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1. Aktivace 
 

Po svém útěku z planety s Velkým vodopádem jsem zůstala v galaxii Pegas sama. Celá 

pozemská expedice odletěla i s Atlantis na pomoc Zemi. Víc jsem nevěděla. Seděla jsem ve 

svém pokoji na Aceově lodi a marně přemýšlela, co bude dál. Musel na mě poznat, jak se 

najednou cítím opuštěná a zmatená. Týden za mnou chodil každý den, protože jsem odmítla 

vycházet z pokoje, mračil se na mě a připomínal mi moje vlastní slova vyslovená v dešti. 

Nelitovala jsem jich. Byla pravdivá. Ale to na celé mé situaci nic neměnilo. Něco jiného bylo 

utíkat za Wraithem při každé příležitosti a něco jiného bylo nemít se kam vracet. 

Po dalším týdnu jsem každou chvíli marně pohledem kontrolovala dveře. Ace nepřišel. 

Nepřišel další tři dny. Zak mi nosil jídlo, ale informace pro mě neměl. Až čtvrtý den z něho 

vypadlo, že se jeho velitel ztratil na průzkumném letu. Vyletěla jsem z lůžka, kde jsem seděla 

zkroucená do uzlíku, a začala křičet. Nevěděla jsem, co na něj ječím, ale nedokázala jsem se 

zastavit. Zak z mého pokoje přímo utekl a další den přišel jiný Wraith. Přes masku na obličeji 

nebylo poznat nic a na mé dotazy na velitele ani na cokoli jiného neodpovídal. Sotva odešel, 

roztřeseně jsem se vydala na můstek. Wraithští vojáci mi uhýbali z cesty a mizeli, než jsem se 

na ně stačila podívat. Ve dveřích na můstek jsem se zastavila a pak se přesunula na své 

obvyklé místo vlevo od vchodu. Přišla jsem právě včas, abych viděla, jak je Šipka s velitelem 

naváděna do hangáru. Ovládla jsem nutkání se za ním rozběhnout. Věděla jsem, kam zamíří 

nejdřív, a nezmýlila jsem se. Netrvalo to snad ani minutu, než se objevil ve dveřích. Úlevou 

jsem hlasitě vydechla. Ani se po mně neohlédl. Kontroloval data, vydával rozkazy a Zaka 

nechával stát za svými zády. Teprve když loď mířila k novým souřadnicím a můstek zůstal 

téměř prázdný, obrátil se k němu. 

„Dobrá práce,“ pochválil ho krátce. 

Neodpustila jsem si úsměv. Po Aceově příchodu jsem se svezla do dřepu, zády opřená o 

stěnu, a nechávala jsem se konejšit jemnými vibracemi lodě. Strach, že jsem zůstala úplně 

sama, mě opouštěl. 

Ace pořád postával u ovládacích panelů. Zatím jsem nezachytila ani jeden jeho pohled. 

Nevadilo mi to. Tiše jsem se vrátila do svého pokoje. 

Trvalo celý další den, než se ukázal. Za tu dobu jsem se přinutila přemýšlet. Nečinnost na 

wraithské lodi mě deptala. Byla jsem rozhodnutá říct si o nějakou práci, i kdyby to mělo být 

čištění odpadního potrubí. 

Před polednem vešel bez klepání, sedl si do malého křesla a natáhl před sebe dlouhé nohy. 

„Nejde to zvrátit,“ řekl bez úvodu. 

„Nechci nic vracet,“ zamračila jsem se na něj. „Chci práci.“ 

Překvapeně se na mě podíval. „O čem mluvíš?“ 

„O Mléčné dráze. Nechci se tam vrátit, ale nemůžu tady jen tak sedět. Dej mi práci.“ 

Zhluboka se nadechl. „Povím ti, co se mi nedávno stalo,“ řekl pomalu a trochu neochotně. 

„O té nehodě?“ zeptala jsem se opatrně. 

Přikývl. 

Dál už jsem neříkala nic. Cítila jsem, jak se mu do vyprávění nechce a lehce jsem se dotkla 

jeho mysli. Možná pro něj bude jednodušší podělit se o svůj příběh formou sdílené 

vzpomínky. Přimhouřil oči na znamení souhlasu. Stále ještě váhal, ale postupně se uvolnil a 

jeho myšlenky plynuly bez přerušení. 

 

..................................................................................... 

 

Ace se probudil a rozhlédl se kolem sebe. Nic nepoznával. Ležel vedle otevřeného kokpitu 

Šipky a všude byly hromady kamení. Jednu nohu měl po kotník ponořenou do vody. Se 
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zaskřípáním zubů se posadil. Několik čerstvě zahojených zlomenin o sobě ještě dávalo vědět. 

Hlavou mu blesklo, že by méně realistická meditace byla možná výhodnější.  

Naklonil se k ovládacímu zařízení stíhačky a dotkl se panelu. Ze zadní části se ozvalo 

zapraskání a objevil se obláček dýmu. 

Wraith se narovnal a znovu se rozhlédl, tentokrát pozorněji. Křoví plné velikých trnů bylo 

obrostlé pavučinami. Rašilo z kamenité půdy, která se svažovala k oblázkové pláži. Za ní už 

bylo jenom moře. Obrovská vodní plocha dosahující až za obzor. 

Ace naklonil hlavu na stranu. Uslyšel vzdálené hlasy. Klopýtavě se vydal za zvukem. Na 

léčbu vyvráceného kotníku už mu energie nestačila. 

Křoví vystřídaly vzrostlé stromy a zem pokrytá jehličím. Kamení zůstalo, ale v řídkém a 

vyprahlém lese už nevypadalo tak neprostupně. Pak stromy přešly v další oblázkovou pláž 

plnou opalujících se lidí. 

Wraith chvíli váhal mezi posledními kmeny, ale potřeba doplnit energii ho nenechala 

dlouho otálet. 

Zaútočil. Tři nejbližší lidé mu padli za oběť, než ostatní začali v panice utíkat. Ještě dva 

chytil, a pak už byla pláž stejně prázdná, jako ta, na které havarovala jeho loď. Skoro stejně. 

Štíhlá tmavovlasá žena ležela dál bez hnutí na lehátku a černé brýle jí skrývaly oči. 

Ace k ní pomalu došel a sedl si vedle. Cítil se sytý, spokojený a zvědavý. 

„Ty neutečeš?“ zeptal se. 

„Ne. Znám tě,“ odpověděla prostě. 

Zaraženě se na ni podíval. „Znáš mě? Odkud?“ 

„Z Ájina vypravování.“ 

„Andoriel?“ vydechl nevěřícně Ace. „A kdo jsi ty?“ 

„Jmenuji se Naďa.“ 

Ace vstal. „Sbohem, Naďo. Doufej, že se víckrát nepotkáme.“ 

Nad pláží se ozval divný zvuk. Šipka pátrající po veliteli měla úspěch. Před chvílí objevila 

rozbitý stroj a teď i jeho pilota. Dopravila ho zpátky do Úlu na oběžné dráze. 

„Zvláštní setkání,“ pomyslel si Ace a otevřel oči. Jeho meditace skončila a on se pomalu 

vydal na můstek. 

„Zvláštní setkání. Jako sen,“ řekla si polohlasně Naďa a rozhlédla se po opuštěné pláži. 

„Konečně trochu klidu,“ dodala spokojeně a znovu zavřela oči. 

 

„Ale ne! Už zase?“ Wraith se znechuceně rozhlédl kolem sebe. 

Pláž, tentokrát písčitá, se v měsíčním světle třpytila miliónem odlesků. Z jedné strany 

prudce spadala do neklidného oceánu, z druhé končila v hustém tropickém porostu. 

Šipka skončila svůj let zabodnutá do písku a její zadní část se mírně zvedala nad hladinu 

vody. 

Naklonil hlavu a zaposlouchal se. Žádné hlasy, žádné jídlo, jenom v korunách palem 

drobný vánek, který nedokázal ochladit rozpálený vzduch. 

Wraith věděl, že tentokrát to není důsledek jeho meditačních výletů do jiných světů. Jeho 

průzkumný let i pád byly skutečné. Pohlédl k obloze. Hvězdy se mu nad hlavou leskly jako 

zrnka písku pod nohama. Vybral si jednu stranu pláže a rázným krokem vykročil podél 

oceánu. 

Šel dlouho a měl pocit, že se pohybuje na místě. Stále stejná pláž, moře i vegetace. Jenom 

stíny vrhané měsícem se otočily a začaly se prodlužovat. Někde ve větvích vykřikl pták. 

Jakoby to byl signál, dali se do zpěvu další a další. Veliké hejno se zvedlo a zakroužilo nad 

korunami stromů v prvním matném světle rozbřesku. 

Wraith vzhlédl, ale pokračoval v chůzi. V písku se před ním objevilo něco, co narušilo 

jednotvárnost pláže. Zatím byl moc daleko, aby poznal, o jaký předmět jde. S každým 

rychlým krokem mu byl blíž. Skoro se rozběhl a pak se zastavil. 
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„Ostrov,“ zamumlal pro sebe a přejel rukou po trupu své havarované Šipky zabodnuté do 

písku. To k ní tolik chvátal. 

Vítr ustal. Slunce se vyhouplo na oblohu a zabodlo paprsky do Aceovy bledé kůže. 

Zamračil se a ustoupil za první linii stromů a keřů. Posadil se do jejich stínu a přivřel oči. 

Posunoval se se stínem a čekal na západ slunce. Místo toho mu na tvář dopadlo nové, 

tentokrát modravé světlo. Druhé slunce se objevilo na obzoru několik stupňů stranou od 

prvního. 

Wraith zavrčel. Jistě, většina planetárních systémů má více jak jednu hvězdu, ale proč 

zrovna tenhle? 

Posunul se dál v podrostu. Stínu ubývalo. Prodíral se křovím, až v houštině šlápl do 

prázdna. Nestačil se zachytit větví a sjel prudkým srázem plným kamení. Svou rychlou 

nedobrovolnou cestu skončil s hlasitým heknutím uprostřed potoka. 

Hlasité „Óóóch,“ ho zvedlo na nohy. Přikrčil se v očekávání útoku. Žádný nepřišel. Na 

velkých kamenech kolem proudící vody posedávaly zvláštní bytosti. 

Úzké dětské obličeje, rámované dlouhými rovnými vlasy, se kývaly na tenkých krcích. 

Hlava s krkem byla v nepoměru k širokým ramenům s mohutnými pažemi. Vystouplý hrudník 

se zužoval do tenkého pasu s neznatelnými boky. Nohy, stejně jako ruce, byly dlouhé a od 

pohledu silné. 

„Kdo jste?“ zeptal se Wraith. 

„Kdo jsme? Kdo jsme?“ ptaly se bytosti. Ladnými pohyby vstávaly z kamenů a klopýtavě 

se k němu sunuly. Zdálo se, že si se svými končetinami nerozumějí. Jejich pohyby byly 

toporné. Nohy zvedaly vysoko a pokládaly je vratce před sebe. Mávaly přitom rukama, aby 

udržely rovnováhu. 

Na prvního, který se přiblížil na dosah, Wraith zaútočil. Jeho dlaň se přisála k mohutnému 

hrudníku a v několika vteřinách mu k nohám kleslo cosi vzdáleně připomínajícího sluncem 

vysušenou rybu. 

„Zvláštní chuť,“ zabručel Wraith a popleskal se dlaní druhé ruky po té krmné. „Ale dobrá,“ 

dodal s potěšením. 

„Dobrá! Dobrá!“ opakovaly bytosti a posunovaly se blíž. Vypadalo to, že se staví do 

průvodu a čekají, až na ně přijde řada. 

Wraith s krmením neváhal, i když mu přišlo divné, že po každé vysáté bytosti, ty, co ještě 

zbývaly naživu, tleskaly. Wraithský ekvivalent lidského mlaskání přece nemohly znát. 

Poslední, nadšeně plácající rukama o sebe, se zastavil před Wraithem a vzápětí padl bez 

energie. V každém z tvorů bylo tak málo života, že se Wraith stále necítil sytý.  

„Cos to provedl?“rozlehl se nad potokem jasný ženský hlas. „Zabil jsi všechny mé děti!“ 

Wraith se rozhlížel, až mu zrak padl do proudu. Uviděl tam odraz krásné ženské tváře 

s hlubokýma očima a temnými vlasy. Splývala s proudem. 

„Následuj mne,“ uslyšel ještě, než její obraz zmizel. 

Aniž by uvažoval nad tím, co dělá, vydal se podél potoka za vzdalujícím se hlasem. Skákal 

po kamenech, brodil se vodou, prodíral se křovím, až stanul u jezera uprostřed ostrůvku. Nad 

vodou se vznášela postava ženy. Stín stromů jí padal na tvář, takže vypadala temná a 

zádumčivě krásná. Tělo jí ve slunečním světle zářilo mlžným oparem. 

