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Francisco Pizarro
	se narodil v Truxillu v Estremaduře ve Španělsku. Jeho přesné datum narození není přesně známo, pravděpodobně není příliš vzdálené roku 1471. Byl nemanželským dítětem. Jeho otec, Gonzalo Pizarro, byl plukovníkem pěchoty a vyznamenal se v italských taženích a později ve válkách navarrských. Jeho matka, Francisca Gonzales z Truxilla, byla osobou nízkého společenského postavení. Nedostalo se mu zvláštní péče od svých rodičů a ani vzdělání, neuměl číst ani psát. Jako mladík slýchal o Novém světě a i on podlehl všeobecnému nadšení, využil příležitosti a uprchl do přístavu Sevilla a pak lodí na Západ. První zmínky o Pizarrově pohybu v Novém světě máme z roku 1510 z ostrova Hispaniola, kde se účastnil výpravy do Uraby na Tierra Firme Tierra Firme – znamená ve španělštině „pevninu, pevnou zem“. Byl to oficiální název pro Ameriku, dokud se dost dobře nevědělo, co je to vlastně za kontinent.  pod vedením Alonsa de Ojeda. Pak se Francisco objevuje ve spojení s Balboou, objevitelem Pacifiku, kterému pomáhá zakládat osadu v Darienu. Připadl mu slavný úkol doprovázet onoho rytíře na pochodu přes hory a stát se tak jedním z prvních Evropanů, jehož oči spatřily Jižní oceán. Poté se Pizarro přidal k Pedrariasovi, který jej vyslal na několik vojenských výprav. Získal tak aspoň jistou zkušenost, jak překonávat nebezpečí a útrapy, s nimiž se budoucí dobyvatel Peru měl setkat. V roce 1515 byl vybrán s dalším rytířem jménem Morales k tomu, aby přešel na druhou stranu Panamské šíje a navázal obchodní styky s domorodci na pobřeží Tichého oceánu. Tyto i následující výpravy mu vynesly slávu, nikoliv však bohatství, protože bylo velmi těžké cokoliv víc získat a tak nakonec vlastnil několik pozemků a tolik repartimientos repartimientos – feudální ekonomický systém zaváděný ve španělských koloniích. Španělům byly za zásluhy přidělovány vesnice s domorodci jako s poddanými. Odváděnými daněmi byl pak vydržován jejich pán. Indiáni se tak stávali výlučným majetkem příslušného odměněného dobyvatele. V prvních obdobíchconquisty nebyly žádné zákony omezující svévolné zacházení s Indiány; později byl stanoven maximální pracovní úvazek, jímž byli Indiáni svému pánu povinováni. , domorodců, kolik bylo považováno za vhodné vzhledem k jeho vojenské službě. 

Výpravy na jih
První průzkum v oblasti jižně od Panamy provedl Pizarro roku 1524. Ten byl ale neúspěšný. Flotila plula podél pobřeží Kolumbie, kde žili chudí, ale bojovní Indiáni. Pizarrova loď při druhé výpravě směřující na jih podél pobřeží Tichého oceánu cestou narazila na mnoho indiánských osad, kde je domorodci laskavě přijali. Bohužel chamtivost a touha po bohatství se nesla v duchu drancování, takže některé osady a města byly po příchodu Španělů zdevastovány a vyrabovány. Španělé byli domorodci pojmenováni jako „děti Slunce“ a předcházely je velice příznivé zprávy, že mají zdvořilé a přívětivé chování, že se jim otvírala jejich pohostinnost a náklonnost. Pizarro získal zprávy o mocném panovníkovi, který vládne této říši a pobývá se svým dvorem na náhorních rovinách vnitrozemí, že jeho sídelní město se třpytí zlatem a stříbrem. Pizarro zároveň nakázal, aby Španělé předstírali, že nebaží po zlatě a sám nabízené zlaté dary odmítal. Když dopluli k přístavu Santa, kde se nacházel peruánský hřbitov a  pro nesmírně suchou krajinu se v tamní půdě velice dobře uchovávaly mumie. Indiánské huacas huacas – speciální indiánský hrob či kobka tam byly s takovém počtu, že by se tomuto místu hodil název obydlí mrtvých. Zde Pizarro končí svoji výpravu a vrací se zpět do Panamy. Cestou zpět se zastavili v Tumbezu, kde někteří Španělé projevili touhu zůstat tam. Francisco jejich přání vyhověl a vzal s sebou do Panamy dva Peruánce, aby se naučili kastilštině. Jedním z nich, mladík pojmenovaný Španěly Felipillo, sehrál dost význačnou úlohu v dalších událostech. Po návratu do Panamy vzbudili velký rozruch a jejich vyprávění o krásách nové země si získalo velkou pozornost. Pizarro se svými společníky měli ale finační problémy, úvěr téměř vyčerpaný a guvernér Pedro de los Rios nechtěl převzít nad dalšími výpravami patronát. Pizarro se tedy vydal do Španělska ke dvoru, kde věděl, že císař Karel V. bude mít zájem na dalších cestách. Čerpáno z druhé (1524 – 1525) a čtvrté kapitoly (1527 – 1528) druhé knihy, str. 90 – 102 a 114 – 128.

