Muž, od kterého 
ji získali, byl jeden opilec z naší země. Ten muž 
z Kilsgardu blábolil o tom, že runy vedou k lin-
disfarneskému ztracenému pokladu. Přivedlo je 
to sem, ale dál se nedostali, protože nedokázali 
rozluštit všechny znaky.“

„Je to blázen!“ vykřikl najednou další z mužů. 
„Záhadná truhlička byla nalezena za mořem, 


