
1. kapitola 
 

Může být člověk šťastnější, když se dostane pryč od 
ochranné ruky jeho rodičů? 

 
Ach jak jsem nenáviděla ranní vstávání. Matka mě vždy 
budila brzy, abych se stihla upravit. Nikdy však nestihla 
služka dočesat ani mé vlasy. Utekla jsem, nasedla na 
koně a uháněla jsem pryč. Milovala jsem les a skály. 
 
Viky stála na skalním výstupku a dívala se na louky a 
pole. Krajina se rozprostírala jako barevný ubrus. Stála 
tam sama. Na to, že jí bylo jen devatenáct let, byla 
neobyčejně hezká a hlavně velice chytrá. Její předností 
byla cílevědomost. Někteří o ní tvrdili, že má hlavu tvrdší 
než dub. Co si umanula, to dokázala. Otec z ní měl 
radost. Matka vzdávala boj, který vedly prakticky pořád. 
Viky byla sice princezna, ale nepotrpěla si na drahé šaty a 
účesy. Vždy si své vlasy svázala do uzlu a oblékla si 
lovecký oblek. Málo kdy chodila v sukni či šatech. 
Milovala neomezenost. Nasedla pohodlně na koně, mohla 
se všude posadit. Šaty jí slušely, ale zatím se neměla pro 
koho šlechtit, tak nechávala svou garderobu nedotčenou. 
Matka jí mohla stokrát přemlouvat, aby si oblékla šaty a 
nikdy neuspěla. Viky si oblékla jezdecký oblek a byla 
pryč. Milovala jízdu na koni, taktéž lov, boj s mečem, 
střelbu lukem i kuší, zbožňovala zápasení s dřevcem i 
sekyrou. Byla nadaná na boj i obranu. Otec by si nemohl 



lepší dceru přát. Když jí matka dlouhé hodiny hledala po 
hradě, našla jí buď v kovárně, jídelně, v lese, a nejčastěji 
na cvičišti mezi vojáky. Snažila se působit neústupně, ale 
její malá holčička se k ní vždy rozběhla a objala jí. Pak si 
stoupla rovně a ukazovala, co nového se za den naučila.  
 
Viky stála na skále už dlouho. Připozdívalo se a ještě se 
chtěla stavit za Štefanem. Štefan byl stejně starý jako 
Viky. Byli z nich nejlepší přátelé. Štefan byl hezký a moc 
milý chlapec. Viky s ním často soupeřila, smála se s ním, 
jezdila na vyjížďky, na lovy, měla ho prostě ráda. Byl 
jejím nejlepším přítelem. Pomalu se vracela k hradu a už 
z dálky viděla, jak se velké brány hradu otevírají a vítají 
ji. 
 
„Štefane?“ volala Viky a přitom zdravila všechny ostatní 
vojáky. Štefan byl na svém oblíbeném místě a cvičil nový 
trik s mečem. Viky ho chvíli pozorovala, nakonec se 
zasmála, když minul slaměného panáka a zavrčel. Ten 
trik uměla, naučil jí ho otec už před týdnem. Štefan onen 
smích dobře znal. Otočil se a pokusil se zůstat vážným. 
Viky zavrtěla hlavou, nad jeho neohrabaností a vytáhla 
svůj meč a současně i obočí. 
 „Dívej:“ řekla jen a jedním obratem setnula hlavu 
panáka, která se pak zakutálela k vojákům, a ti se 
roztleskali. Štefan se začal smát.  
„Viky, dlouho jsem tě neviděl, jak se máš?“ Viky ho 
objala z radosti a odpověděla:“ Naposledy dnes ráno, 



díky mám se dobře co ty?“ Štefan pokrčil rameny a usmál 
se. 
 „Jde to, jen tahle finta mi nejde!“  
Viky strávila zbytek večera tím, že ho učila pohyb rukou 
a nohou. Nakonec bylo její úsilí zakončeno úspěchem. 
Když se panákova hlava skutečně skutálela k zemi, 
Štefan jí radostí vyhodil do vzduchu a zařehtal se. 
 
„Výsosti, vaše matka:“ řekl voják a Viky se otočila. 
Blížila se její matka s hromadou gardedám a jejím otcem. 
Viky se na ně usmála a pokynula vojákům, aby se 
vzdálili. Když tak učinili, došla pozvolna rodičům 
naproti. 
 „Otče, matko:“ řekla a předvedla mírné pukrle. Otec se 
zasmál a řekl:“ Tak zlatíčko, co jsi dnes dělala? Podle 
tvého oblečení soudím, že si nevyšívala.“ Viktoria se 
zasmála a objala otce. 
 „Otče, dnes jsem nedělala nic zajímavého, jestli mě 
omluvíte, půjdu se připravit k večeři. 
 „A vykoupej se:“ zavolala na ní matka, ale to už byla 
Viky v pevnosti. 
 
„Prosím, doneste mi tedy vodu na koupání:“ řekla Viky a 
sedla si na postel. Viky byla také vášnivá čtenářka. 
Milovala literaturu a cestopisy, popisy dalekých krajů a 
zemí. Už když byla malá, tak jí otec naučil číst a psát. Od 
té doby stále četla. Konečně přinesli vodu.  



„Princezno, přejete si pomoc?“ Viky odmítla a počkala, 
až služky odejdou. Poté se svlékla a kostým složila, aby 
se nepomačkal. Vlezla do vany, která byla příjemně teplá 
a užívala si vodu. Ponořila se celá a počala číst. Po půl 
hodině voda chladla a Viky byla zima. Pomalu odložila 
knihu, aby jí neumokřila vodou, sáhla po osušce. 
Zamotala se do ní a do druhé své vlasy. Poté vylezla 
z vany a posadila se před veliký krb, který byl přívětivě 
teplý. Vzala do ruky knihu a četla, dokud jí vlasy 
neuschnuly. Bylo to na dlouho a tak se uvelebila v křesle 
a přikryla se dekou, aby nenastydla. Po dvou hodinách 
byly její vlasy konečně jakžtakž suché a Viky se oblíkla.  
 
Šla jen k večeři a byla líná se oblékat do složité róby. 
Proto vytáhla vlněné kamaše, natáhla si delší modrou 
tunika a zapnula pásek. Moc jí to slušelo. Podle ní i více 
než v šatech. Vlasy si vyčesala vysoko nahoru a svázala 
stuhou stejné barvy jako tunika, tedy modrou. Bílé boty 
zase ladily ke kamaším. Usmála se na sebe a okolo pasu 
si zapnula meč. Zdůrazňoval její oblek. Byla připravena. 
Matka jistě bude namítat nemístné poznámky, ale na to 
byla už Viky zvyklá.  
Otevřela dveře komnaty a vyšla do síně. 
 Její otec i matka již seděli u stolu. Čekali na ni. Sešla 
dlouhé schodiště a usmála se na oba dva. 
 „Dobrý večer a dobrou chuť, otče, matko:“ pokynula jim 
hlavou na pozdrav a usadila se do čela stolu proti otci. 
Oba byli nějak podezřele veselí.  



 