Pizarro a úspěch u královského dvora 
	Na počátku léta 1528 přistáli Pizarro a jeho důstojník v Seville. V té době se zde vyskytoval i jistý pan Enciso, který se zúčastnil kolonizace Tierra Firme a měl peněžní pohledávky proti prvním osadníkům Darienu, mezi něž patřil i Pizarro. Jakmile Pizarro přistál, byl na Encisův rozkaz zadržen a uvězněn pro svůj dluh. To ovšem vyvolalo obecné pohoršení a jakmile se u dvora dověděli, s jak důležitým posláním připlul Pizarro do vlasti, byl vydal rozkaz o jeho propuštění. Pizzaro se setkal s císařem Karlem V. v Toledu a byl přijat velice milostivě, protože císař viděl v kolonizačních aktivitách možný přísun bohatství, který by pokryl jeho velké náklady. Císař Pizarra vyslechl, prohlédl si různé předměty, které mu byly předloženy, a když nakonec opouštěl Toledo, doporučil Pizarrův „případ“ Královské radě pro indiánské državy k co nejpříznivějšímu posouzení. V tu dobu se u dvora vyskytoval ještě jeden muž, který přišel z Nového světa s podobným posláním, ale jeho věhlas a úspěchy zastiňovaly Pizzara, a byl to Hernando Cortés, dobyvatel Mexika. Navzdory císařovu doporučení se Pizarrovy záležitosti vlekly, a tak královna, která byla po manželově odjezdu pověřena jednáním, věc urychlila a 26. července 1529 vydala památnou Kapitulaci Kapitulace – Slovo znamená španělsky „smlouva“ a dokument je uložen v „Hlavním archívu Indií“ (Archivo General de las Indias) v Seville., která vymezovala Pizarrovu pravomoc a jeho privilegia. Listina potvrzovala tomuto vojevůdci právo objevení s dobytí provincie Peru či Nové Kastilie a dostalo se mu hodnosti a titulu guvernéra a kapitána-generála provincie a zároveň byl jmenován adelantado adelantado – Ve středověkém Španělsku byl nositel tohot titulu nejvýše postavenou osobou s právem vrchního soudce v království nebo v provincii nebo v jiném správním, přesně vymezeném celku. a alguacil mayor alguacil mayor – Čestná funkce v některých královských městech a osadách, rovněž u některých tribunálů nebo odvolacích soudů (chancillería). Tyto odvolací soudy byly ve Španělsku jen dva – ve Valladolidu a v Granadě. Náplň čestné funkce „alguacil mayor“ nebyla přesně vymezena. . Celkem vzato směl uplatňovat téměř veškerá výsadní práva náležející místokráli. Ani Pizarrův druh Almagro a důstojný otec Luque neodešli bez „povýšení“, Almagro se stal hidalgem a velitelem pevnosti Tumbez, Luque se stal biskupem v Tumbezu. 
Byly vyhlášeny výsady, které měly přilákat do nového území kolonisty. Měli být osvobozeni od některých tíživých, i když obvyklých berní, jako byla třeba alcabala alcabala – Daň tvořená několika procenty z ceny prodávaného zboží. Platil ji obchodník státu za povolení obchodu. Vybírání těchto daní pronajímal někdy stát soukromým osobám.. 
Pizarrovi byla výslovně uložena povinnost dodržovat stávající nařízení k zajištění spravedlivé vlády a ochrany domorodců, měl postavit dobře vybavený vojenský útvar, vláda se zavazovala, že poskytne děla a vojenské zásoby, a nakonec byl zavázán k nové výpravě, a to do šesti měsíců od příjezdu do Panamy. Šťastnému rytíři se dostalo další pocty – pláště svatého Jaga, a dostal svolení k vyznamné změně ve svém rodinném erbu, na který měl z otcovy strany právo. Do Pizarrova erbu se včlenil černý orel a dva sloupy vypodobené na erbu královském; indiánské město s lodí na moři v pozadí a peruánská lama měly připomínat Pizarrovy výboje. A legenda hlásala, že „pod záštitou Karla a pílí, důvtipem a vynalézavostí Pizarrovou byla země objevena a pacifikována“ W. H. Prescott – Dobytí Peru, Panorama, Praha 1980, citace str. 134.  – čímž se naznačovaly jak minulé, tak budoucí služby conquistadorovy. 

Pizarrova rodina
Po velmi uspokojivých jednáních odjel Pizarro do Estremadury, do svého rodiště Truxilla, kde se k němu nyní hlásilo velké množství lidí a hlavně rodina. Přihlásili se mu také čtyři bratři, tři z nich byli též nemanželští, Francisco Martin de Alcántara z matčiny strany, a Gonzalo a Juan Pizarrovi z otcovy strany. Jediný manželský syn, Hernando Pizarro, byl v chování opakem svého bratra Francisca, který se pak nakonec nechal jeho radami ovlivňovat. Byl žárlivý, urážlivý, nelítostný a neobyčejně nadutý.