Vztáhla k Wraithovi ruce: „Pojď.“ 

Ani se nepohnul. Zíral na vznášející se přízrak a pak potřásl hlavou, jak se probral 

z divného transu. 

„Nezmateš mne. Jestli bytosti u potoka byly tvoje děti, zbývalo v nich tak málo života, že 

by se nedočkaly příštího svítání. Zůstaň si ve svém vodním království. Já mám práci.“ Otočil 

se a nejkratší cestou došel k havarované Šipce. Vytáhl ji z písku a položil na rovné místo na 

pláži. Trup se zdál neporušený, ale ovládání nefungovalo. Zkontroloval zdroj energie a její 

přívod do systémů. Zasyčel si pro sebe, když našel přerušený spoj. Pár kousků nářadí, které 
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měl s sebou na přání Zaka, získalo na důležitosti. Při práci se ušklíbl nad vzpomínkou, 

s jakým opovržením si nářadí kdysi bral. Zak se znovu ukázal jako neocenitelný pomocník. 

Zasloužil si jméno a to, které mu vybrali, bylo dobré. 

Panel zablikal, kolem opraveného spoje projela jiskra a všechno zhaslo. 

Wraith se zamyšleně podíval na opravované místo a znovu ho celé odstranil. Otočil pod 

ním póly vedoucí energii. Panel zazářil. Než umístil poslední svorku zpátky na místo, zvedl 

oči k oceánu. Svorka mu vypadla z ruky. 

Na rozhraní vody a písku stála – Naďa. Pamatoval si ji z oblázkové pláže. 

„Co tady děláš?“ zeptal se. 

„Čekám, až si mě konečně všimneš.“ Natáhla k němu ruku „Proč jsi odmítl mé pozvání?“ 

„Pozvání? Nikam jsi mne –„ zarazil se. „Kdo jsi?“ 

„Jsem Nadja. Královna vodních lidí. Najáda Nadja.“ Pousmála se, ale pak pokračovala 

s vážnou tváří: „Zabil jsi zbytek mých dětí. Nezůstalo ani jediné. Jestliže vstoupíš do mého 

sídla, bude ti odpuštěno a já se aspoň na chvíli nebudu cítit tak sama.“ Nataženou paží ukázala 

do nitra ostrova. „Tam se nachází můj domov. V jeskyni u Ztraceného jezera. Budeš tam 

vítán, pane.“ 

Wraith cítil, jak mu do hlavy buší paprsky dvou horkých sluncí. Touha po přítmí a chladu 

ho skoro přinutila klesnout do písku u Šipky.  

Nadja k němu přistoupila a vzala ho za ruku. „Odvedu tě tam. Odpočineš si. Pojď.“ 

Její dotyk byl chladivý a jemný jako vánek mezi listy stromů. Wraith ji bez odporu 

následoval. 

Měla pravdu. Jeskyně byla studená a tichá a vedla ze skal hluboko pod hladinu jezera. Od 

jeho vody byla oddělena průhledným silovým polem. 

„Tady můžeš odpočívat.“ Přejela mu dlaní po čele. 

Zavřel oči. Zdálo se mu jako okamžik, než je zase otevřel, ale všechno se změnilo. Jeskyně 

zůstala na dohled, ale Wraith se vznášel kus od ní ve vodě ve vzduchové kapsli a nemohl se 

pohnout. 

„Myslíš na útěk,“ uslyšel hlas Nadji. „Ani to nezkoušej.“ Objevila se v jeho zorném poli za 

hranicí silového pole jeskyně. „Jakmile se pohneš, jakmile se pokusíš osvobodit, kapsle tě 

roztrhá na kousky.“ 

„Proč to děláš?“ zeptal se jí. Jeho hlas zněl dutou ozvěnou. 

„Protože mohu,“ pokrčila rameny. „Protože potřebuji, abys tu zůstal. Alespoň dokud 

nezjistím, co potřebuji.“ 

„Okamžitě mě propusť!“ 

„Nebo co?“ usmála se na něho Najáda a zmizela mu z dohledu. 

Wraith se snažil uklidnit a vymyslet způsob, jak se dostat pryč, a dokončit opravu Šipky. 

Pozorně si prohlížel stěny bubliny. Neobjevil sebemenší náznak mechanizmu nebo aspoň 

drobnou nesrovnalost. Celý její povrch byl jednolitý a hladký. Ani ve vodě v blízkosti 

vzduchové kapsle nenašel nic, co by připomínalo nějaký přístroj. 

Koutkem oka zahlédl pohyb v jeskyni. Nadja se vrátila. 

„Počáteční testy proběhly rychleji, než jsem doufala,“ řekla spokojeně. Zastavila se blízko 

okraje vody a sledovala, jak se k ní bublina s Wraithem přibližuje. „Jenom budu muset udělat 

jednoduchý zásah do tvých životních funkcí.“ 

Bublina zůstala viset na dosah skály. Když se dotkla silového pole, splynula s ním a 

Wraith se ocitl na pevné zemi. Než stačil jakkoli zareagovat, na čele mu znovu přistála 

Nadjina ruka a uspala ho. Bez hlesu se složil na desku u svých nohou a ta se pomalu zvedla 

asi metr nad zem. 

Najáda se nad ním sklonila a odhrnula mu vlasy z obličeje. „Odpočívej. Už brzo se 

dočkáš.“ Popleskala ho po tváři a odešla ke stolku se zvláštními nástroji. 
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Wraith se bolestí napjal a ze rtů mu unikl povzdech v podobě tichého slůvka. 

Najáda se zarazila a překvapením zavrtěla hlavou. „Už se mi to stalo, ale zrovna u tebe 

bych to nečekala,“ řekla potichu. Přidržela mu rukou bledou kůži podbřišku a druhou z ní 

vytáhla jehlu. Tekutinu, kterou získala z Aceova těla, opatrně přemístila do speciální ampule. 

Uzavřela ji a zvedla k očím. Spokojeně pokývala hlavou. „Aktivace proběhla úspěšně.“ 

Zadívala se do wraithovy tváře. „Tak dobře. Moje první nová dcera se bude jmenovat tak, jak 

jsi ji před chvilkou zavolal.“ 

Než se stačila odvrátit, chytila ji za zápěstí Wraithova ruka. 

„Co se stalo?“ Žluté oči se mu blýskaly zlobou, ale i prosté zvednutí ruky ho stálo takovou 

námahu, že se nepokusil o žádný další pohyb. 

Nadja vzala ampuli do druhé ruky a přidržela mu ji před obličejem. 

„Vidíš?“ zeptala se. „Všechno bude využito.“ 

Wraith se zmateně zadíval na pohyblivý obsah ampule. 

„Nerozumím ti,“ zamračil se. 

Nadja se zvonivě rozesmála. „Tak to budeš překvapen. Doufám, že příjemně.“ 

Wraith se pořád mračil. „Nemám rád překvapení.“ Pořád svíral její zápěstí, ale cítil, jak ho 

síla opouští. Bylo stále těžší udržet otevřené oči, natož zvednutou ruku. Svět se s ním zatočil a 

zmizel v temnotě. 

Probudil se znovu ve vzduchové kapsli. Tělo se mu kroutilo neznámou bolestí. Zaskřípal 

zuby a s nádechem se vytáhl do výšky, aby ulevil staženým svalům. Zvedl oči, když uslyšel 

Najádin hlas: „Podívej, už se probudil.“ 

Nadja stála v jeskyni a za ruku držela svoji miniaturní kopii. Lišily se s děvčátkem jenom 

v několika drobnostech. Holčička měla na rozdíl od Najády bledou pokožku a bílé vlásky, ale 

její temné oči se na Wraitha dívaly se stejnou pobavenou nadřazeností, jako ty Nadjiny. 

„Jak se jmenuješ?“ zeptala se ho dívenka. 

Wraith stiskl rty. Nikomu své jméno na požádání neprozrazoval. 

„Tak začneme my,“ sklopila Najáda oči k holčičce. „Dovol, abych ti představila Andoriel. 

První z mých nových dětí. Jak mám pojmenovat chlapce?“ zadívala se na Wraitha. 

„Co? Jak?“ Wraith sebou při vyslovení jména dítěte trhnul a vzduchová bublina se 

nebezpečně napnula. 

Obě dvě se stejně rozesmály. 

„Měla jsi pravdu. Je tak směšný,“ řekla ta menší. Zdůrazněním slůvka ‚tak‘ se prostá věta 

stala z konstatování urážkou. 

Wraith se narovnal a zadíval se na Nadju. „Nevím, co jsi se mnou provedla a také mě to 

nezajímá. Propusť mne a já tě ušetřím. Jenom tebe,“ dodal a pohledem se dotkl té, které Nadja 

říkala Andoriel. 

„Přece bys nezabil to, co jsi pomohl vytvořit a sám pojmenoval?“ Nadja lehce potřásla 

hlavou. 

Wraith stěží ovládal stále větší zlost. „Nikoho a nic jsem tady nepojmenoval. A ty nemáš 

právo použít to jméno. Patří někomu jinému.“ 

Žena a dívka se na sebe podívaly, stejným způsobem zavrtěly hlavami a s doznívajícím 

smíchem odešly. 

Wraithovi se za čelem honily zmatené myšlenky, ale jedna převládala. Musí se odtud 

dostat. Cítil se silný. Silnější, než po krmení. Odpor se v něm vzedmul jako vlna a nenechal 

prostor pochybám. Prudce vyrazil proti stěně vzduchové kapsle. Praskla a jezerní voda ho 

zalila a začala ho dusit. Máchl rukama jednou, podruhé. Voda kolem něj byla hustá jako kaše. 

Rozložené silové pole bubliny měnilo vodu na něco podobného želatině, která stále houstla. 

Wraith znovu zamával rukama. Pomalu, pomaličku se dostával do řidších vrstev. Oblečení 

na něm ztěžklo a bránilo mu v rychlejším pohybu. Přesto se dostával ke hladině. Vykopl a 

osvobodil z tuhnoucí hmoty nohy. Jeho obličej se vynořil nad hladinu a do plic se mu dostal 
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vzduch. Nabíral ho s otevřenými ústy, dokud se hladina kyslíku v jeho krvi neustálila na 

normální hodnotě. Lehký proud potoka, protékajícího jezerem ho nesl směrem k oceánu. 

Nechal se unášet a odpočíval. Ještě stále jím občas proběhla pulzující bolest a nutila ho znovu 

zalapat po dechu. Ale byl volný. Podařilo se mu uniknout. 

Potok neprotínal pláž. V hustém křoví mizel v zemi. Než si to Wraith uvědomil, dostal se 

do podzemního labyrintu, kde se vzduch vyskytoval jenom na několika málo místech. Znovu 

bojoval s nedostatkem kyslíku. Už se nenechával unášet proudem, ale plaval tak rychle, jak 

mu síla dovolovala. Doufal, že se dostane do oceánu dřív, než se mu plíce zaplaví vodou. 

Paže mu vypovídaly poslušnost a z nedostatku vzduchu se mu tmělo před očima. Sluch ho 

mátl. Zdálo se mu, že slyší známý hlas, jak volá jeho jméno. Otevřel oči a zadíval se před 

sebe. Viděl nad sebou hlubokou černou oblohu plnou hvězd, rozmazanou tenkou vrstvou 

vody. Nad oblohou se tyčila skála s malou postavičkou na vrcholu. To ona ho volala jménem 

a vztahovala k němu ruce. Pohnul vlastníma rukama a tím se dostal nad hladinu oceánu, kam 

ho vynesl proud potoka. 

Rozkašlal se. 

Když znovu vzhlédl, zůstal jen oceán, hvězdnatá noční obloha a blízká pláž s čekající 

Šipkou, položenou v písku. 

Umístění poslední svorky a vzlet mu nezabral ani pět minut. Zakroužil nad ostrovem a 

všechny zbraně na palubě zamířil na jezero s jeskyní, skryté v hustém porostu. Těsně před 

tím, než se dotkl odpalovacího zařízení, uviděl na kameni u vody stát dvě postavy. Malá i 

velká Najáda k němu stejným způsobem zvedaly hlavy, když se celý ostrov změnil v ohnivé 

peklo. 

Wraith otočil Šipku pryč z atmosféry planety. Při prudkém obratu se mu před očima ještě 

na zlomek vteřiny objevila skála a postava se vztaženýma rukama. Bylo to jako zapomenutá 

vzpomínka na sen, který se zdál někomu jinému.  

„Andoriel je a zůstane jenom jedna,“ zašeptal si Ace pro sebe. Další vlna bolesti odezněla 

dřív, než se stačila rozvinout. Zůstalo po ní jenom zachvění hluboko v útrobách. 

 

................................................................................... 

 

Seděla jsem bez hnutí a bála jsem se na Ace podívat. Oči jsem upírala před sebe. Mrkla 

jsem, abych zahnala neposlušnou slzu. Postavička na skále vztahující ruce k Wraithovi pod 

hladinou mi byla příliš známá. Vzpomínka na cestu k hranici smrti byla čerstvá a ke konci 

Aceova vyprávění se mi vrátila plnou silou. 

