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Nad Chrámovou štvrťou sa jagalo purpurové súhvezdie.
Z Tellinho kočiara pripomínalo začarovaný zhluk 

ruží v plnom kvete. Teraz, keď stála na ulici priamo pred 
hviezdami, bolo oveľa ťažšie ten obraz pojať. Namiesto 
konštelácie stvorenej z ruží pripomínali purpurové svet-
lá kvapky rozliatej hviezdnej krvi, ktoré kúzelne žiarili 
na svet pod sebou.

Vošli do Chrámovej štvrte. Pôsobila neobyčajným 
dojmom aj bez strašidelného zlatisto červeného svetla na 
nebesiach. 

Vzduchom sa rozliehali plačlivé výkriky uctievačov, 
šepkané modlitby hriešnikov či prastaré chválospevy, 
zatiaľ čo okolo prechádzal celý rad podivne odetých ľudí. 
Preplietali sa dômyselnou mozaikou zastaraných ulíc 
ožiarených pochodňami. 

Tella netušila, či je táto časť mesta vždy taká obľúbe-
ná alebo či sú ulice preľudnené len preto, že všetci hľada-
jú druhú stopu Caravalu.

Siahla do zamatového vrecka svojich sukní a znovu 
si pod červeným svetlom horiacich pochodní prečítala 
prvú nápoveď.

Nápovede skryté sú po meste celom, 
k malebnej štvrti vždy obráť sa čelom.
Smutná a tragická je jej história, 
teraz ju však plní sľub viery a mágia.

Opis nepochybne zodpovedal Chrámovej štvrti, kde 
sa praktizoval celý rad nevšedných náboženstiev. Záro-
veň však pasoval takmer na každú z miestnych modli-
tební či chrámov.

Tella minula vysoké svätostánky, prastaré kaplnky 
a úplne nové kúpele, kde ste zo seba mohli s pomocou 
duchov svätých zmyť svoje hriechy – alebo vám to aspoň 
tvrdili.

Náboženstvo na Trisde bolo triezve a bez akejkoľ-
vek pozlátky. Ľudia sa modlili k tomu či onomu sväté-
mu v závislosti od toho, čo mali práve na srdci, a žiada-
li kňazov o odpustenie tak, že svoje hriechy spísali na 
kus papiera, ktorý potom svätý muž alebo žena spálili. 
Tella prechádzajúca Chrámovou štvrťou si však nebola 
istá, či tu ľudia skutočne niekoho uctievajú, alebo to len 
hrajú. 

Vo Valende vraj panovala úplná sloboda vyznania, ak 
veriaci neprekročili hranice štvrte. Len niekoľko nábo-
ženstiev však vzbudzovalo dojem skutočnej viery. Mno-
ho duchovných praktík, ktorých bola svedkom, slúžilo 