Zpáteční cesta do Nového světa
	Pizarro neměl lehkou úlohu, aby splnil podmínky Kapitulace co do výše berní. Lidé, ačkoliv s největším údivem a obdivem naslouhali jeho příběhům, nebyli zrovna ochotní se na dalších jeho výpravách podílet. Jeho popisy míst, které líčil velmi barvitě, mnoho z nich pokládalo jen za lákadlo. Nakonec Pizarrovi pomohl jeho krajan Cortés, který mu asi jako jediný rozuměl, protože se potýkal s podobnými problémy. Pizarro se tedy mohl připravovat k odplutí, ale než přípravy skončily, dostal zprávu, že úředníci Královské rady hodlají prozkoumat, do jaké míry byly podmínky Kapitulace splněny. Pizarro se obával, že jeho výprava bude zmařena v zárodku, a tak v lednu 1530 se přeplavil přes úžinu San Lucar a zamířil k ostrovu Gomera, kde počkal na svého bratra Hernanda, který vyřídil za Francisca formality s úředníky a nakonec za svým bratrem doplul a společně pokračovali do Nového světa. V přístavu Nombre de Dios se Francisco setkal se svými druhy Luquem a Almagrem, kteří si vyslechli přesné znění Kapitulace. Almagro byl velmi pobouřen a odmítal nadále s Pizarrem spolupracovat, až jej nakonec sliby a domluvou Francisco nakonec usmířil, alespoň prozatím.  Začátkem ledna 1531 vyplul Pizarro na svoji třetí a poslední výpravu za dobytím Peru, která měla tehdy prý osm milion obyvatel. Almagro zůstal v přístavu a měl díky svým přesvědčovacím schopnostem získat další účastníky na postupné dobývání a kolonizaci. Pizarro měl v úmyslu se plavit přímo k Tumbezu, ale nepřízeň počasí mu to nedovolovalo. A tak se museli vylodit a jít podél pobřeží. Cestou přepadli a vyloupili jednu vesnici, u které se necházela smaragdová nalaziště Španěly nazváno esmeraldos.. Všechno nalezené bohatství se dalo na jednu hromadu a 1/5 připadla králi, zbytek Pizarro rozdělil spravedlivě mezi vojáky a důstojníky. Královský podíl poslal po lodi zpět do Panamy a prozíravě očekával její návrat s velkým počtem bohatstvíchtivých osadníků. Pokračovali dále na jih, ale ve svých předpokladech se nezklamal, loď se vrátila nejen s mnoha dalšími vojáky a zásobami, ale připluli též královský pokladník a veedor Veedor – úředník španělské státní správy, jenž měl dohlížet na to, aby byly řádně plněny zákony. Došli pak až v ostrůvku Puná, ležícímu nedaleko tumbezského zálivu, kde místní obyvatelé byli nepřáteli domorodců z Tumbezu. Byli velmi pohostinně přijati. Došlo pak k menšímu krveprolití mezi Tumbezskými a domorodci z ostrova, když ostrované chystali spiknutí. Došlo pak k boji mezi Španěli a válečnými indiány z ostrova, který ,ačkoliv početně bylo více indiánů, vyhráli conquistadoři díky své kázni a zbraním. Indiáni jim pak ničili zásoby, po nocích dělali přepady. Nadějí se pak ukázal fakt, že se v blízkosti ostrova objevily dvě lodi, které přivážely posilu v počtu asi sta dobrovolníků a koně pro jízdu. Velitelem byl Hernando de Soto, pozdější objevitel řeky Mississippi. Od Indiánů z Tumbezu se Pizarro dověděl, že země je už nějaký čas ve změti občanské války mezi dvěma syny, kteří bojovali o trůn zesnulého panovníka. To byla velmi podstatná informace, které chtěl Pizarro využít dle Cortésova vzoru, který tohoto podobného faktu využil při dobytí Mexika. 