„Takže teď-,“ začala jsem, když se ticho protáhlo. 

„Takže ten zásah,“ položil si ruku do míst, kterých se to týkalo, „se nedá zvrátit.“ 

Potřebovala jsem chvíli, abych vstřebala nové informace. Pohled na Wraitha mě rušil, tak 

jsem se uložila na záda na lůžko, kde jsem předtím seděla. Jednu nohu jsem měla pokrčenou a 

opřenou o pelest a druhá mi volně visela k zemi. S rukama za hlavou jsem se dívala do stropu 

a snažila se představit si, co to pro všechny zúčastněné znamená. 

Moc dlouhou dobu na přemýšlení jsem neměla. V zorném poli se objevil Wraithův vážný 

obličej a sklonil se ke mně. „Budu potřebovat tvoji pomoc,“ řekl tiše. 

Polkla jsem. „Cokoli si budeš přát,“ vypravila jsem ze sebe. 

„Ta změna má určité rušivé účinky na soustředění.“ 

To jsem si dovedla docela živě představit. Pousmála jsem se, ale mlčela jsem a čekala, s 

jakou žádostí přijde. 

„Byl bych rád,“ začal pomalu a pozorně mě sledoval, „kdybys mi pomohla vybrat.“ Zmlkl. 

„Vybírání je dobrá věc,“ dovolila jsem si použít větu, kterou kdysi dávno v daleké 

předaleké galaxii řekl doktor Jackson předtím, než je zajali Apophisovy stráže. Doufala jsem, 

že nedopadnu stejně jako Daniel a jeho přátelé. V kleci. 
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Ace se vedle mě svalil na záda a klidně pokračoval: „Uctívačku ne. Nechci žádný citový 

závazek. Raději někoho vhodného ze zámotků. Půjdeš se mnou a pomůžeš mi s výběrem.“ 

„Jistě, když si to přeješ,“ znovu jsem se usmála. „Jenom budeme muset dávat pozor, aby 

nás neviděl nikdo z tvé posádky. Co by si pomysleli, kdyby viděli, že veliteli musí radit 

člověk i s tak soukromou a pro chod lodi v podstatě nedůležitou věcí, jako je výběr vhodné 

sexuální partnerky.“ Otočila jsem k němu hlavu: „Pochopila jsem to správně, můj pane?“ 

ušklíbla jsem se na něj. 

Rozesmál se. „Dobrá.“ Vstal a znovu se nade mnou sklonil. „Vyberu si sám.“ 

Ani jsem se nepohnula, když se dveře otevřely a zase zavřely. Dál jsem se dívala do stropu 

a přemýšlela nad Aceovým zvláštním zážitkem. 

 

Další den ráno se mezi dveřmi objevil Zak a kýval na mě. 

„Prý jsi požádala o práci na této lodi,“ oslovil mě, sotva jsem k němu došla. 

„Ano,“ přikývla jsem trochu překvapená, jak rychle se některé věci daly do pohybu. 

„Odvedu tě na tvé nové pracoviště a vysvětlím ti jeho funkci,“ pokračoval Zak a vedl mě 

chodbami lodě. 

Šla jsem mu v patách a tiše se usmívala. Od té doby, co ho jeho velitel zbavil masky na 

obličeji, se z něj stal docela hovorný společník. Bylo vidět, jak moc se mu ulevilo. 

Nešli jsme na můstek, ale do jednoho z počítačových center. K mému úžasu a nadšení Zak 

poklepal dlouhým černým nehtem na největší terminál. 

„Sem se nahrávají data z pátracích sond. Neustále monitorují okolní vesmír a zachytí 

každou odlišnost od původního stavu. Takto aktualizujeme naše hvězdné mapy. Je třeba 

všechna data roztřídit podle několika aspektů a správně je zařadit. Navigace pak bude 

mnohem lehčí.“ 

„Něco jako wraithská astrometrie?“ zeptala jsem se spíš sama sebe než Zaka. 

Zadíval se na mě s hlavou přemýšlením na stranu. „Astrometrie? Ano, asi ano. 

Astrometrie,“ potvrdil můj odhad. 

Několika jistými pohyby jsem Zakovi dokázala, že s terminálem dokážu zacházet, a pak už 

jsem v datovém centru zůstala sama. 

Práce nebylo mnoho. Počítač třídil data sám a vybíral jenom ty odlišné. Chvíli jsem se mu 

snažila pomáhat, pak jsem se pokoušela nová data třídit. Asi za hodinu se lodí rozlehl můj 

vzteklý výkřik. Na svém novém stanovišti jsem byla zbytečná. Všechno bylo 

zautomatizováno. Můj hlasitý projev nevole měl jiný důsledek, než smysluplnou práci. U 

jednoho z ústí chodeb se objevila wraithská hlídka. Dvojice vojáků s kuklami stála 

nerozhodně pár kroků ode mě a nejistě přešlapovala. Jejich zbraně na mě ale mířily bez 

zachvění. Snažila jsem se být co nejvíc v klidu, abych je zbytečně neprovokovala k 

nepředloženostem. Nevěděla jsem, nakolik je posádka seznámena s postavením mé osoby na 

jejich lodi. Vlastně jsem ani nevěděla, jaké v současnosti moje postavení je. 

„Zase rušíš mé hlídky při plnění povinností?“ Ace se mi objevil za zády. Na jeho pokyn 

hlídka pokračovala ve své obvyklé pochůzce. Otočila jsem se a zamračila se na něj. 

„Jsem tady zbytečná,“ zavrčela jsem a kývla k terminálu, který nerušeně pokračoval v 

práci. „Chtěl ses mě zbavit? Abych tě nerušila při zkoumání správnosti výběru?“ Nečekala 

jsem na odpověď, otočila jsem se a vydala se jednou z chodeb. Po pár krocích jsem cítila, že 

vykročil za mnou. 

„Žárlíš?“ zeptal se, aniž se na mě podíval. 

Překvapeně jsem k němu zvedla oči. Hlavou se mi honily různé odpovědi, ale tu pravdivou 

jsem nedokázala vyslovit. Žárlila jsem. V jistém smyslu. Uznávala jsem jeho právo na vlastní 

rozhodnutí, ale i on se v dešti k něčemu zavázal. Přímo slib ovšem nepadl, takže si to každý z 

nás mohl přebrat po svém. 
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„Nevím, na čem jsem,“ přiznala jsem, když jsem v myšlenkách došla až k tomuto bodu. 

Bez odporu jsem se nechala vést a ani mě nepřekvapilo, že jsem se po několika odbočkách 

ocitla před svým pokojem. 

Ace otevřel dveře a pokynul mi, abych vešla. Došla jsem až k zadní stěně a sedla si do 

křesla. Vstoupil za mnou, ale zůstal stát hned u dveří. 

„Ještě jsem neměl čas na výběr,“ řekl klidně. 

Pokrčila jsem rameny. „Loď je v pořádku a posádka je vycvičená,“ utrousila jsem. „Takže 

ve tvé nerozhodnosti bude něco jiného. Nový vědecký projekt?“ 

Neodpověděl. Ještě chvíli se na mě díval a pak odešel. 

Povzdechla jsem si - A zase nemám nic na práci. 

 

V průběhu dalších dnů jsem většinu času trávila v chodbách wraithské lodi. Předtím jsem 

požádala Zaka, aby o mých výletech informoval hlídky a já nebyla rušena. Chodila jsem lodí 

a občas se zastavila u astrometrie, abych zkontrolovala data. Moje přítomnost na tom 

stanovišti stále nebyla zapotřebí. Chůze se postupně měnila v běh. Do pokoje jsem se vracela 

tělesně unavená, tak jsem ještě nutila hlavu, aby se cvičila na wraithských textech o čemkoli, 

k čemu jsem se v počítačích dokázala dostat. 

Uplynulo asi dvacet dní. Za tu dobu se mi podařilo třikrát poopravit astrometrické údaje a 

pětkrát potkat Zaka. Velitel nejspíš splynul se svou lodí, protože jsem ho za celou dobu ani 

nezahlédla. 

Po třech nedělích odpoledne jsem se právě zvedla od obrazovky, abych se trochu protáhla, 

když se ve dveřích objevil Zak se zvláštním požadavkem. Bez váhání jsem na něj kývla. Bylo 

mi celkem jedno, kterými chodbami a kdy poběžím lodí. 

Nasadila jsem pro začátek ostrou chůzi a postupně přidávala, až jsem se řítila lodí svojí 

nejvyšší rychlostí. Wraithové už si zvykli a včas uhýbali z cesty. 

Prudce jsem zabočila do Zakem určených míst a narazila do nenadálé překážky. S 

heknutím jsem se svezla k zemi a snažila se chytit vyražený dech. Něčí ruce mě vytáhly na 

nohy. Nedokázala jsem ani zvednout hlavu, abych se přesvědčila, do koho jsem vrazila. Před 

očima mi ještě tančily hvězdičky. Pomocné ruce mě naštěstí nepouštěly. Wraith, do kterého 

jsem narazila, stál a čekal, až se vzpamatuju. 

„Nevíš, že...,“ spustila jsem hned, jakmile jsem chytila dech. Zároveň jsem zvedla hlavu, 

abych se Wraithovi konečně podívala do tváře. Neměla jsem to dělat. Než jsem stačila zjistit, 

kdo stojí přede mnou, hlava se mi znovu zatočila a před očima se mi zatmělo. 

Probudila jsem se na lůžku ve svém pokoji. Ace seděl vedle mě na židli a oči nespouštěl z 

mé tváře. 

„Proč to pořád děláš?“ řekl, jakmile si všiml, že jsem přišla k sobě. 

„Co?“ vypravila jsem ze sebe. 

Neodpověděl, jenom se zamračil. Trochu se na židli naklonil. Lekla jsem se, že chce odejít, 

a natáhla k němu ruku. „Zůstaň tady, prosím,“ vyhrkla jsem. 

Strnul uprostřed pohybu. Sklopil pohled a podíval se na mou dlaň svírající jeho zápěstí. 

Vydechla jsem a uvolnila prsty. Wraithská ruka zůstala ležet na stejném místě. Nesnažila 

se vyprostit. 

„Jak se cítíš?“ zeptal se. 

Skoro mě to vyděsilo. Zavřela jsem oči a přemýšlela, co se vlastně stalo. Zak mě zřejmě 

schválně poslal do míst, kde se bude pohybovat i jeho velitel. Doufal, že se setkáme? Proč? 

Myslel si, že naše setkání něco změní? Že přestanu pobíhat po lodi? Nebo se jednalo o Ace? 

Otázek bylo moc a správné odpovědi scházely. 

Z přemýšlení mě vytrhl pohyb v mém bezprostředním okolí. Otevřela jsem oči. 

Ace už neseděl na židli. Stál a skláněl se nade mnou. V pohledu měl napětí a ruku, kterou 

jsem ho původně držela já za zápěstí, teď drtil v obou svých dlaních. 
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„Ace?“ zašeptala jsem překvapeně. 

Nesedl si zpátky do židle, ale na okraj postele. Zvedla jsem se do sedu také a pořád se na 

něj nechápavě dívala. 

„Považuješ mě za lháře,“ obvinil mě najednou. 

Nejspíš se mi úžasem otevřela ústa. „Cože?“ 

„Můj slib pro tebe nic neznamená.“ Tvář měl klidnou, ale v očích jsem mu zahlédla stín 

smutku. Došlo mi, že pokud někdy mezi námi dvěma dojde k nějakému dalšímu kroku, budu 

ho muset udělat já. Ve všech ostatních případech rozhodný až nekompromisní wraithský 

velitel čekal, až se sama rozhodnu, jestli je pro mě vhodným partnerem. 

Maličko jsem se usmála, zvedla jsem volnou ruku a přejela mu prsty po tváři. 

„Samozřejmě,“ souhlasila jsem. Ruka mi sklouzla přes jeho bradu na krk, až jsem mu sevřela 

zátylek. Naklonila jsem se a lehce se rty dotkla koutku jeho úst. „A proto jsem s tebou 

utekla,“ dopověděla jsem to, co jsem chtěla říct. Trochu jsem se odtáhla a zadívala jsem se mu 

do očí. Viděla jsem v nich odraz zmatku, který jsem způsobila svými slovy. 

„I já přece dala slib. Nic to pro tebe neznamená?“ vrátila jsem mu jeho slova. 

„Narazila jsi do mě velkou rychlostí,“ začal nahlas uvažovat. Pohled se mu vyjasnil. 

„Tak velkou, že jsem z toho omdlela,“ přijala jsem jeho hru. 

„Zjevně jsi otřesená. Jinak by tě ani nenapadlo, něco si začínat s...,“ položila jsem mu ruku 

na ústa. 

