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Lucie Lukačovičová, Františka vrbenská

Hřmění otřásalo skalami a dunělo v roklích, zemi bičo-
valy provazce vod a mezi svahy skučela vichřice. Přes její 
vytí Brisca rozeznala další zvuk. Někde se urvala kamenná 
lavina a teď se s rachotem řítí do údolí… Ne, to děsivě ryčela 
živá bytost: dunivý řev zuřivého býka. A nezřetelné lidské 
volání, které tu a tam proniklo hlomozem. Snad prosilo 
o pomoc; ach, jistě!

Dívka se přitiskla těsněji ke stěně z kamení a kořenitě
čpící hlíny. Každý sval v jejím těle se chvěl a napínal, smysly 
jí velely otočit se a utíkat. Ale kam? Zpátky do lesů? Ty hlasy, 
lidský a zvířecí, přicházely z druhé strany mostu, od pěšiny 
a strmého boku Velkého kamene. Ne! Nemůžu! Někomu 
se něco stalo, nemůžu utéct, aniž bych ho zkusila zachránit!

Tu přivolala na pomoc Pannu Marii a Loanu Gorri, Velkou 
Matku. Opustila své útočiště a vydrápala se na stezku. Přes 
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šedou clonu deště postřehla, že v průlině protějšího svahu 
stojí ženská postava v tmavém plášti, ruce pozvednuté, jako 
by tím gestem chtěla zastavit samotnou bouři. Za jejími zády 
se choulil někdo další.

Mezi Briscou a těmi dvěma se tyčil ohromný ryšavý býk. 
Tak obrovský, jako by ožil skalní viklan. Výhružně skláněl 
hlavu, funěl a divoce hrabal kopytem, až létaly kusy kamení 
a záclony mokré prsti.

Brisca nechápala, proč nejsou oba nešťastníci dávno roz-
dupáni na krvavou kaši. Trhlina v horské stěně nebyla tak 
úzká, aby se na ně býk nedostal, kdyby chtěl. Pak pořádně 
zaslechla, co cizí žena křičí. Prosila Boha o záchranu, hla-
sitě se modlila. Býk běsnil, ale zatím se k ní nepřiblížil. Jak 
dlouho ještě vydrží, než jí dojde dech?

Brisca si zaclonila tvář proti lijavci. Na hradě slýchala 
vyprávět o děsivém stvoření, na které se právě dívala. Aatxe-
gorri! Rudý býk!

Za bouřek vychází z jeskyní či bezedných roklin a napadá 
provinilé. Zloděje, lháře, vrahy, šejdíře – křivopřísežníky 
nejhůře ze všech. Jaký hřích spáchala neznámá v temném 
šatu, jež se modlitbou brání před nestvůrou? Brisca zahlédla 
černý závoj… Jeptiška?

Dívka prudce vydechla. Jakpak by mohla ctihodná sestra 
patřit k prokletým? A kdyby ano, nejspíš by jí žádné mod-
lení nepomohlo.

Ženina litanie zakolísala, jako když se loďka naklání. Býk 
postoupil vpřed.

Brisca sevřela rty. Nemůžu jen tak utéct. Nemůžu se dívat, 
jak ji Aatxegorri zabije.

Rozeběhla se na druhou stranu přes Infernuko Zubia. Já 
jsem se ničeho nedopustila, moje svědomí je čisté! Ale nechat 
někoho napospas, jako bych ho vlastní rukou zahubila.
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Lucie Lukačovičová, Františka vrbenská

Snad se ji živly samy snažily zastavit. Déšť se v jedné vlně 
řinul přes mostní desky, bláto břehu se přisávalo k jejím 
opánkům, vítr Briscou cloumal za ramena.

„Aatxegorri!” zavolala, ale hrdlo ji napoprvé zradilo. 
„Aatxegorri!” Teď se jí povedlo překřičet bouři.

Démon se otočil. Brisce málem zdřevěněly nohy hrůzou. 
Neobrůstal ryšavou srstí, jeho tělo netvořilo maso a kosti. 
Ze stínů nicoty v podobě býčího trupu rostly a kypěly tisíce 
plamenů rudých a zlatých, které žádná voda neuhasí.