Inkové
	Nebýt oné války, která byla pro dobyvatele více než příznivá a nápomocná, jistě by se jim nepodařilo podrobit si celou zemi s hrstkou vojáků. V druhé polovině patnáctého století zemřel Topa Inka Yupanqui, jeden z neproslulejších „synů Slunce“. Dokázal převést peruánské válečníky přes žhavou písečnou poušť Atacamu. Po něm nastoupil na trůn jeho syn Huayna Capac, kdy si podrobil celý mocný stát Quito W. H. Prescott – Dobytí Peru, Panorama, Praha 1980, citace str. 145.. Huayna věděl o první návštěvě Pizarra a Almagra, dokonce předpověděl pád své říše a doporučil svým poddaným, aby se ustanovení nebes nevzpírali W. H. Prescott – Dobytí Peru, Panorama, Praha 1980, citace str. 144.. Dědic trůnu po Huaynově smrti, syn jeho zákonné manželky a sestry, se jmenoval Huascar Huascar – Jméno znamená v kečuánštině „lano“. Zajímavé je, jak jméno získal. Jeho otec Huayna Capac oslavil narození  prince slavností, na kterou věnoval masívní zlatý řetěz, který drželi šlechtici v rukou, když tančili obřadní tance. Řetěz byl dlouhý 700 stop a články byly tlusté jako mužské zápěstí. Píše o tom Garcilasso, který říká, že zprávu získal od jednoho ze svých starých strýců. Stejnou epizodu ale vyprávějí i jiní kronikáři.. první v pořadí po následníku trůnu byl inkův syn s jinou ženou, panovníkovou sestřenicí, Manco Capac. Ale nejmilejším inkovým dítětem byl Atahualpa. Huayna Capac před svou smrtí rozdělil říši mezi Huascara a Atahualpu, což byl nejméně taktický skutek jeho života. Porušil tak dosavadní nástupnické zákony a to volalo po vzpouře. Huayna zemřel asi koncem roku 1525, necelých sedm let před Pizarrovým příchodem do Puny. Císařova smrt byla velkým ohromením pro celou jeho zemi. Téměř po pět let vládli královští bratři nad svěřenými částmi říše bez střetů. Přesné důvody jejich válečného střetu nejsou známy, jednalo se pravděpodobně o nějaké územní dohady. První bitvu Atahualpa prohrál, byl uvězněn, ale podařilo se mu utéci, druhou bitvu vyhrál nad svým bratrem. Atahualpa se pak vydal proti Tumembabu, které se postavilo na stranu Huascara, a nechal jej celé srovnat se zemí. Získal si tak odpor u některých svých přívrženců, kteří stále považovali za legitimního staršího bratra. Nakonec se setkala vojska Atahualpy a Huascara u hlavního města Inků, Cuzca Cuzco – znamená v jazyce kečua „střed, pupek“.. Zde došlo k velké bitvě, ze které nakonec vítězně vyšel Atahualpa a obsadil hlavní město. Huascar padl do zajetí. To vše se stalo na jaře 1532, několik měsíců před příchodem Španělů. Atahualpa pak svolal do Cuzka všechny šlechtice, aby se poradili o nejlepším způsobu, jak rozdělit říši mezi něho a bratra. Když se šlechticové sešli v hlavním městě, quitští vojáci je obklíčili a všechny bez milosti povraždili. Všichni jeho nevlastní bratři a příbuzní, tedy i ženy, kterým kolovala v žilách krev inků, byli vyhubeni. Někteří historici se domnívají, že tyto fakta jsou velmi zkreslená, a že k takovémuto masakru na příbuzných se Atahualpa nedopustil. Jisté však je, že quitský princ se stal vítězem a neváhal se již ozdobit rudou borlou, císařskou čelenkou inků.

Příchod Španělů do Tumbezu
	Pizarro se tam přeplavil z ostrova Puná na svých lodích a několika indiánských balzách. První balza balza – největší vory, které se používaly pro pobřežní plavbu, byly sestaveny z kmenů žlutovníku (balzové dřevo) rostoucích v Ecuadoru, tj, za hranicemi incké říše. Vor byl svázán popínavými rostlinami, měl čtvercovou velkou plachtu, která mu umožňovala plavbu jen po větru, a za ní přistřešek krytý palmovými listy. Ještě dále vzadu bylo ohniště., která přirazila ke břehu, byla obklíčena domorodci a tři muži, kteří na ni pluli, odvlečeni do lesa a tam zavražděni. Toto chování tumbezských domorodců nelze snadno vysvětlit, uvážíme-li, jaké přátelství jim projevovali při předešlé návštěvě a které se obnovilo na ostrově Puná. Tumbezu bylo při jejich příchodu opuštěné a polorozbořené. Pizarro vyslal skupinu vojáků za uprchlíky; po kratší šarvátce přivědli několik domordců, mezi nimi curaku města. Ten prozradil, že město bylo rozbořeno v průběhu vleklých bojů s divokými kmeny z ostrova Puná. Pizarro se rozhodl zde nezdržovat a vydal se na průzkum krajiny, aby našel místo vhodné k založení osady. Část vojska zanechal v Tumbezu, se svojí skupinou se vydal do nížiny a nevelký oddíl pod vedením Hernanda de Sota vyslal na průzkum na úpatí rozlehlé sierry. Když Pizarro strávil tři či čtyři týdny průzkumem kraje, došel k závěru, že nejpříhodnější místo pro založení osady je třicet mil na jih od Tumbezu. Nařídil, aby se zbytek mužstva čekajícího v Tumbezu vypravil na lodích k onomu místu. Osadu pokřtil jménem San Migueal. Při své okružní