„A dost!“ řekla jsem přísně. Byl příliš blízko na to, abych se mohla dlouho soustředit na 

nějaké hry. Přesunula jsem ruku z jeho rtů na rameno. Objala jsem ho a přitiskla se k němu, 

jak nejpevněji jsem dokázala. 

Loď se otřásla. Zvedla jsem hlavu a nechala ho vyklouznout ze sevření. 

„Prolétáme neklidným pásmem vesmíru,“ začal vysvětlovat. 

„Pane!“ Ve dveřích stanul jeden z důstojníků. „Dostali jsme se do zakázané oblasti. 

Nevím, jak je to možné.“ Dál už nestačil nic říct. 

Ace byl skokem venku z mého pokoje. Než se za ním zavřely dveře, slyšela jsem jeho 

strohý rozkaz: „Zůstaň tady!“ 

Loď se znovu roztřásla. 

Sedla jsem si ke stěně, opřela se o ni a zavřela oči. Bylo těžké zapomenout na nedávné 

události, ale zvědavost byla dost velká na to, abych se dokázala oprostit od rušivých 

myšlenek, a začala vnímat, co se děje s lodí. Házela sebou jako na rozbouřeném moři a na 

moje pokusy o kontakt nereagovala. Potřásla jsem hlavou a vydala se na můstek. 

Moje oblíbené místo vlevo od vchodu bylo prázdné. Přitiskla jsem se tam ke zdi a 

sledovala všechno, co jsem přes záda posádky dokázala zahlédnout. 

Ace se po mě sotva otočil. Pokud jsem se držela na tom místě, nemusel se o mě dál starat. 

Přes všechnu snahu o vyrovnání se loď otřásala stále víc. 

„Veliteli,“ vyjekl Zak. 

Přejel mi mráz po zádech. Tak vyděšeného jsem Zaka ještě neviděla. 

„Vidím,“ zamumlal Ace. Ani nezvedl hlavu od svého terminálu. „Andoriel,“ pokračoval. 

„Pojď sem.“ 

Rychle jsem se přesunula k němu. 

Kývl k vedlejší konzole. Víc ani nemusel. Stoupla jsem si k ní a snažila se vyrovnávat 

vnitřní napětí lodě. K tomu jindy nepoužívaný terminál sloužil. 

„Pane!“ jeden z důstojníků zíral před sebe na obrazovku. 

Ace tiše zavrčel, ale zvednul hlavu a podíval se, na co jeho podřízený civí. I já jsem si 

dovolila krátký pohled. Na vzdálené obrazovce se chvěl obraz vesmíru plného hvězd částečně 

zakrytý okrajem čehosi, co vypadalo jako zeleně zářící oblak plynu. Podívala jsem se znovu. 

Ne. Nespletla jsem se. Oči mi říkaly, že se dívám na dvojrozměrnou loď připlácnutou na 
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stěnu jedovatě zelené plochy. Vypadalo to jako tapeta přilepená na zdi. Ať byla zeleně 

zbarvená část vesmíru, z čeho chtěla, rozhodně by nebylo dobré snažit se do ní vletět. 

Zamrkala jsem. 

„Jsme na kolizním kurzu,“ hlásil další z Wraithů. „Nelze ho změnit.“ 

„Vlevo!“ poručil Ace. 

Odklon lodi se nedařil. Snažila jsem se mu pomoci úpravou umělé gravitace. Marně. 

Aceovy ruce nad terminálem se zastavily. „Šipky! Všichni. Hned,“ vydal poslední rozkaz. 

Můstek v tom okamžiku zel prázdnotou. 

Velitel stál na svém místě a stále se snažil odklonit loď. Rychlým pohledem jsem se 

ujistila, že v levé části plavidla už se nenacházejí žádné známky života, a pustila tam přetížení 

naplno. Vše, co nemělo silné podpěry, se hroutilo k zemi. Trochu to pomohlo. Pokud tedy 

úprava gravitace na lodi může pomoci při manévrování. Právě v tom okamžiku jsem si nebyla 

jistá. Tak či tak, loď se pootočila. Míjeli jsme zelený oblak o centimetry. Aceovi uniklo tiché 

syknutí. Věděla jsem proč. Náš úhybný manévr nestačil. Část s můstkem se blížila k zelené 

stěně ve špatném úhlu. Srážka byla neodvratná. 

„Co tady děláš?“ rozkřikl se na mě najednou velitel. 

„Co můžu,“ zamumlala jsem. Víc jsem nestačila. Můstek se otřel o oblak a loď sebou 

začala házet jako jankovitý kůň. Nedokázala jsem se udržet na nohou. Svírala jsem ovládací 

panel před sebou a kolena mi podklesávala. Pak otřesy ještě vzrostly a já už se neudržela. Z 

úst otevřených k výkřiku mi nevyšlo nic. Plnou vahou jsem narazila do Ace. Zase. Oba dva 

jsme částečně letěli a částečně se kutáleli můstkem, dokud jsme nenarazili do stěny. Ace sáhl 

po stojanu terminálu a sevřel kolem něj prsty jedné ruky. Druhou držel mě. Nebyla jsem 

schopná se pohnout. Bezvládně jsem ležela se zavřenýma očima a přesvědčovala žaludek, aby 

se usadil a nedělal mi ostudu. Aceův hlasitý výdech mě donutil oči otevřít. Nejdřív jsem 

nevěděla, co znamená ta matně zelenkavá záře, která se k nám rychle blíží. Když jsem 

pochopila, bylo na všechno pozdě. Stačila jsem jenom sevřít mezi prsty wraithskou paži a 

znovu zavřít oči. 

 

„Veliteli!“ Zak už proběhl všechny chodby lodě, ale svého velitele nikde nenašel. Vrátil se 

na můstek a pokývnutím hlavy dal najevo svoji spokojenost s tím, že dva z důstojníků tak 

rychle dokázali nastavit lodní senzory na prohledání vnitřních prostor. Ale ani toto zařízení 

nepřineslo žádné světlo do nepochopitelného zmizení velitele Ace a lidské ženy Andoriel. 

Zak věděl, až ani jeden z nich loď neopustil. Na poslední chvíli se jim dvěma podařilo celé 

plavidlo zachránit. Kdyby při tom zemřeli, Zak by našel jejich těla. Ale po veliteli a Andoriel 

nezůstalo na palubě vůbec nic... 

 

 

 

2. Nový svět 
 

Probudil mě divný zvuk. Někdo blízko mě hrál na kastaněty. Moje bolavá hlava se s tím 

nemohla srovnat. Jak jsem přicházela k sobě, došlo mi, že si na kastaněty hrají moje zuby. 

Otevření očí moc nepomohlo, protože kolem byla tma. Zima mě přinutila schoulit se do 

klubíčka. Dotyk vlastní kůže přinesl další poznání. Všechno moje oblečení zmizelo. Křečovitě 

jsem si objala kolena, stiskla víčka k sobě a zhluboka se nadechla. Přes urputnou bolest hlavy 

jsem se snažila přemýšlet. Dotyk zeleného oparu mě zbavil oblečení, ale kůži zřejmě 

nepoškodil. Zůstala jsem nahá někde v chladu a temnotě. Ace! Znovu jsem otevřela oči, i 

když to nemělo praktický význam, a začala jsem šátrat rukama kolem sebe. Byli jsme spolu, 
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takže by tady někde měl být taky. Pod rukama mi šustilo spadané listí a suché jehličí mě 

bodalo do dlaní. Každého hlasitého projevu jsem se zatím bála. 

Hlava se pomalu uklidňovala. Ostrá bolest za čelem i na obou spáncích ustupovala. 

Vrávoravě jsem se zvedla na kolena a pak jsem vstala úplně. Oči si zvykaly na temnotu a ta 

už nevypadala tak neprostupně jako na začátku. Zaklonila jsem hlavu a viděla zelenkavé 

mihotání. Ani ticho náhle nebylo definitivní. Chvíli mi trvalo, než jsem přišla na to, že jsem 

v lese nebo v něčem, co se lesu alespoň podobalo. Mohutné kmeny stromů stály daleko od 

sebe a tmavě zelené noční nebe nad hlavou mi stínily jejich obrovské koruny. V nejvyšších 

větvích se proháněl vánek. 

Noční ticho prořízl výkřik provázený tupými ranami. Křik se dál neozval a i rány po chvíli 

zmlkly. Při prvním zvuku jsem klesla do dřepu připravená k útěku, ale ani jsem se nepohnula. 

Les si tiše šeptal. Zvláštními zvuky se nenechal rušit. Koruny jemně šuměly, občas se 

otřela větev o větev, po mechu přeběhly lehké tlapky a moje srdce se z krku posouvalo zpět 

na svoje původní místo. Znovu mě roztřásla zima. Moje oči už přivykly temnotě a zachytily 

slabou záři, která nepatřila do nočního světa. To světlo ve mně vyvolalo představu zapáleného 

ohně a tepla a já se za ním bez přemýšlení vydala. 

Les se měnil. Kmeny stromů byly tenčí a stály blíž u sebe. Nízký trávník s koláči mechu 

střídalo husté trnité křoví, pod nohama se mi otvíraly nečekané a do poslední chvíle neviděné 

jámy. Někdy mě pod chodidlem zastudil obnažený kámen. 

Probleskující světlo už mezi stromy odhalilo svoji plamennou podstatu a lákalo mě 

rozběhnout se k němu. Stěží jsem odolávala a blížila se k ohni jenom zvolna a krytá kmeny a 

křovím. 

Za posledním keřem jsem si sedla na paty a po vzoru indiánských zvědů z mých 

oblíbených románů mhouřila oči, aby mě jejich lesk neprozradil. U vysoko planoucího 

ohniště seděli čtyři muži a podávali si dva měchy plné jakési tekutiny. V dalším poryvu 

větříku jsem zachytila nezaměnitelnou vůni kvasícího ovoce. Místní alkoholický nápoj byl 

zřejmě hodně silný. Muži byli stále hlučnější. Vykřikovali jednotlivá slova, ze kterých jsem 

pochytila něco o cizincích a smrti. Jestli jsem si jejich projev správně vysvětlila, každému 

cizinci v jejich blízkosti hrozila nějaká hrozná smrt. 

Zamyslela jsem se nad "hroznou smrtí" a nepřítomně zvedla oči. Už jsem nemusela o 

ničem přemýšlet. Způsob hrozné smrti visel za ruce přibitý k protějšímu stromu tak, aby 

nohama nedosáhl na zem. Světlo ohně tančilo na napjaté bílé kůži plné černých skvrn. 

Skloněnou tvář překrývaly dlouhé bílé vlasy. 

Stiskla jsem zuby, abych nekřičela. Přinutila jsem se zhluboka se nadechnout. Noční 

vzduch mě pálil v plicích a každý sval v těle mě bolel, když se mi hrudník roztahoval. Věděla 

jsem, že bych měla přemýšlet nad okamžitou záchranou svého oblíbeného Wraitha, ale nebyla 

jsem schopná ani přinutit vlastní tělo k poslušnosti. 

Druhý nádech už nebyl tak bolestivý. Plíce začaly spolupracovat. Znovu jsem se podívala 

k ohni. Dohoříval. Dřeva bylo opodál připraveno dost, ale nebyl nikdo, kdo by přiložil. 

Jeden z mužů ležel na zádech a hlasitě chrápal, druhý se kymácel tak silně, že skončil vleže 

na boku. Hlasitě říhl, zamlaskal, natáhl ruku k měchu s pitím, ale pohyb nedokončil a usnul 

také. Z ležícího měchu pomalu vytékala kapalina a nikoho to nezajímalo. Další dva muži 

pokračovali v pití a svých padlých druhů si nevšímali. Už nic nevykřikovali. Zarputile do sebe 

lili obsah druhého měchu, dokud nějaký obsah měl. Poctivě vyklepali i poslední kapičku, 

zkontrolovali druhý měch zející prázdnotou, a pak teprve se třetí z mužů svezl obličejem k 

zemi. Zafuněl tak, že zvířil prach, kýchl, převrátil se na záda a začal dohánět prvního muže v 

chrápání. 

Ten čtvrtý vstal, bez škobrtání a vrávorání došel k přibitému bledému cizinci, vystoupil 

nejprve z jedné strany na pařez a pak z druhé na přiříznutý špalek, zkontroloval, jestli dřevěné 

kolíky ve Wraithových dlaních drží pevně, a došel zpátky k ohni. 
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Napadlo mě, jestli opilost z nějakých důvodů jenom nepředstíral, když se pod ním 

podlomily nohy a on se složil tak, jak by to střízlivý člověk nedokázal. 

S očima pořád upřenýma k ohni jsem se pomalu vydala na okružní cestu ve stínech. 

Připadalo mi jako věčnost, než jsem se dostala až ke stromu s Wraithem. Obešla jsem ho 

zezadu a prohlédla si okolí i strom samotný ze všech stran a úhlů. Nechtěla jsem působit víc 

bolesti, než bylo nezbytně nutné. 

Největší problém pro mě byl, že až budu vytahovat kolíky, budu ke spícím mužům otočená 

zády. Jenom při tom pomyšlení jsem se otřásla. 

