
stouPil z osikového háje a ktáčel rovněž k městu. Bohyně Athéna ho obklopila
mlhou, aby ho Fajákové nezpozoíovalí a nezastavovali ho. Yza|a na ŮU.
podobu mladé dívky a dovedla ho do paláce krále Alkinoa.

Udiven si ProhlÍžel.Odysseus záiici královský palác. Stěny paláce byly
Po.kryly bronzem a dovnitř se vcházelo dveřmi pobi!;mi zlatem. Žtitia stříbtú
Psi stáli Po obou stranách vchodu. Kolem palácě se piostírala nádhern á zahrad,a,
Plná Šťavnatých hrušek, fíkt, jablek a hioznů, Ovoce těch stromů se nikdy
nekazilo a větve rodily po celý tok.

V sále královského paláce _byli ptávě shromážděni vznešení Fajákové
s králem u slavnostní hostiny. Odyóseui doš.l neviděn až ke královské jvojici.
Zde sňaIa Athéna s něho mižnoo-roušku a Odysseus padl královně k nohám.

,,KráIovíIo"' zvolal,,,k tobě a k tvému choti se utíkám o pomoc. Už dlouhá
léta bloudím Po světě, toužím po vlasti a nemohu se tam vrátit. pomozte mi
k návratu domů. Bohové at vám nadělí štěstí!'.

Promluvil a usedl před krbem v prachu u ohně. Všichni zmlkli a nastalo
úplné ticho. konečně se ozval jeden itati fajácký hrdina:

_,,NesluŠÍ se, ktáli Alkinoe, aby host-seděl ná zemi u krbu v ptachu. Ať
usedne s námi do křesla. Dej smísii v měsidle víno a klíčnici porrrčiať přinese
hostu jídlo."

KráIi se ta řeČ zalíbíIa.YzaIOdyssea ža ruku a sám ho posadil na skvěié
křeslo Po svém boku a pohostil. SHÉiL že se postará, 

"by 
r.'host navrátil do

své vlasti.

. Ídll' hostina skonČila a Odysseus osaměl s královsk ými manželi, nezd,ržeIa
se }rálovna a zePtala se, odkud má jejichhost ty krásné šity.Pozn"l" ,,ro,, prári,
neboť j: 

'1T".' pomocí služek tkala. Odysseú ktáIi akrálovně věrně vy§rávéI
své Poslední dobrodružství s nymfou Kaíypsó, povědět jim o svém ztro'slotáni
a nezamlčel ani, jak potkal na mořském 

^lr.n" 
jejich dceru. Jen své jméno

zamlčel.
KtáI naPjatě Posloucbal. Takového hrdinu by píál své dceři za ženicha.

Přesto oPakoval cizinci_svůj slib, že mu dopomůie i návratu do jeho vlasti.
Potom se s ithackým hrdinou rozloučili a ode8fi spat. I Odysseus ,rlehl na měkké
lože a spánek mu brzy odvál všechny stafosti.

Ráno PotuČil král Alkinoos, aby dvaapadesát vybraných plavců stáhio
na moře nový Čelný 

\o_r.áb..a 
připravilo jej k-plavbe. Ál b,ráe pÉipr"rr.r, mají

se odebrat. do Paláce. V ktálovskZm palálci'bylb rušno. K slavnórt"i hostině na
PoČest cjzince Pozval král množstv{ vznešených Fajáků a tí zap\lili všechny
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