cestě nasbíral španělský vojevůdce mnoho důležitých zpráv o poměrech v peruánské říši. Zjistil, jak dopadl boj mezi bratry inky, a dověděl se, že vítězův tábor se rozkládá ve vzdálenosti deseti až dvanáctidenního pochodu od San Miguelu. Dne 24. září 1532, pět měsíců po přistání v Tumbezu, vytáhl Pizarro v čele svého nevelkého šiku dobrodruhů z bran San Miguelu. Ve většině osad a v každém trochu větším městě byla pevnost nebo královské noclehárny určené pro inku s jeho průvodem; v těchto rozlehlých síních se ubytovali Španělé. Pizarrova skupina čítala celkem 177 muží, z toho 67 bylo jezdců. Celý oddíl měl jen tři askebuzníky a ne víc než dvacet kuší. Velitel si všiml u některých členů nespokojenost a tak všechny svolal a dal možnost odejít těm, kteří nevěřili v úspěšnost mise. Možnosti vrátit se využilo pouze 9 mužů, pět pěšáků a čtyři jezdci. Další den došli k městu jménem Zaran, kde byli vlídně přijati. Pizarro se doslechl o peruánském vojenském táboře nedalo a vyslal tam malý oddíl. Po týdnu se vrátil Soto v doprovodu poselstva samotného inky s dary a s pozváním od Atahualpy, aby jej přišli navštívit do jeho ležení v horách. Indiánský velvyslanec byl pohoštěn, jak nejlépe to v Pizarrově táboře šlo, a když odjížděl, Pizarro mu naoplátku dal pár laciných věcí se vzkazem, že se u mocného panovníka brzo ukáží. Vydali se poté na cestu až došli k řece, kterou pro svoji rychlost toku nebylo snadné přejít. Vyslal svého bratra Hernanda, aby zajistil na druhé straně břeh a další den Španělé vyrobili most, po kterém se dostali na druhou stranu. Tam se dozvěděli, že domorodci se nepokoušeli o odpor, ale utekli. Zajatec, kterého se zmocnil Hernando Pizarro, odmítal mluvit, nakonec však na následky mučení řekl, kde je Atahualpa, a že o nich ví. Když to Hernando generálovi vyprávěl, Francisco Pizarro pocítil nemalé znepokojení. Vyslal tedy jednoho z Indiánů, který se už dlouho šel s jeho vojskem, jako předvoj. Uskutečnila se porada, kde se rozhodlo, že Pizarro povede přední voj o čtyřiceti jízdníhc a šedesáti pěších a prozkoumá situaci. Druhá část vojska pod vedením jeho bratra Hernanda zatím setrvá na místě a vyčká dalších rozkazů. 

Atahualpa
Po několika dnech tak došli až do Caxamalky, kde se rozkládal Atahualpův tábor. První setkání s Atahualpou bylo krátké, inka držel půst, takže se na setkání s Pizarrem domluvili až na další den, kdy za nimi příjde se svojí družinou. Večerní porada jasně dala najevo, v jak zoufalé a bezvýchodné situaci Španělé jsou. Pozvání k návštěvě v jejich ležení, které tak důvěřivě přijal, nabízelo nejlepší příležitost, jak se ho zmocnit. V sobotu 16. listopadu 1532 Pizarro vyložil Španělům plán přepadu a vydal příslušné rozkazy. V síních umístil Pizarro jezdce rozdělené do dvou oddílů, prvnímu velel jeho bratr Hernando, druhému de Soto. Pěšáky soustředil do jiné budovy a u sebe si ponechal dvacet vybraných mužů, aby zasáhli dle potřeby. Jakmile dorazí indiánský panovník na velké náměstí, Španělé měli nadále zůstat neviditelní pro pozorovatele, dokud neuslyší výstřel z děla. Když Atahualpa vkročil na náměstí, předstoupil před něj Fray Vicente de Valverde, Pizarrův kaplan, a začal mu vykládat katolickou nauku. Inka se rozhněval a žádal Pizarrovu přítomnost. Tu dal Pizarro povel a došlo k přepadnutí. Celý inkův doprovod byl zmasakrován a Atahualpa byl zajat. Španělé se pak s odporem již nesetkali, domorodci zřejmě v šoku z toho, co se stalo, nedokázali bez velitele ničeho. Atahualpa zjistil, že co spíše žene Španěly k boji není šíření evangelia, ale touha po zlatě. Rozhodl se, že se nechá vykoupit. Uvědomoval si asitaky hrozbu, která mu hrozí od jeho bratra Huascara, který byl stále ve vězení. Pizarro přijal nabídku. Pizarrovi se však ozval i Huascar, který nabízel Španělům mnohem víc zlata než jeho bratr. Francisco se rozhodl, že spor vyřeší on sám a dal pro Huascara poslat. To nemohl snést Atahualpa a tak se rozhodl, že příčinu sváru jednou provždy odstraní. Dal rozkaz bratra zabít a jeho rozkaz byl ihned vykonán. Výkupné se hromadilo pomalu, až někteří chamtiví dobyvatelé pojali podezření, že se chystá odpor. Inka se Pizarrovi zavázal, že tomu tak není. Pizarrův bratr Hernando byl vyslán do Pachacamaku, což bylo pro Peruánce něco, jako Mekka pro muslimy. Tamější chrám byl nejbohatší v celé říši. Naštěstí již chrámoví kněží, kteří věděli, co se stalo, uprchli i s většinou zlata a tak namísto velkého množství zlata a drahých kamení přivedl k Atahualpovi jeho nejzkušenějšího generála a náčelníka Chalcuchima. Mezitím několik Pizarrových vyslanců v Cuzcu dohlíželo na hromadění zlata. Chovali se minimálně nevhodně a neprojevovali úctu vůči nikomu. Jejich nabubřelost neznala