Nemohla jsem dál otálet. Vystoupila jsem na špalek, chytila Ace za zápěstí a vytrhla mu 

kolík z dlaně, ale wraithskou ruku jsem stále držela nataženou. Ace nevydal ani hlásek. Ani se 

nepohnul. Natáhla jsem se na špičky a zachytila jeho prsty za vrchní část větve. Netušila jsem, 

jestli pochopil, co po něm chci, ale rozhodně kolem ní sevřel prsty. Mohla jsem mu ruku 

pustit. Seskočila jsem ze špalku a na mechovém polštáři obrůstajícím celý strom ten kus dřeva 

odvalila tak, aby si na něj mohl Ace stoupnout. Hodila jsem rychlým pohledem po spících 

mužích, vylezla na pařez a snažila se vytrhnout druhý kolík stejně jako ten první. Nedařilo se 

mi. Tento byl zatlučený mnohem pevněji nebo mi docházely síly. 

Koutkem oka jsem zahlédla, jak se Ace pustil protější větve. Hlava mu pořád bezvládně 

visela za závojem vlasů. Znovu jsem zabrala. Cítila jsem, jak se mi třísky z pařezu zabodávají 

do chodidel. Kolík povolil. Bylo to tak náhlé, že jsem zavrávorala, ten kousek dřeva mi 

vyletěl z ruky a s hlasitým klepnutím dopadl k téměř vyhaslému ohništi. 

Na překvapenou strnulost jsem neměla čas. Ace, zbavený i druhé opory v dlani, se začal 

kácet. Zachytila jsem ho, aby byl dopad alespoň trochu zmírněný, a složila se na zem vedle 

něj. 

Nejspíš mi to zachránilo život. V kůře stromu v místě, kde jsem ještě před okamžikem 

stála, se chvěla střenka tenkého nože. 

Překvapením jsem vyjekla a prudce se otočila. 

V ohništi už dohořívalo jenom pár uhlíků a nevydávaly téměř žádné světlo. Kolík nasáklý 

wraithskou krví si ten okamžik vybral na to, aby jasně vzplanul a hned zase uhasl. V jeho 

jasné záři jsem viděla pátého muže. Připadal mi jako obr. Obrovský temný stín s blýskavým 

mečem v ruce. 

Jas ohně mě oslepil a v nastalé tmě jsem spíš tušila, než viděla, jak se muž skokem přenesl 

přes ohniště a napřáhl se k ráně. Jenom jsem se na zemi schoulila do klubíčka, jiného pohybu 

jsem už nebyla schopná. Čekala jsem rychlou smrt a rána nepřicházela. Pozvedla jsem hlavu, 

vzhlédla a pak jsem se v podřepu odsunula stranou. 

Temný muž zůstal stát, ruku s mečem zvednutou k úderu, který nedopadl. Proti němu stál 

Ace. Bílý stín proti temnému. Levačkou ho držel za napřaženou ruku a pravou ho zbavoval 

posledních zbytků energie. Všechno se to odehrávalo tak tiše, že i můj rychlý a opatrný útěk 

z místa mezi oběma muži byl hlasitější. 

Krmení skončilo. Ace od zbytku odtrhl ruku a než použité tělo kleslo na zem, stáhl z něj 

černý plášť. Přehodil si ho přes ramena a znechuceně si odfrkl. Dlouhým krokem se přenesl 

k nejbližšímu ležícímu opilci a sklonil se nad ním. Spáč se ani nedokázal probudit. Jeho 

chrápání rychle sláblo, až v těch místech zůstalo jenom ticho. Stejně dopadl i druhý a třetí. 

Seděla jsem u paty stromu a rukama si tiskla kolena pod bradu.  

Čtvrtý muž stačil zachroptět. Zaškubal nohama a cíp jeho pláště vzplanul. Krmení teď 

nebylo tak rychlé. Wraith získal dost energie k regeneraci a už jenom doplňoval síly. 

Teplo plamenů z hořícího pláště dosáhlo až ke mně. Rozklepala jsem se náhlou zimou. 

Přinutila jsem se vstát, vzít náruč sesbíraného dřeva a přiložit na oheň. Jedním ze silných 

klacků jsem přitom uhasila plášť. 

Ace se narovnal. Zůstal stát k ohni zády. Světlo plamenů mu tančilo na tmavém plášti a 

prosvětlovalo bílé vlasy. 
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Rozhlédla jsem se a natáhla se po prvním z oblečení v dosahu. Vyklepala jsem z něj, co 

zbylo z jeho původního nositele, a prohlížela kořist. Otřásla jsem se odporem. Tkanina na 

většině šatů byla spečená tukem, špínou, potem a jistě i mnoha dalšími produkty těla a jeho 

okolí. Pečlivě jsem oddělila naprosto nepoužitelné kousky od těch, kterých jsem se 

s přemáháním dokázala dotknout. 

Roztřídila jsem tak veškerý majetek roztroušený kolem ohně, přehodila přes sebe tu 

nejméně ušmudlanou halenu a použitelný zbytek zabalila do jednoho z plášťů. Vše ostatní 

jsem po větru odnesla k blízkému stromu a odhodila to na místo, kam nebylo od ohně vidět. 

Za celou dobu se Ace ani nepohnul. Zůstal zahleděný někam do tmy mezi stromy a jenom 

zvedající se ramena prozrazovala, že se z něj nestala socha. 

Znovu jsem přiložila, sedla si co nejblíže k ohni a prohlížela dýku, kterou jsem s obtížemi 

vytáhla ze stromu. Mlčení se protahovalo. Popáté jsem se podívala na Wraithova záda a 

začala jsem tiše skřípat zuby. 

„Jsi v pořádku?“ zeptala jsem se nakonec. Napadlo mě, že má Ace třeba nějaký problém, 

který se pokouší vyřešit. 

„Čekám,“ zavrčel, aniž se pohnul. 

„Na co? Na koho? Je jich tady v okolí víc?“ lekla jsem se. 

„Čekám,“ prudce se ke mně otočil a oči mu nepřirozeně blýskaly, „až mi poděkuješ za 

záchranu života.“ Založil si ruce na prsou a pohrdlivě si mne z výšky prohlížel. 

V koutcích mi zacukalo. „To bys měl začít první,“ navrhla jsem klidně. 

S nádechem se ještě víc napřímil a tvář mu nepřirozeně ztuhla. „Pro tebe by měla být čest, 

že tě vůbec nechávám ve své blízkosti. A ještě tak často! Věř mi, že je ode mne velká oběť 

jenom se na tebe dívat.“ Znovu mě přejel pohledem. „K dokonalosti máš daleko.“ 

„Stejně jako ty,“ zamračila jsem se. „Zvlášť co se chování týká.“ 

„Mému chování se nedá nic vytknout. Stejně jako mému vzhledu,“ ujistil mě. 

Vstala jsem a důkladně si ho prohlédla. Kromě jiných příznaků jsem si všimla slabého 

kymácení, jak se pokoušel získat zpět znovu a znovu ztrácenou rovnováhu. Pokývala jsem 

hlavou. „Měl by ses z toho vyspat,“ řekla jsem suše, sedla si zpátky k ohni a zadívala se do 

plamenů. 

„Spát?“ prskl. „Nepotřebuji spát. Mám dost energie na každou činnost, na kterou si 

vzpomenu.“ Vykročil ke mně. Těsně minul hořící dřevo, sehnul se a za rameno mě vytáhl na 

nohy. 

„Dej mi pokoj. Jsem unavená,“ odbyla jsem ho. Snažila jsem se mu vytrhnout, ale držel mě 

pevně. 

„Můžu cokoli,“ zasyčel a přiblížil obličej až k mému. 

Lehce jsem pohnula hlavou. Vyhnula jsem se jeho vyceněným zubům a způsobila, že 

ztratil rovnováhu. Pohyb tak blízko jeho očí zvrátil tu křehkou stabilitu, kterou si udržoval. 

Pustil mě a dopadl na bok. Naštěstí směrem od ohně. Hlavou zapadl do dříví připraveného na 

oheň, hekl a zůstal tiše ležet. 

„Ace,“ povzdechla jsem si. Noc temněla. Zřejmě se blížilo svítání, ať už to zde znamenalo 

cokoli. Když jsem Wraithovi říkala, že jsem unavená, nelhala jsem. Sotva jsem se držela na 

nohou a ruce zvednuté před oči se mi třásly. 

Klekla jsem si ke kupě nalámaných klacků, odhrnula Aceovi vlasy napadané do tváře, pak 

jsem se zvedla a z posledních sil ho vytáhla z roští do trávy. Sedla jsem si zpátky k ohni a 

položila si jeho hlavu do klína. Automaticky jsem mu přejížděla prsty ve vlasech i po tváři a 

oči mi padaly únavou. 

 

Probudila jsem se do světle zeleného dne. Oheň stále hořel a Ace nebyl nikde v dohledu. 

Sedla jsem si a mnula si tvář otlačenou od zapomenuté větve. Nepřítomně jsem se dívala do 

plamenů, než jsem pochopila, na co se vlastně dívám. Díky Wraithovi nezůstala po noční 
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příhodě ani památka. Všechna vysušená těla zmizela a na hranici právě dohořívalo poslední 

z nich. 

„Našel jsem řeku,“ ozvalo se za mnou. 

Otočila jsem se. Ace v černém plášti vypadal jako obvykle. Blížil se ke mně a já začala 

v jeho tváři rozeznávat stopy po emoci pro Wraitha nepřijatelné. 

„Jak se cítíš?“ zeptala jsem se, když nade mnou stanul. 

Neodpověděl. Sedl si, vzal moje chodidlo, položil si ho do klína a začal mi z něj vytahovat 

třísky. Zůstala jsem na něj zírat neschopná ani slova ani pohybu. Když s ním skončil a sáhl po 

druhém, prudce jsem odtáhla obě nohy z jeho dosahu. 

„Co se děje?“ zavrčela jsem na něj. 

„Dobré ráno,“ řekl trochu váhavě. 

„Dobré... kde jsi přišel k tak divnému pozdravu,“ zašklebila jsem se. 

„Jedna žena mě ho naučila,“ pousmál se. „Opakovala ho tak dlouho, až jsem podlehl.“ 

„To musela být hodně vytrvalá,“ pokývala jsem hlavou a půjčila mu k ošetření i druhé 

chodidlo. Než byl s operací hotov, oheň dohořel. Přestala jsem mhouřit oči bolestí a konečně 

se začala rozhlížet kolem sebe. 

Mech byl temně modrý, stejně jako rostliny podobné kapradí. Dřevo keřů a stromů bylo 

šedavě žluté a listy i jehličí mělo také sytě modrou barvu. Na světle zeleném nebi zářilo zlaté 

slunce. Po chladné noci byl den příjemně teplý. 

Zamrkala jsem, taková paleta barev byla trochu matoucí. „Jakou barvu má asi ta řeka?“ 

zamumlala jsem si pro sebe. Rozhrábla jsem vyhaslé ohniště, abych se ujistila, že v něm už 

nedoutná žádný uhlík. 

Opustit tábořiště bylo jednoduché. Na tento svět jsme přišli ničím nezatíženi. Podívala 

jsem se na Wraitha tiše sedícího vedle mě. Položila jsem mu ruku na koleno a využila ho jako 

opory při vstávání. 

„No, pane Wraithe,“ sklonila jsem se nad něj a vzala jeho ruce do dlaní, „půjdeme objevit 

nový svět?“ Přitom jsem se narovnala a snažila se ho vytáhnout na nohy. Překvapilo mě, že se 

nebránil a dokonce si odpustil i všechny poznámky. Prostě jenom vstal. 

„Nejdřív k té řece,“ plánovala jsem. Rozhodovat za nás oba pro mě byla nová zkušenost. 

Kývl, kterým směrem na řeku narazil, a bez ohlížení tam vyrazil. 

Usmála jsem se mu na záda. Aspoň něco známého. Vzala jsem balík použitelných věcí a 

následovala ho. 

 

 

 

3. Voda 
 

Řeku bych asi bez Ace nepoznala. Voda, to byla neprůhledná hmota jasně oranžové barvy. 

O korytu se taky nedalo moc mluvit. Hmota se nějak pohybovala mezi obrovskými kmeny 

stromů. Posunovala se všechna jedním směrem, ale každou chvíli si nějaký pramínek vybral 

jinou cestu, odbočil a bylo mu úplně jedno, že teče do kopce. 

Ace se zastavil dost daleko a mračil se na oranžový proud. Obešla jsem ho, udělala ještě 

pár kroků a zastavila se taky. Jeden pramínek se oddělil a zamířil přímo k nám. Když se 

přiblížil, klekla jsem si na koleno a sklonila hlavu, abych na něj dobře viděla. 

Nebyla to voda. 

