
1. Pád Akkonu 
 

 „Mistře,“ zvolal Alfréd, který právě celý zakrvácený vběhl do citadely, „mamelukové 
podkopali hradby a připravují se na dobytí věže. Je potřeba vyrazit!“ Velmistr a jeho osobní 
strážce, velkopřevor Jakub de Molay, se zvedli. Věděli, že jdou na smrt a byli na to připraveni. 
Poslední zařinčení jejich mečů, poslední boje. Poslední pevnost templářů bude dobita.  

„Běž, Alfréde, na místo, hned přijdu,“ poručil velmistr. Alfréd se otočil a vyrazil. Jakub 
se chystal vydat za ním, ale velmistr jej chytil za ruku.  

„Ty ne, Jakube,“ řekl. „Pro tebe mám jiný úkol!“ Jakub se zarazil a otočil se 
k velmistrovi. Ten se pousmál. „Naše poslání jsme utopili v krvi těch, kteří, jako my, věřili, že 
bojují za svatou věc, že jejich Bůh je ten pravý. Ale jsme jen nástroji zla, a i když věříme, že se 
smrtí vykoupíme z našich hříchů, nikdo neví, zda tomu tak bude i doopravdy.“ Velmistr se 
odmlčel a Jakub napjatě čekal na jeho další slova. Byl zmatený tím, co slyšel, ale neodvážil se 
velmistrovi oponovat. „Zpronevěřili jsme se našemu poslání. I nás zaslepila pýcha, bohatství, 
moc. Stále jsme upravovali naše regule podle toho, jak náš řád rostl a bohatl. Zapomněli jsme 
na chudobu, pokoru, Boha a jeho milosrdenství. Chránili jsme sebe místo, abychom chránili 
ostatní. A toto je důsledek. Jsem nejspíše poslední velmistr, který zemře ve Svaté zemi. Ale 
jsem na to hrdý!“ zvolal a na chvíli se odmlčel, aby pokračoval. „Je konec. Konec slávy 
templářů. Neznamená to však, že vše je ztraceno. Dokud máme víru v Boží Světlo, do té doby 
je naděje. Slyš, Jakube a zachovej v tajnosti: když první velmistr našeho řádu, Hugo de Pays, 
přišel do Jeruzaléma, usadil se v Šalamounově chrámu a hledal archu úmluvy, svatý grál a další 
artefakty té doby. Naši předci kopali hluboko a našli mnoho cenností. Co však chtěli najít, 
nenašli. Ale pak, jednou v noci měl Hugo sen, aby se vypravil do Nazarethu. Okamžitě sedl se 
svými čtyřmi druhy na koně a vyrazili. Nazareth byl v té době malá vesnice, rozdělili se tedy a 
chodili dům od domu a pátrali. Nevěděli, co hledají, ale Hugo měl sen stále před očima. A pak 
se to stalo – před jedním z domů si hrálo malé děvčátko. Sypalo písek na jakousi zvláštní 
kamennou cihlu a zase ho ručičkama smetávalo.  

‚Dobrý den, pane,‘ řeklo to malé děvčátko.  
‚Dobrý den,‘ odpověděl jí Hugo. ‚Jakpak se jmenuješ?‘  
‚Já jsem Marie Magdalena, a vy budete nejspíš Hugo?‘ Hugo se překvapením nezmohl 

na odpověď a děvčátko pokračovalo: ‚Včera nás navštívil anděl Páně a řekl, že přijdete. Můj 
prapraprapradědeček si tady nechal svoji knihu, než se vydal do Jeruzaléma na svoji poslední 
cestu. A moje praprapraprababička ji už nestačila vzít s sebou, když odtud musela narychlo 
uprchnout. Tak tady zůstala,‘ povídala jakoby nic malá Marie. ‚Tak tady zůstala až do dnes. Ale 
včera přišel ten anděl a říkal, že si pro ni dnes přijdete a že vám ji máme dát. Všichni o ní mluví 
jako o knize, ale vypadá spíš jako kus kamene. Podívejte,‘ řekla a uchopila ten podivný 
předmět, se kterým si hrála, a podala ho Hugovi. Ten jej uchopil a ve chvíli, kdy se ho dotkl, 
rozzářil se emblém umístěný ve středu předmětu, představující trojúhelník s vrcholem vzhůru 
a v něm vepsanou podobu oka.  