Netvor se sunul k ní, z nozder mu vyrážel šarlatový dým. 
Rozžhavenými kopyty drtil, cokoli mu přišlo do cesty. Švi-
hající oháňka vypálila do skály hlubokou jizvu.

A pak už byl Aatxegorri na délku paže od dívky.
Zřetelně viděla býkovy oči ze stříbrného žáru; dlouhé 

rohy sklovitě lesklé a ostré jako kýmsi vyrobené zbraně, ne 
jako něco, co přirozeně vyrostlo. Zvolna před sebe natáhla 
dlaň. Bylo jí, jako kdyby ji pokládala na špalek, kde o ni co 
nevidět přijde.
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FRantIšKa VRbenSKá (*1952)
Její celoživotní profesí je knihovnictví, kterému věnovala řadu 
statí. Publikuje odborné články z historie, kulturní antropo-
logie a literatury. Často přednáší, za literární a lektorskou 
činnost byla vícekrát oceněna. Vydává kratší prózy v anto-
logiích a literárních časopisech, napsala několik románů. Její 
eseje a literární studie doprovázejí povídkové sborníky i ro-
mány. Přispívá verši do almanachů poezie, s  Olgou Nytrovou 
vytvořila básnickou sbírku Instrukce k věčnosti (2017). Jako 
editorka se podílí na unikátním projektu Lehké fantazijno 
bohemistky a spisovatelky Zuzany Hlouškové; čtyřsvazková 
antologie představuje české a slovenské autorky žánru fan-
tastiky.

Knižně debutovala trilogií Čas hradů v Čechách (1994–1996). 
Třídílný román ze středoasijských dějin Labyrint půlnočního 
draka (1998–2000) jí přinesl čestný titul Lady fantasy. Stín 
modrého býka (2001), který napsala s Leonardem Medkem, 
získal několik cen, dočkal se druhého vydání i audioknihy. 
Po sci-fi Oheň v kapradí (2004) vznikl ve spolupráci s Jaku-
bem Kočím rovněž oceněný Vítr v piniích (2009). V Nagantech 
a vlčích mácích ze série Agent JFK (2011) poprvé vystupuje 
Jaroslav Hašek jako literární postava. Nejnovější knihou je 
historický fantasy román z arabského Španělska 11. století 
Hořící kůň (2017, spolupráce s Lucií Lukačovičovou).
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lUcIe lUKačOVIčOVá (*1980)
Vystudovala kulturní antropologii a knihovnictví na FF 
UK v Praze. Doposud jí vyšlo přes sto povídek v antolo-
giích a časopisech a čtyři samostatné romány: historické 
fantasy Vládci času (2007) a Zelený drak, karmínový lev 
(2015, součást série Kroniky karmínových kamenů), praž-
ská  urban fantasy Detektivní kancelář Sirius (2013) a sci-fi 
Stanice  Armida (2012). V angličtině publikovala steampunk 
fantasy novelky Spark of Thought (2016) a volné pokračo-
vání Spark of Eternity (2017).

Španělsky se naučila jako dítě během několikaletého 
pobytu v Havaně. Španělsko, jeho historie, mytologie i fla-
menco jí přirostlo k srdci v rámci četných cest – naposled 
podnikla pěšky pouť z portugalského Porta do Santiaga de 
Compostela (z níž vychází povídka Poutník a Maurobijce 
v antologii Žoldnéři fantasie: Lovci monster, 2016). Baskicko 
miluje pro velké množství neobvyklých strašidel a nadpři-
rozených bytostí a pro euskaru, jazyk, který není příbuzný 
žádnému jinému. Z této záliby vzešla autorčina nejnovější 
kniha, historická fantasy Hořící kůň (2017), kterou napsala 
společně s Františkou Vrbenskou. Více na lucie.lukacovi-
cova.cz či www.facebook.com/lucie.lukacovicova.author/.
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