Posbírané věci mi vypadly z ruky. Natáhla jsem prst k oranžové hmotě. Kousek z okraje se 

kymácivě přesunul na nabídnutou ruku. Vstala jsem a přiblížila si konec prstu k očím. 

„Dobrý den,“ pozdravila jsem slušně. „Co jsi zač?“ 
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Kousek oranžové hmoty byl brouk se zvláštně prolamovanými lesklými krovkami zářícími 

oranžovou barvou. Zdálo se, že si mě prohlíží stejně pozorně, jako já jeho. Uslyšela jsem 

jemné písknutí. 

„Tak dobře,“ usmála jsem se. „Já jsem Andoriel.“ Ukázala jsem na sebe. 

„Pííísk,“ zavřeštěl brouk. 

„Těší mě, pane Písk,“ zkusila jsem. Brouk se zavrtěl. Nevypadalo to jako souhlas. 

„Omlouvám se, slečno,“ opravila jsem se hned. Tentokrát byla reakce příznivá. Broučí slečna 

zvedla hlavu a zamávala tykadly. 

Ace došel ke mně a prohlížel si podivný hmyz. 

Slečna Písk si ho všimla, a kdyby měla řasy, asi by s nimi zamrkala. Natočila se směrem 

k němu a předními nožkami si začala čistit tvářičku. 

„Pozdrav!“ sykla jsem na Wraitha. Z jeho pohledu bylo jasné, co si o mně myslí, ale přece 

jenom něco zahučel. Rozpačité písknutí od broučka s oranžovými krovkami mě málem 

rozesmálo. 

„Slečno Písk,“ zkusila jsem trochu složitější komunikaci, „hledáme řeku nebo nějakou 

jinou vodu. Víte tady poblíž o nějaké?“ Brouček na mém prstě se znovu zavrtěl. Pomalu jsem 

se sklonila a dotkla se prstem země tak, aby slečna Písk mohla pohodlně seskočit. Oranžový 

pramínek se vlil zpátky do řeky. Slečna Písk se mi ztratila z očí. Smutně jsem si povzdechla a 

ohlédla se po Wraithovi. Obličej mu ztuhl potlačovanou zlobou. Nechápavě jsem se na něj 

zadívala. Mračil se na mě a za jeho čelem jsem mohla sledovat boj, zda promluvit nebo mě 

stihnout trestem ticha. Než se rozhodl, jestli mi sdělí důvod svého rozhořčení, překvapeně se 

zadíval někam na zem za mnou. Otočila jsem se zpátky k oranžové řece. 

V proudu kymácejících se krovek se rozevírala mezera. Začínala u našich nohou a táhla se 

jako most na druhou stranu. Sklopila jsem oči k ruce spuštěné podél těla, do které mi začalo 

něco jemně narážet. Balík posbíraných věcí mi poskakoval u prstů a snažil se upoutat moji 

pozornost. Vzala jsem ho a pomalu nadzvedla. Poslední z brouků se pustil záhybu pláště a 

s napůl roztaženými křídly zapadl do houfu svých druhů. Pochopila jsem to jako pokyn 

k další cestě. Udělala jsem tři kroky a ohlédla se. Ace šel za mnou a ještě pořád jsem z něj 

cítila zlost. Nechápala jsem, co jsem provedla, ale dotazy jsem odložila na příhodnější dobu. 

Nechtělo se mi zbytečně dlouho postávat v přerušeném proudu neznámého hmyzu. 

Prošli jsme vzniklou mezerou. Hned za námi se zase zavírala a brouci pokračovali ve své 

pouti. Jenom malý oranžový pramínek vybíhal z hlavního toku a vedl nás dál mezi čím dál 

větší stromy. 

Zaklonila jsem hlavu a podívala se nahoru. Nebe nebylo vidět přes husté větve plné 

modrého listí. S každým dalším krokem se prohlubovalo šero. Neměla jsem ani tušení, jak 

dlouho na této planetě trvá den. Noc mi připadala nekonečná, ale kdybych ji prospala, možná 

by se zkrátila. 

Při takových úvahách jsem šla podél hmyzího ukazatele a oči jsem už zase klopila pod 

nohy. Do mého přemítání se začal ozývat nový zvuk. Šustění nebo šumění hlasitější s každým 

krokem. 

Brouci se zastavili u paty jednoho stromu a první z nich vystoupil z řady. Nastavila jsem 

prst a zvedla si slečnu Písk k obličeji. Točila se, poskakovala a nakláněla ve složitém tanci. 

Pořád přitom naznačovala směr, kterým jsme se měli vydat dál. 

„Děkujeme,“ řekla jsem tak nahlas, aby mě přes vytrvalý hluk před námi slyšela. Zastavila 

se, zvedla několik nožek v různých úhlech a sklonila hlavičku. I já se lehce uklonila a chtěla 

jsem si kleknout, abych ji položila zpátky na zem, ale slečna Písk roztáhla krovky, zatřepala 

průhlednými tmavomodrými křídly a rozletěla se zpátky k hlavnímu proudu brouků. Až tehdy 

jsem si všimla, že oranžový pramínek u mých nohou už je dávno pryč. 

Ace ještě pořád mlčel, ale zlost pomalu nahrazovala zvědavost. Jako první vykročil 

naznačeným směrem a rozhlížel se na všechny strany. 
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Šla jsem za ním, také se rozhlížela a stále častěji zvedala hlavu vzhůru. Hukot sílil a tma se 

prohlubovala. Listí a větve někde nekonečně vysoko nad našimi hlavami tvořily několik 

vrstev nepropustné střechy. Porost byl nahoře tak hustý, že se pod ním začala srážet pára do 

stále tmavších mraků. 

Ušli jsme asi půl kilometru, když na nás dopadly první dešťové kapky. Čím dále jsme šli 

téměř neznatelným svahem dolů, tím víc pršelo. Mračna pod korunami stromů nám plakala na 

hlavy, na ramena, jejich slzy nám čvachtaly pod nohama. Hustý modrý porost mechu byl tak 

přesycený vodou, že se houpal při každém kroku. Váhavě jsem se zastavila. Nechtěla jsem 

skončit v bažině. Zavolala jsem, ale Ace mě neslyšel. Hukot, ať už přicházel odkudkoli, byl 

příliš silný. Nezbývalo mi nic jiného, než jít opatrně dál. Mech nové a silnější přívaly vody 

shora nedokázal vstřebat. Ustupoval a po obnaženém kamení tekly potůčky vody. S každým 

dalším krokem déšť mohutněl. Ace pár metrů přede mnou se mi začal ztrácet z dohledu. 

Znovu jsem zavolala a pro jistotu připojila i myšlenku. Nebyla jsem si jistá, jestli tady naše 

telepatie funguje, ale zkoušela jsem všechno. Nechtěla jsem se ztratit. 

Nebylo jisté, jestli něco zachytil. V každém případě se otočil a čekal, až se k němu 

přebrodím. Jinak jsem chůzi po zatopené zemi už nazvat nedokázala. Cesta vpřed by si 

zasloužila spíš člun než chodidla. 

Z hustých černých mraků se valila potopa světa. 

Oba dva jsme skláněli hlavy a lapali po dechu. Vody kolem bylo příliš. Vzpomněla jsem si, 

jak jsem prvním krůpějím deště nastavovala tvář a otvírala ústa, abych se dosyta napila. 

Tehdy jsem si přála vodu. Hodně vody. Moje přání bylo vyslyšeno. Kdybych se pomalu 

netopila, musela bych se začít smát. Takto jsem jenom natáhla ruku, sevřela Wraithovy prsty 

a šli jsme dál. 

Vody bylo brzy po kolena. Vak v mé ruce ztěžknul. Voda se pořád lila z mraků nad námi a 

podrážela nám nohy, jak se valila kolem. Říkala jsem si, proč jsme se vlastně nevrátili. Ten 

hukot, ke kterému jsme tak dlouho směřovali, jsme teď měli nad hlavou. Déšť už víc než co 

jiného připomínal vodopád na rozvodněné řece. 

Ace mě popotáhl za ruku, aby mě přiměl k rychlejší chůzi. Vlekl mě někam kupředu a stále 

zrychloval. Klopýtala jsem, každou chvíli mi podjela noha na kluzkých kamenech, oči jsem 

zavřela ve chvíli, kdy jsem se před dávnými několika minutami pevně chytila Wraitha, a sotva 

jsem dýchala široce otevřenými ústy. 

 

Přes zavřená víčka mi začalo pronikat světlo. Ještě dva kroky a narazila jsem do Ace. 

Zamrkala jsem. Les skončil. Kmeny zůstaly kdesi za námi, mezi náhle prořídlým modrým 

listím unikaly malé bílé obláčky odtržené z černých mračen lesa a rozplývaly se do ztracena. 

Déšť se změnil v drobné spršky. Před námi se otevřel pohled do dalekého kraje. 

Stáli jsme na okraji srázu. Padal dolů jenom několik málo metrů, ale táhl se na obě strany 

až do nedohledna. Pod srázem se rozprostírala jasně modrá pláň protkaná zelenými stužkami 

unikající vody. Některé se klikatě vyhýbaly jedna druhé a utíkaly do neznáma samy, jiné se 

slévaly a tvořily větší i menší řeky. Voda se skrývala i v modři. To, co z výšky na první 

pohled vypadalo jako trsy trávy a mech, byly ve skutečnosti vodní rostliny uchycené na 

mělčinách mezi hlubšími zelenými potůčky. 

Shrnula jsem si mokré vlasy z obličeje a obrátila se k Wraithovi. Užasle jsem si ho 

prohlížela. Tmavý plášť, který sebral muži s mečem, změnil pod přívaly vody barvu. Už 

nebyl temný, ale krásně světle modrý. Připomněl mi letní nebe na Zemi. Zvedla jsem ruku a 

přejela po modrém rameni. Bylo mokré jako všechno okolo a já jsem nedokázala od té barvy 

odtrhnout ani oči ani dlaň. Modrá se přede mnou začala míhat a točit stále rychleji. Snažila 

jsem se zachytit, ale na svět kolem padla tma. 

 

.......................................................................................... 
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Ace v poslední chvíli chytil Andoriel, než bezvládně přepadla přes hranu srázu. Sotva 

zaznamenal, že jí z prstů vyklouzl uzlík svázaných věcí, které se rozhodla vzít s sebou. Těch 

pár kousků oblečení k ničemu nepotřeboval. Všechny zbraně měl schované za jedním z 

opasků kolem svého nového pláště. 

Stál nad srázem, voda mu sahala do poloviny lýtek a v náručí svíral Andoriel. Nebylo kam 

ji uložit. Všude bylo moc vody. Pevněji ji chytil jednou rukou a druhou jí zkontroloval tep. 

Byl sotva znatelný. Zadíval se jí do tváře, ohlédl se po neustálém přívalu deště za zády a 

nakonec začal očima zkoumat prudké břehy srázu. Zamračil se na všudypřítomnou vodní 

hladinu, přehodil si Ájino bezvládné tělo přes rameno a vydal se po hraně, ze které padal 

neustálý vodní příval. 

Postup nebyl tak rychlý, jak se domníval. Voda mu podrážela nohy, kameny byly kluzké a 

někdy se daleko do jeho cesty zařízla hluboká propast sahající až prvním stromům. Nečekané 

okliky prodlužovaly Aceovu pouť ke konci deštivého lesa. Zpočátku doufal, že se za něj 

dostane do večera, ale den přecházel ze zářivě zelené do stále tmavších tónů, a konec lesa a 

hlavně konec vody nebyl nikde v dohledu. Tmavě oranžové slunce zmizelo za vodní plání a 

přestalo Wraithovi posílat do očí lesklá prasátka. Příjemný soumrak trval skoro hodinu, ale 

paní noc už začala svoje temná chapadla vytahovat zpod stromů až na modrozelenou pláň. 

Ace podruhé za sebou klopýtl a tiše zaskřípal zuby. Ostrá hrana kamene mu sjela po nártu 

a otevřela další klikatou krvácející ránu. Stačila chvilka, aby se zase pod wraithskou 

regenerační schopností zavřela, ale začínalo to být únavné. 

Posunul si Andoriel do lepší pozice na rameni a zamračil se, když mu ruka sjela po její 

chladnoucí kůži. Netroufl si odhadnout, jak dlouho ještě vydrží. Její stav se stále zhoršoval. 

V houstnoucím šeru narazil na první suché místo v této divné krajině. Skálu s plochým 

vrcholem vyčnívajícím z vody, kam mohl Andoriel položit, aniž by se bál, že ji v dalším 

okamžiku voda celou zalije. 

Vytáhl se nahoru, odložil Andoriel a svalil se vedle ní na záda. Odpočíval a čekal, až se mu 

obnoví rozmáčená kůže. 

Slabý vzdech vedle něj ho přiměl zvednout hlavu. 

Andoriel vyrazil na čele pot. Neprobudila se, ale každou chvíli trhla hlavou a tvář měla 

staženou bolestí. Ruce zatínala v pěst a paty si odírala o kámen. 