‚Je to on, je to on,‘ radostně volala holčička a svým křikem přivolala obyvatele domu. 
‚Je to znamení, že je ve správných rukách,‘ řekla jedna z žen. Uchopila pak malou Marii 

do náruče. ‚Jděte v pokoji, ať je vám tato kniha požehnáním. Nikdo z nás neví, co znamená, ani 
co ukrývá, ale nyní víme, že je ve správných rukách. S Pánem Bohem.‘ Po těch slovech se 
všichni otočili a zašli do domu a ulice se vyprázdnila.  

Takto dostal Hugo de Pays nejcennější relikvii, která tu zůstala po Ježíšovi. Velmistr 
velmistrovi předává tuto knihu, ale jelikož já ji nebudu moci nikomu předat osobně, předávám 



ji tobě, abys ji ty předal tomu, kdo bude za velmistra zvolen.  Po těch slovech se otočil a zamířil 
k truhlici, která stála v rohu citadely.  

Odemkl ji a otevřel. Pak vytáhl z truhlice zvláštní předmět a podal ho Jakubovi. Jakub 
ho uchopil a emblém v jejím středu se rozzářil. „Vidím, že je ve správných rukách,“ radostně 
zvolal velmistr. Mně už se nerozsvěcuje, promarnil jsem svoji příležitost použít ji pro dobro a 
Lásku.  Boj a války nejsou naším posláním, Jakube! Naším posláním je šířit Lásku! Mně to již 
není souzeno, ale ty a tvoji následovníci máte možnost to změnit. Vzkaž jim to, co ti nyní právě 
říkám. Držte se Ježíšova poselství! To je ukryté v této relikvii. Rozsvítí-li se ti její emblém, je 
možné ji otevřít a objevíš několik prázdných volných listů, vyrobených ze zvláštního materiálu. 
Sotva je však uchopíš, najednou se ti na nich začne objevovat text a obrazy, kterým buď je ti 
dáno rozumět anebo není. Je-li ti dáno, najdeš v knize odpovědi na svoje otázky.“ 

„O, Mistře!“ zvolal Jakub. 
„Teď již chápeš, jaký je její význam! Je to nejvyšší svátost, jakou řád má, a přinesla by 

mu i mír a pokoj, kdyby nejednal proti Ježíšovu učení. Pokud budeš mít příležitost, chlapče, 
buď prozíravější a hledej Světlo, milost, pokoru a mír v činech, které ti bude souzeno učinit. 
Jeruzalém je nyní v moci temnoty, avšak kdesi v Evropě je údajně místo, které se stane novým 
domovem těch, kteří hledají a ctí Ježíše a jeho poselství. Nevím, zda bude tobě dáno toto místo 
najít a tuto posvátnou knihu tam dopravit, přesto ti svěřuji tento můj poslední úkol!“ 

Překvapený Jakub stále nevěřícně hleděl na zářící emblém knihy, zatímco velmistr 
vyndal z truhlice zaprášený plášť a tornu. „Pojď, obleč si to,“ vyzval Jakuba. „Pro nejbližší čas 
zapomeň, že jsi templář a staň se prostým poutníkem.“  

Jakub opatrně odložil knihu a převlékl se. Mezitím mistr vyndával z truhlice zlaté mince 
a šperky a dával je do torny, kam předtím vložil knihu. Venku bylo slyšet čím dál silnější lomoz 
a výkřiky těch, kteří umírali na hradbách pod šípy a kamením, bortícím se pod palbou metacích 
strojů obléhatelů. 