hranic a když zneuctili i některé panny Slunce, které byly nedotknutelné, chvílemi jim šlo i o život. Tu se ale v Caxamalce objevil Almagro s početnou posilou, kterému nepřálo štěstí a cesta v Pizarrových šlépějích se protáhla na téměř celý rok. Španělé začali žádat dělení bohatství, které se kupilo. Pizarro tedy z hromady vybral díl pro císaře Karla V. a byl vybrán Hernando Pizarro, aby jej předal a požádal o další pravomoci. Byl k tomu nejvhodnější a pak, Hernando nemohl snést Almagra a dával mu při každé příležitosti najevo své pohrdání. Když se pak všechno zlato roztavilo, vážilo 1.326.539 pesos de oro, což by se dalo přepočítat na 15.500.000 dolarů. Stříbro bylo odhadnuto na 51.610 marek. Dochází ke sporům mezi Almagrovými muži, kteří chtějí také svůj podíl, a vojáky Pizarra. Nakonec se rozdělil poklad i mezi ně a vážná situace byla na chvíli zažehnána. Mezi vojáky se ale začalo šířit znova, že Atahualpa chystá povstání, a žádosti k odstranení inky se hromadila a sílila, že byl nakonec Pizarro donucen postavit panovníka před soud. Proti inkovi bylo vzneseno dvanáct obvinění, sestavených ve formě dotazů: nejzávažnější byla obvinění, že se neprávem zmocnil koruny a zavraždil bratra Huascara; že od dobytí země Španěly rozhazoval státní příjmy a štědře je rozdával mezi své příbuzné a milce; že je vinen modloslužebnictvím a cizoložnictvím, a nakonec, že se pokoušel zosnovat vzpouru proti Španělům.  Inka byl shledán vinným a odsouzen k upálení zaživa na velkém náměstí v Caxamalce. Rozsudek se měl vykonat téže noci. Měl být upálen 29. srpna 1533, a když už byl přivázán k hranici, na které měl zemřít, nabídl mu dominikán možnost mírnější smrti – garrote či-li uškrcení, pokud se dá pokřtít. Nový konvertita přijal jméno Juan de Atahualpa na počest patrona Jana Křtitele a pak byl uškrcen. Inkova mrtvola zůstala na popravišti po celou noc. Nazítří ráno byla přenesena do chrámu svatého Františka, kde se konaly smuteční obřady. 

Krize a příchod do Cuzca
Jeho smrt znamenala zmatek a taky konec slávy dynastie synů Slunce. Dědicem trůnu byl druhý syn Huayny Capaka, jménem Manco, legitimní bratr Huascara. Pizarro ale nevěděl, jaké jsou jeho plány a tak namísto něho vybral bratra Atahualpy, Toparcu. Vlastní rukou pak ozdobil čelo mladého panovníka císařskou borlou a indiánští vazalové mu vzdali poddanský hold. Pizarro se pak začátkem září 1533 vypravil z Caxamalky na cestu do Cuzca. Mladý inka a starý náčelník Chalcuchima doprovázeli vojsko v nosítkách. Objevil se však odpor vůči Španělům, na který už ani nebyli zvyklí. Zdálo se pravděpodobné, že hnutí odporu mezi domorodci zosnoval nebo aspoň podporoval některý významný muž, a podezření padlo na zajatého náčelníka Chalcuchimu. Pizarro před něj předstoupil a obvinil ho ze spiklenectví, a že pokud nenařídí Peruáncům, aby okamžitě složili zbraně a poddali se Španělům, že bude zaživa upálen. Indiánský náčelník s klidem prohlásil, že nebyl a není ve spojení se svými krajany a že pokud je v zajetí, není v jeho moci, aby je přiměl podrobit se. Než však dorazili do Cuzca, zemřel mladý inka Toparca a podezření opět padlo na Chalcuchimu, který byl vyhlédnut jako obětní beránek. A tka se stalo, že když Pizarro dorazil do Almagrova tábora, dal postavit náčelníka před soud a ještě ten den jej nechal upálit zaživa. Zanedlouho po tragické události překvapil Pizarra indiánský šlechtic, který ho přišel s velkou okázalostí navštívit v doprovodu početné družiny. Byl to bratr neblahého Huascara, mladý princ Manco, plnoprávný následník trůnu. Přednesl svůj nárok na trůn a žádal, aby mu cizinci poskytli ochranu. Pizarro připojil indiánského prince ke svému průvodu a vydal se znovu na pochod. Časně ráno, dne 15. listopadu 1533, se Pizarro přichystal ke vstupu do hlavního města Peru. Když Pizarro vstoupil do Cuzca, vydal rozkaz, že jeho vojáci nesmí násilím zasahovat do domácností obyvatel. Vojáci vyloupili plno paláců, kterých tu bylo velké množství, protože každý panovník si stavěl nový. Chovali se jako barbaři, otvírali hroby, ničili budovy sloužící náboženským účelům a někdy i mučili obyvatele, aby řekli, kde jsou schovány cenné věci. Nicméně množství pokladů v sídelním městě nesplnilo přehnané představy Španělů. I tak se nakonec všechno nahromadilo, 1/5 připadla císaři a zbytek byl přetaven a rozdělen mezi vojáky. Náhlý přísun bohatství mělo své důsledky. Získali prostředky k hazardní hře, což je u Španělů vášeň tak silná a rozšířená, že ji lze považovat za národní neřest. Důsledky takového přívalu drahých kovů se ihned poznaly na cenách. Nejběžnější věci se daly koupit jen za obrovské sumy. Každá věc nabývala na ceně, zatímco hodnota zlata a stříbra klesala.