Wraith ji znepokojeně sledoval. Pro její stav neměl vysvětlení a neměl ani žádnou 

technologii, kterou by zjistil, co se s ní děje. 

Další bolestivá křeč jí prohnula záda do luku. 

Chytil ji a přitiskl k sobě. Hlavou se mu honilo, že poté, co ho dokázala zachránit z téměř 

beznadějné situace minulé noci, jí teď nedokáže pomoci, protože neví jak. 

Křeč povolila a Andoriel mu obtočila ruce kolem krku. Prsty mu zapletla do vlasů, čelo si 

opřela o jeho rameno a rychle ale povrchně dýchala ústy. 

Položil ji zpátky na kámen. Oči měla stále zavřené a rty jí začaly praskat horečkou. Přejel 

jí po nich prstem a zamračil se na kapky krve, které mu na něm ulpěly. Druhou rukou sáhl po 

Ájiných dlaních stále ještě schovaných v jeho vlasech, ale zarazil se. Až v té chvíli ho napadlo 

to nejjednodušší řešení celého problému. Tenká látka haleny, kterou na sebe v noci Andoriel 

navlékla, pod jeho prsty povolila bez větších protestů. Na okamžik zavřel oči, aby se 

soustředil, pak přitiskl na Andoriel dlaň a předal jí část energie získanou z pětice mužů, kteří 

ho chtěli v noci ukřižovat. 

Jindy ho to lapání po dechu a křik, který nedokázala ovládnout, rozčilovaly, ale tentokrát je 

poslouchal s potěšením. Znamenalo to, že jeho dotyk funguje. Energii pouštěl pomalu, aby se 

jí stačila rozlévat do celého těla. Odtrhl dlaň a zkontroloval, že se malá jizva v horní části její 

hrudní kosti ihned zacelila. Zadíval se Anoriel do tváře. Setkal se s jejím trochu unaveným 

pohledem a úsměvem. Povolila svůj stisk, přejela mu dlaněmi po ramenou a pak nechala ruce 
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klesnout podél těla. Pokusila se posadit se, ale byla ještě moc slabá. Zůstala ležet, znovu 

zvedla ruku a dotkla se Wraithovy tváře. 

 

.................................................................... 

 

„Děkuju,“ zachraptěla jsem. Nevěděla jsem, co se se mnou téměř celý den dělo. Poslední 

vzpomínka byla na spoustu vody, která se valila všude kolem nás i na nás. Pak padla tma 

ozářená jenom ostrými blesky bolesti. Až ten poslední pocit jsem poznala a přijala ho jako 

záchranu. Energie z wraithské dlaně měla svá nezaměnitelná specifika a jako jediná mě nutila 

křičet bolestí. 

Ace se nade mnou skláněl a v houstnoucí tmě noci zkoumal očima můj obličej. Natáhl 

ruku a krátce mi ji položil na stehno. Spokojeně si pro sebe kývl. Zmizel mi z dohledu a 

jenom sluchem jsem poznala, že se vedle mě uložil na záda. Tichý povzdech značil přípravu 

k odpočinku. 

Začala jsem vnímat i další podněty. Šum nedalekého deště, vodu tekoucí všude kolem, 

začínající přísvit hvězd za zeleným nebeským závojem, vlhkost vzduchu a také stopy po 

neznámé omamné látce, která se do mě dostala z Wraitha. Ta látka mě nutila do smíchu. 

Chtěla, abych vstala, běhala kolem a mávala rukama nad hlavou. Znovu jsem se pokusila 

posadit. Přizvedla jsem se na loktech, přetočila se na bok a zašátrala rukou kolem sebe ve 

snaze zastavit náhlou motolici. Něčí ruce mě chytily, položily mě a už mě nepustily. Jedna mě 

objímala v pase a druhá mě hladila ve vlasech. Pod tváří jsem ucítila pomalý tlukot srdce. 

Přitiskla jsem se k tomu místu a nechala spánek, aby mě odnesl do říše zapomenutých snů. 

 

 

 

4. Na Rozhraní 
 

Vyjekla jsem a snažila se co nejrychleji zvednout, ale ruce, které mne držely celou noc, mě 

odmítly pustit. Zůstala jsem ležet a po očku pozorovala, co se děje kolem. 

Ráno se probouzelo jenom neochotně. Schovávalo se za hustým dešťovým lesem a 

protahovalo si světle zelené prstíčky přes celou oblohu. Na kámen, který nám sloužil jako 

místo nočního odpočinku, se mu nechtělo. Možná jsme podle něj měli ještě spát. 

Ale už jsem otevřela oči a udržet mě vleže bylo stále těžší. Otočila jsem hlavu a zadívala se 

na wraithskou bradu, která zabrala veškeré mé zorné pole. Zamrkala jsem a snažila se trochu 

odtáhnout, abych z Ace viděla přece jenom trochu víc. Přitiskl mě k sobě. S povzdechem jsem 

si odložila obličej na jeho krk. 

„Dobré ráno,“ řekla jsem polohlasně. 

Odpovědí mi bylo posměšné frknutí následované hned Wraithovým hlasem: „Dobré ráno.“ 

Rozesmála jsem se. Z náhlého popudu jsem přitiskla rty na rozhraní Aceova krku a 

ramene. Cítila jsem, jak na okamžik strnul, pak mě chytil za ramena a nadzvedl. 

„Už je ti dobře,“ konstatoval spokojeně. 

Pustil mě a já se vrátila na původní místo. „Co se stalo?“ chtěla jsem vědět. 

 „Včera jsem přišel o dost energie,“ zavrčel. 

„A co tě tak vysílilo?“ zeptala jsem se po chvíli ticha. 

„Ty,“ zazněla krátká odpověď. 

Čekala jsem na další vysvětlení, ale to nepřicházelo. Čekala jsem dál a natáčela dlouhé 

rovné vlasy v dosahu na prst. Bílé prstýnky jsem pokládala jeden vedle druhého kolem 

Aceova ucha. Začínala jsem třetí řadu kroužků, když se nadechl k tichému vylíčení minulého 
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dne. Zavřela jsem oči. Krátké vyprávění skončilo pohledem na tmavé nebe plné zelených 

hvězd před usnutím. 

Vzepřela jsem se na dlaních. „Nemáš to se mnou jednoduché,“ povzdechla jsem si, zvedla 

se a napřáhla ruku k pomoci. „Ale asi bychom se měli pohnout.“ Rozhlédla jsem se a pokrčila 

nos. „Už se mi to tady nelíbí.“ 

Pokračovali jsme celý den směrem, který předtím určil Ace. Opojná látka se v mém těle 

pomalu rozkládala a pomáhala mi zapomenout na hlad. Vody bylo všude kolem dost. Po 

prvních obavách, že to ona způsobila moje bezvědomí, jsem ji pila po malých douškách, ale 

beze strachu. 

Po několika hodinách jsme narazili na další suché místo. Poprosila jsem o odpočinek, sedla 

si na vyvrácený kmen obrovského stromu a snažila se nedat najevo třas, který se z občasného 

záchvěvu pomalu stával mojí trvalou součástí. Aceovu pohledu stejně neunikl. Zašklebila 

jsem se na něj. 

„Ty lidi nic nevydrží. Stačí pár dní bez jídla a hned ztrácejí sílu,“ řekla jsem s vážnou tváří. 

„Řekni mi raději,“ pokračovala jsem hned, „proč ta zlost, než jsme přišli sem?“ 

„Nic nevydrží, ale paměť mají dobrou,“ zahučel. Přeměřil si mě jako by odhadoval, co 

všechno ještě vydržím, a trochu trpce konstatoval: „Myslela sis, že jsem ty brouky považoval 

za řeku.“ 

Na odpor nebo diskuzi jsem neměla sílu. „Promiň,“ lehce jsem pokrčila rameny. Měl 

pravdu v tom, že mě to napadlo. Že jsem tu myšlenku vzápětí zavrhla jako 

nepravděpodobnou, nemělo cenu vysvětlovat. 

Krátce se zasmál. „Nedostatek síly má i svoje výhody.“ Stál na padlém kmeni a díval se 

směrem, kterým jsme se ubírali. Hlas se mu vytratil a ještě víc se narovnal, aby dohlédl dál. 

Pohled na něj pro mě byl pořád matoucí. Ve světlém jsem ho neznala a na nebesky-

pozemsky modrý plášť jsem si nemohla zvyknout. Sklopila jsem oči a prohlédla si svoji 

halenu. Byla z tenkého režného plátna nijak zabarvovaná, dlouhá sotva do poloviny stehen a 

v horní části roztržená. Přiložila jsem dva odtržené díly k sobě, přejela prstem po místě, kde 

se měly spojit a pak jsem je pustila, aby dál volně plandaly. 

Wraith se pořád díval do dálky. Vstala jsem a stoupla si vedle něho. „Něco zajímavého?“ 

Natáhla jsem se na špičky, abych viděla dál. 

„Možná,“ řekl nepřítomně. Sklouzl do vody na druhé straně kmene a netrpělivě se po mně 

ohlédl. 

Se vzdycháním jsem lezla za ním. 

Čekal, až budu dole a připravená znovu vyrazit, a zachmuřeně si mě prohlížel. „Oba 

potřebujeme doplnit energii. A nové šaty,“ prohlásil, když jsem k němu konečně dostala. 

Letmo jsem sklopila pohled k haleně, která získala pár dalších děr, a pokrčila jsem rameny. 

„Mám hlad,“ souhlasila jsem. „Tak dobře,“ usmála jsem se unaveně. „Dojdeme k prvnímu 

domu. Já sním, co bude na plotně, a ty, co bude kolem ní.“ Mrkla jsem na Wraitha. 

Zasmál se, ale únava byla znát i na něm. „To, co jsem viděl shora, mohl být konec lesa. 

Ale také nemusel. Jdeme.“ Nasadil tempo, o kterém věděl, že ho dlouho nevydržím. 

Snažila jsem se s ním držet krok, dokud to bylo možné, ale netrvalo dlouho a jeho světle 

modrý plášť mi zmizel z dohledu. Zpomalila jsem a snažila se postupovat co nejúsporněji. 

Oči jsem upírala před sebe tak, aby se mi v proudící vodě nezatočila hlava a abych viděla 

možné překážky dost daleko před sebou. Vodní proud mi dosahoval většinou ke kolenům, 

podrážel mi nohy a bral mi zbytky sil. 

Šla jsem dlouho, než se mezi listím objevil lesk slunce. Posouvalo se na světle zelené 

obloze a zahřívalo mi postupně celou levou stranu těla. Toužila jsem se k němu aspoň na 

chvíli otočit a nastavit mu tvář, ale věděla jsem, že by se pak nohy odmítly pohybovat dál. 

Brodila jsem se čím dál kratšími krůčky. Chodidla mi drhla o kamení, protože jsem je 

nezvedala moc vysoko. 
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Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si uvědomila, že vody ubývá. Docházela jsem k nějaké 

vyvýšenině. Už jsem se nebrodila. Pod nohama mi čvachtal měkký mech. Jenom díky němu 

jsem se rozhodla, že popojdu ještě o kus dál. Nelíbilo se mi, jak se pode mnou houpe. 

„Tam k tomu kameni,“ zašeptala jsem si pro sebe. 

Kámen byl vysoký, světle šedý a budil dojem stálosti a jistoty. 

Došla jsem k němu, svezla se na teď už jenom vlhkou zem a opřela se zády o chladivou 

skálu. Zavřela jsem oči. Hlava si se mnou hrála na vadí nevadí. Kámen za zády mi uhýbal – 

nevadí. Pokládala jsem se čím dál víc – nevadí. Ostré hrany mě dřely do lopatek – vadí. 

Kámen mě teď postrkoval víc do sedu – nevadí. Za zády se mi otevřelo prázdno – VADÍ! 

Vyjekla jsem, otevřela oči a zamávala rukama ve vzduchu. Chytila jsem se za pokrčená 

kolena a přitáhla se dopředu. Pak teprve jsem se otočila. 

Vysoký kámen stál původně na okraji propasti. Když jsem se odvážila vleže na břiše 

podívat dolů, už jsem po něm nezahlédla ani památku. Země se otvírala do takové hloubky, že 

dno propasti nebylo v temných stínech vidět. Odsunula jsem se do dostatečné vzdálenosti od 

hrany srázu a rozhlédla se, kde jsem se to vlastně ocitla. 

Les končil. Nad hlavou se mi v mírném vánku chvěly poslední modré listy nejdelších 

větví. Okraj strže, na kterém jsem seděla, se mírně zvedal nad okolní terén a bránil tak vodě, 

aby stékala jinam, než na pláň pod převisem. Propast se táhla u okraje lesa jako hluboká 

rozšklebená jizva kam až jsem dohlédla. Za ní se pozvolna šplhal mechem porostlý vrch plný 

kamení. 