 „Toto ti zajistí cestu do bezpečí,“ řekl velmistr, když naplnil tornu. „Za chvíli odpluje 
poslední loď, je potřeba, abys ji stihnul. Knihu střez jako oko v hlavě a pokud ji nebudeš moci 
dopravit na svaté místo sám dříve, než budou tvé roky života na zemi sečteny, pověř tímto 
posláním nějakého dalšího věrného bratra. Tato svatá kniha má prý moc, která by mohla zbavit 
celý svět temnoty. Nikdo jí však nerozumí. Musíš jí doručit na místo, které je jí určeno, aby v ní 
četl ten, jenž je vyvolený a bude rozumět tomu, co se v ní píše!“ Pak si sundal prsten velmistra 
a zasunul ho Jakubovi do pláště. „Prsten předej novému velmistrovi.“  Nakonec mu položil 
ruku na rameno a pohlédl zpříma do očí. „Běž rychle a nezastavuj se!“  

V tom pohledu Jakub spatřil vše, co s mistrem za poslední roky prožil, aby na jeho konci 
uzřel nebývalou hloubku moudrosti a záblesk světla jeho poslání. 

„Udělám, co bude v mých silách, abych splnil vaše přání!“ zvolal.  
„Děkuji ti, Jakube,“ odpověděl mu mistr, přešel ke stěně za Jakubovými zády a zatlačil 

na jeden z kamenů. Zatlačením kamene se najednou uvolnil kus stěny a otevřel se prostor do 
jakési chodby. Mistr sejmul ze stěny louč a podal mu ji. „Utíkej!“ 

Jakub si rychle nasadil tornu na záda, naposledy se podíval na velmistra a vyrazil do 
tmy. Z dáli pak jen slyšel, jak se stěna za ním zavřela. Běžel tak rychle, jak jen mohl. Znal tu 
chodbu, již dvakrát tudy šel s velmistrem, když se potřebovali nepozorovaně dostat z hradu do 
přístavu. Nikdy mu ale nepřipadalo, že je tak dlouhá, jako nyní. Najednou uslyšel obrovské 
dunění a stěny chodby se třásly tak, že pochopil, že kdesi za ním se zřítily a chodba se zavalila. 
Cesty zpátky není. A pak spatřil v dáli před sebou slabý paprsek světla a ucítil svěží závan 
mořského vzduchu.  



Chodba ústila do nevelké jeskyně na břehu moře a v rohu jeskyně byla ukrytá malá 
bárka. Jakub ji rychle dovlekl na vodu, naskočil a zabral do vesel. Opatrně vyjel na moře a svůj 
pohled okamžitě nasměroval ke hradu. Hradby Akkonu se propadly a hordy mameluků slézali 
rozvaliny, aby se dostaly dovnitř. Nikdo jim neodporoval, všichni obránci zahynuli. Jakub 
zamáčkl slzu a zamířil loďkou k přístavu. V tom spatřil, jak poslední templářská loď právě 
vyplouvá na širé moře. Opustil všechny chmurné myšlenky a zabral do vesel. Naštěstí bylo 
moře klidné a loď plula jeho směrem. Pádloval ze všech sil a vzdálenost mezi jeho bárkou a 
lodí se zkracovala. Když byl na dosah volání, nechal pádla, povstal a snažil se svými výkřiky 
upoutat pozornost.  

Netrvalo dlouho a jeden z námořníků si ho všiml. Ačkoli to bylo riskantní, přesto 
kapitán poručil zastavit v plavbě a nechal Jakuba doveslovat k lodi. Jakub se vyšplhal po 
shozeném provazovém žebříku na palubu. 

„Děkuji, kapitáne za záchranu,“ řekl, sotva se postavil na nohy. „Jsem nejspíš poslední, 
co se zachránil z tohoto místa.“ Pak sáhl do torny, vyndal tři zlaté livry a podal je kapitánovi. 
Kapitán se usmál. „Kam jedeš, poutníku?“ zeptal se. 

„Tam, kam plujete,“ odpověděl Jakub. 
„Vzhůru tedy na Kypr,“ zavelel kapitán a loď se dala do pohybu. 

 