Působení Španělů v Peru
Pizarro představil obyvatelům mladého prince jako jejich nastávajícího vládce, legitimního syna Huayny Capaka a řádného dědice peruánského žezla. oto prohlášení lid přijal s nadšením. Pak se Pizarro začal věnovat sestavení adminstrativy pro Cuzco a ustanovil dva alcaldes a šest regidores regidores – Regidor – radní; osoba vykonávající funkci v městké správě, s poradním hlasem a bez přesnějšího vymezení činnosti.. Vyzval pak Španěly, aby se ve městě usadili, a štědře jim přiděloval pozemky i obydlí. Z trosek nádherného chrámu Slunce zanedlouho povstal prostorný klášter, místo pro katedrálu diecézního biskupa bylo zvoleno přímo proti plaze. Pizarrovi se doneslo znepokojivé zprávy, a to, že se na pobřeží vylodilo početné španělské vojsko po vedením dona edra de Alvarado. Jeho chamtivost jej zavedla k myšlence obsadit Quito, které ačkoliv spadalo pod Pizarrovu správu, bylo „bez dohledu“ Španělska. Jeho výprava se ale potýkala s krajními neúspěchy. Jeho indiánský průvodce miu utekl, bloudili, došli jim zásoby, měli hlad,takže se pak klidně vrhli i na vyčerpaného koně a snědli ho. Navíc nedalo probíhala sopečná činnost Cotopaxi, která znečišťovala ovzduší prachem a popelem. ¼ jeho výpravy tak zahynula v horách. Zjistil ale taky, že jej někdo předběhl v touze dobýt Quito. Pizarro si uvědomil význam San Miguelu jakožto jediného přístavu, kterým se lze dostat do země, a poslal tam muže, v kterého kladl velkou důvěru, aby se ujal správy přístavu, byl to Sebastian Benalcazar. Když dorazil na místo určení, slyšel o bohatství Quita stejně jako Alvarado a rozhodl se, že se pokusí podrobit Quito s vojskem, které měl k dispozici, i když k tomu neobdržel rozkaz. Jeho dobytí bylo úspěšné, jen ono bohatství nebylo takové, jak se říkal. Sotvaže do Cusca došla zvěst o tom, ze Alvarado se vydal na výpravu, vytrhl Almagro s nevelkým vojskem k San Miguelu, kde hodlal přibrat posilu a ihned se vydat proti vetřelcům. Byl udiven, když přišel do přístavu a zjistil, že velitel města je pryč. Nakonec se Almagro s Benalcazarem setkal a vyčkali spolu příchodu Alvarada. Místo bitvy se nakonec domluvili, a Alvarado tak nabídl svoje vojáky, lodě i zásoby za velmi nízkou cenu. Nakonec ještě navrhl, že by si před odchodem ze země rád ještě promluvil s Pizarrem. Oba muži se setkali v Pachacamaku, kde se konalo veselí. Po ukončení zábav se Alvarado nalodil k odplutí do své državy Guatemaly. Benalcazar zůstal v Quitu, kde se později stal na popud koruny guvernérem. Říše inků se rozpadla a princ, který nyní nesl peruánský diadém, byl pouze stínem panovníka. 

Almagro versus Pizarro
Prvním guvernérovým počinem bylo rozhodnout, kde bude budoucí sídelní město této veliké koloniální državy. Našel vhodné místo a nově zrozené město dostalo jméno Ciudad de los Reyes, tzn. Město králů, protože bylo založeno 6. ledna 1535, tedy na Tři krále. Kastilský název se ale dlouho nezachoval a město neslo název Lima – což bylo španělské zkomolení původního indiánského jména Rimac. Mezitím byl Almagro vyslán do Cuzca Pizarrem, aby se ujal vlády nad sídelním městem. Souhlasil s tím, že ve smyslu královského zmocnění bude sloužit pod Pizarrovým vedením, přesto však plně nedůvěřoval svému společníkovi a vyslal do Španělska svého tajného agenta ve stejné době, kdy se tam chystal Hernando Pizarro. Ten doplul bez nehody do Sevilly v lednu 1534 a byl uveden okamžitě k panovníkovi. Císař byl zprávami nadšen, veškeré výsady, dosud poskytnuté, byly potvrzeny a ani Almagro tentokrát nebyl opomenut. Hernando byl povýšen na rytíře řádu santiaga, jehož si ve Španělsku nejvíc cenili. Pak se vypravil na cestu zpět s početnou a velmi dobře vybavenou posádkou, ale i je postihlo několik neštěstí, nepřízeň počasí či hladomor. Když se Almagro dozvěděl o svých právech, pyšně dával najevo, že při výkonu své pravomoci nikoho nad sebou neuznává. Jeho lidé se ale chovali hůře než Pizarrovi, takže se neostýchali porušovat ani Pizarrův zákaz obsazovat soukromá obydlí. Pizarro, když se mu doneslo přibližného znění císařova usnesení, se obával Almagrova vlivu, a požádal důrazně Almagra, aby bez meškání pokračoval v tažení na jih. Cuzco se rozdělilo na dva tábory a už v něm hrozilo krveprolití, když se v něm objevil náhle sám Pizarro. Urovnal spor s Almagrem podepsal umluvu. Pizarro se pak vrátil k pobřeží a zakládal další města, ale nejvíc pozornosti věnoval rostoucí metropoli Limě. 

Povstání Peruánců
	V té době se chystalo povstání. Inka Manco, velekněz Villac Umu a peruánští náčelníci se chystali přepadnout dobyvatele a zahubit je. Manca měl opustit Cuzco a uprchnout, ale jeho plán byl prozrazen a on byl chycen Juanem Pizarrem a uvězněn. Mezitím se Hernando Pizarro vrátil do Ciudadu de los Reyes s královskými výnosy a přinesl také královský patent udělující Franciscu Pizarrovi titul marques de los Atavillos. Novopečený markýz se rozhodl, že prozatím nesdělí maršálovi jeho jmenování, neboť ho hodlal ještě důkladněji zaměstnat dobýváním Chile. Hernando byl poslán do Cuzca, aby převzal správu města. Propustil Manca z vězení. Inka toho využil a uprchnul. Juan Pizarro se vydal jej najít a dovést zpět jako zajatce. Setkal se však s ozbrojeným odporem, který nakonec stejně potlačil, ale za relativně velkých ztrát. Po dvou dnech, kdy bojoval s Peruánci mu přišel vzkaz od Hernanda, aby se okamžitě vrátil, že město je obleženo. Juan se vrátil a zjistil, že Cuzco je v obležení asi 200.000 válečníků. Když se přiblížil k městu, Indiáni se rozestoupili a ponechali jim volný průchod do hlavního města. Hernando přivítal bratra s nemalým uspokojením. Obléhání Cuzca začalo počátkem února 1536 a překonal dosavadní boj o dobytí Peru. Cuzco bylo rozlehlé a tak ohňi, který zapálili Indiáni, trvalo několik dní, než dohořel. Padly mu za oběť věže a chrámy, chatrče, paláce i síně. Španělé začali naléhat, aby se město ihned opustilo, a aby si probojovali cestu k pobřeží. Ale vůdcové plni hrdosti odmítli a vzbuzovali ve vojácích statečnost. Pak došlo k velkému krveprolití, které mělo Inky na chvíli pozdržet. Při dobývání pevnosti nad Cuzcem, kterým byl opět pověřen Juan Pizarro, byl smrtelně zraněn a po 14 dnech zemřel. Z Pizarrů byl nejmírnější a jeho jméno bylo nejméně poskvrněno činy krutosti. Nakonec byla pevnost dobyta Hernandem, který správu města předal svému bratru Gonzalovi. Obléhání města ale nepřestalo, trvalo již 5 měsíců. Nyní se blížil čas setby a bylo potřeba jíst, proto velké množství válečníků bylo povoláno zpět ke svým povinnostem. Toho využil Hernando a vysílal do okolí vojáky pro potravu, někdy s úspěchem, jindy s ne tak velkým. Věděl, jak by ukončil jediným úderem toto válčení. Bylo potřeba zajmout inku Manka a doufal, že jej překvapí v jeho ležení v Tambu. Vypravil proto oddíl, který měl za úkol tábor inků přepadnout a Manca zajmout nebo zabít. Bohužel se nezadařilo a oddíl se musel stáhnout zpět do města. 

Krvavá historie
Cuzco nakonec dobyl zpět Almagro, který se vrátil z dobývání Chile. Ale to je už jiná historie. Peru bylo dobyto a pokořeno za minimálních ztrát a velkých zisků z bohatství. Almagro byl nakonec zajat Pizarrem a popraven, následně pak Almagrovi stoupenci v Limě zabili Pizarra. Násilí Evropanů se pak rozpoutalo naplno a bojovali proti sobě.
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