„Kam jsi zmizel?“ zamumlala jsem. Marně jsem hledala světle modrý plášť. Zůstala jsem 

sedět a odpočívala po celodenním pochodu. Žaludek plný vody mě tížil a zároveň připomínal, 

že pro doplnění energie je třeba pevné stravy. „Tak ještě vydrž,“ přejela jsem po něm prsty. 

Slunce se mi opíralo do zad. V jeho teple jsem se stočila do klubíčka a únavou usnula. 

 

Probudil mě dotek ruky na rameni. 

„Ace?“ zašeptala jsem, než jsem otevřela oči. 

„Pořád spíš,“ zamručel. „Jez.“ 

V tu chvíli jsem seděla v pozoru a těkala pohledem na všechny strany při hledání jídla. 

Zelená tma noci mi ztěžovala rozhled, ale Wraith mi vtiskl do rukou plát pečeného masa a 

placku z nasládlé mouky. Přinutila jsem se každé sousto aspoň překousnout napůl, abych se 

neudusila. 

„Takový hlad,“ zasmál se tiše vedle mě. Seděl a trpělivě čekal, až se nasytím. 

Jenom jsem zafuněla neschopná odpovědět. Prázdný žaludek se rychlému přísunu stravy 

začal bránit. Přinutila jsem se polknout, co mi zbývalo v ústech, a nic dalšího tam nedávat. 

Pomalu jsem se položila na znak, aby mělo tělo čas pracovat. 

„Šaty si budeš muset vybrat sama,“ pokračoval Ace, když zjistil, že jsem schopná zase 

vnímat. 

„Za chvíli,“ vzdychla jsem. 

„Za chvíli,“ zopakoval po mně, „začne svítat. A nevím, nakolik je ten dům opuštěný za 

dne.“ Sklonil se a vytáhl mě na nohy. 

Tiše jsem si poblahopřála, že jsem se zarazila včas a neklečím teď nad propastí, abych 

potupně odevzdala vše, co jsem do sebe nacpala. Nechala jsem se vést kolem propasti až k 

místu, kde se druhá strana přibližovala do překonatelné vzdálenosti. Alespoň pro Wraitha 

překonatelné. Skočil lehce a stejně lehce přistál v kamení na druhé straně srázu. Tma 

prozářená jenom nazelenalými hvězdami mátla můj odhad vzdálenosti. Asi proto jsem bez 

rozmýšlení couvla o dva kroky, rozběhla se a skočila. Už při letu jsem zjistila, že jsem 

vzdálenost špatně odhadla. Hrana srázu se neblížila ve správném úhlu. Místo pod nohama se 

mi ocitla těsně pod bradou. Natáhla jsem ruce a chytila se kamenů na okraji. Ale kamení 

nebylo součástí skály. Leželo volně a můj pokus se ho zachytit měl za důsledek jenom to, že 
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jsem s tlumeným heknutím začala přepadávat dozadu a marně se snažila zachytit něčeho 

pevnějšího. Vyražený dech jsem si uvědomila až ve chvíli, kdy jsem nedokázala vykřiknout. 

Něco mě hrubě chytilo za zápěstí a plynulým pohybem vytáhlo vzhůru. K nedostatku 

dechu a zmatku v hlavě z možnosti pádu se přidala ještě ostrá bolest v zápěstí. Sotva mě 

Wraith pustil, zhroutila jsem se na zem a snažila se alespoň některou z bolestí ovládnout. 

Plíce mě při prvním roztažení zabolely tak, až mi vyrazily slzy do očí. Procítěně jsem zaklela, 

jakmile jsem nabrala trochu dechu. Pod koleny a dlaní jsem cítila pevnou zemi, takže hlava 

přestala zmatkovat. Rychlé krátké nádechy mi dodaly potřebný kyslík. Jediné, co zbývalo, 

bylo pochroumané zápěstí. 

Zvedla jsem se a pomalu následovala Ace přes kopec do domu, který někde objevil. K 

mému skoro pádu neměl ani jedinou připomínku, ani jeden dotaz. Jenom se přesvědčil, že 

jsem živá, a vedl mě dál. Na cestu jsem se moc nedívala. Prsty pravé ruky jsem opatrně 

zkoumala levé zápěstí a odhadovala, jestli je jenom pohmožděné, nebo to odnesla některá z 

kostiček. 

Pochod nebyl náročný, ale trval dlouho. Slunce už bylo dost vysoko na obloze, když jsem 

zvedla oči a zjistila, že stojím před patrovým dřevěným domem. 

Wraith si pečlivě prohlédl okolí, než vešel do otvoru, který nahrazoval dveře. 

Váhala jsem venku, než na mě hlasitě zavolal. 

Přízemí, to byla jediná místnost s ohništěm, hrubým stolem a lavicemi. Na dřevěných 

kolících v prkenné stěně viselo nějaké nádobí, oblečení a nástroje, které jsem nedokázala 

určit. U zadní stěny byl z kmene vydlabaný žebřík vedoucí do otvoru ve stropě. K němu mě 

Ace vedl. Vystoupal do patra jako první a za loket zraněné ruky mi pomohl nahoru. 

Překvapeně jsem se rozhlížela. Zatímco přízemí svým zařízením připomínalo ten nejchudší 

středověk, v patře na dobře zpevněné podlaze stála velká dvoukřídlá vyřezávaná skříň a postel 

s čelem se stejným složitým vzorem, jako měla skříň. Malý stolek pod oknem měl zásuvky a 

stál na něm oválný kus vyhlazeného dřeva potažený vrstvou lesklého kovu, takže zastával 

funkci zrcadla. Okna v obou stranách štítu měla pevné dřevěné okenice, nyní pootevřené. Na 

lůžku byla hromada od pohledu dost čistých kusů silné látky. 

Zvědavě jsem otevřela skříň. Neměla zámek nebo jiný zavírací mechanizmus. Jenom na 

obou křídlech otvor s provlečeným provázkem. Po zatažení za provázky se skříň otevřela 

dokořán a odhalila různé šaty vyskládané až po horní okraj. Nedůvěřivě jsem přejela rukou po 

těch, které ležely až nahoře. Měly krásně zelenou barvu přecházející ve slunečních paprscích 

do žluta a byly zdobené zlatou krajkou a výšivkou. 

Nechala jsem skříň otevřenou a přešla ke stolku. Otevřela jsem vrchní zásuvku a vytáhla 

ručně vyřezávaný dřevěný hřeben. Rozesmála jsem se. S hřebenem v ruce jsem se otočila k 

Wraithovi. 

„Neměla jsem daleko k úpravě svého účesu pomocí nože,“ řekla jsem tiše. Vlasy jsem si 

nestříhala dva roky. Za tu dobu se mi prodloužily až k pasu. Vždycky mi rostly rychle a byly 

husté a vlnité. Poslední dobou na wraithské lodi jsem se s nimi trochu prala a na této planetě 

jsem si už zoufala, protože mi divokými chuchvalci bránily ve výhledu. 

Díval se na mě s pečlivě skrývanou netrpělivostí. 

„Tak dobře,“ povzdechla jsem si. Odložila jsem hřeben na stolek a vrátila se ke skříni. 

Chvíli jsem se očima i zdravou rukou probírala v uložených šatech, než jsem si vybrala: 

jednoduchou širokou hnědou sukni sahající mi skoro ke kotníkům, bílou halenu s dlouhou 

tkanicí na zádech a vestu ve stejné barvě jakou měla sukně. 

Výkřik z venku mě vytrhl ze zamyšlení, jak obléci na špinavé tělo čistý oděv. Ohlédla jsem 

se po Wraithovi. Stál u okna a kradmo vyhlížel ven. Šla jsem se podívat také. 

Pod oknem stál povoz a vedle něj zvedal vzhůru hlavu mladý muž. 

„Dobrý den!“ zavolal, sotva mě uviděl v okně. 

Odpověděla jsem a se zatajeným dechem čekala, jestli objasní důvod své návštěvy. 
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„Koukám, že Na Rozhraní si konečně vzali novou pomocnici,“ pokračoval muž a prohlížel 

si mě přimhouřenýma očima. Stále jsem na sobě měla jenom roztrhanou halenu. „Přijel jsem 

pro nové šaty,“ dodal, když jsem na něj beze slova zírala. 

Přikývla jsem a odstoupila. Vytáhla jsem se u Ace na špičky a šeptem s ním domluvila 

další postup. Sešplhala jsem do přízemí, vzala si z dřevěného kolíku jeden z plášťů a vyšla 

ven. 

Sotva jsem došla k povozu pod okno, z patra se snesla první várka šatů ze skříně. Chytali 

jsme je s mužem a nakládali na vůz. Pamatovala jsem si, který kousek byl poslední. Uložila 

jsem ho na hromadu k ostatním a natáhla ruku. Muž na mě chvíli zíral, ale nakonec sáhl za 

pás a podal mi kožený vak, který tam měl upevněný. Podívala jsem se dovnitř, vysypala jsem 

si pár dřevěných obdélníčků na dlaň a se zdviženým obočím jsem se zahleděla zpátky na 

muže. Mrzutě něco zamumlal a podal mi i druhý vak od svého pasu. Znovu jsem ho 

zkontrolovala a přikývla. Žádný další váček mu už u pasu nevisel. 

„Ani nevím, jak ti říkají.“ Prohlížel si mě a zcela jasně vzpomínal, v jakém oděvu jsem se 

objevila v okně. 

„Jsem jenom pomocnice,“ zavrčela jsem a významně se podívala na krátký oj vozu. 

S pokrčením ramen se ho chopil a zabral. Vůz se pomalu rozjel. Ještě se otočil. „Tak zase 

za dvacet dní,“ zakřenil se na mě. Čekala jsem, dokud nezmizel v zákrutech cesty za prvními 

stromy blízkého lesa. 

„Na Rozhraní,“ zašeptala jsem si pro sebe, když jsem se vracela do domu. 

 

 

 

5. Dvacet dní? 
 

Ace na mě čekal dole. Prohlédl si mě stejně pozorně jako mladík, který si přijel pro ušité 

šaty. Na rozdíl od mládence na závěr pokrčil nos. 

„Koupel by ti neuškodila,“ předběhla jsem ho. Už jsem toho významného prohlížení mé 

špinavé osoby měla tak akorát dost. Čistá jsem se tady cítila jenom ve chvíli, kdy jsem se 

málem topila pod přívalem vody. 

Zamyšleně jsem se zadívala do domu. „Máme dvacet dní?“ Nebylo to konstatování. Kdo 

ví, kdo všechno přijíždí za švadlenou nebo snad krejčím, kteří tady žili. Ale představa čistého 

lůžka byla lákavá. Stejně tak jako čerstvě uvařené jídlo a střecha nad hlavou. 

„Něco ti ukážu,“ kývl Ace ven a vyšel jako první. Vedl mě za dům k lesu, ale z dohledu 

cesty, po které odešel mladík se svým nákladem. Malý potok jistě vytékal z vodní pláně, 

kterou jsme nedávno opustili, a za prvními stromy lesa se rozléval do tůně jako stvořené ke 

koupeli. 

Nezdržovala jsem se přílišným svlékáním nějakých šatů. Odhodila jsem plášť a v roztrhané 

haleně jsem vběhla do vody. Cákala jsem kolem sebe a pak jsem se položila na vodu a dívala 

se do zeleného nebe. Pořád mě svojí barvou překvapovalo. 

Dotyk na zápěstí mě přivedl zpátky do reality. Sykla jsem bolestí. 

Wraith mi ruku sevřel ve své dlani a sledoval, jak se raději stavím zpátky na nohy. Voda 

mi sahala po ramena. Zápěstím mi projela další bolest a pak brnění. Cítila jsem, jak bolest 

zvolna ustupuje společně s otokem. Wraithský dotek byl neuvěřitelný z obou svých pólů. 

„Nekřičíš,“ ušklíbl se na mě, když mi ruku pustil. 

Nedokázala jsem reagovat. Jeho blízkost mi najednou vehnala krev do těch 

nejpodivnějších zákoutí těla. Třeba do obličeje. Zmateně jsem sklopila oči a ponořila se pod 

vodu. Žádný jiný způsob úniku mě v tu chvíli nenapadl. Odrazila jsem se směrem ke břehu, 
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kde jsem nechala plášť, a hlavu vynořila, až když jsem se rukama dotkla pozvolně 

stoupajícího dna. 

Zůstala jsem stát na břehu na prudkém slunci a prohlížela si vyléčené zápěstí. „Děkuju,“ 

usmála jsem se na Ace. Právě vystoupil z tůně a voda z něj ještě crčela, zatímco mě už slunce 

usušilo. Nechala jsem Wraitha na sluníčku a rozprostřela jsem plášť do krátkého stínu stromů. 

Lehla jsem si na něj a pokračovala v pozorování nebe. 

Ace nevydržel dlouho pod pálícími paprsky. Jeho bílá kůže byla zvyklá na chlad vesmíru a 

slunce jí ubližovalo víc, než té mojí. Lehl si vedle mě a zavřel oči. 

„Tvoje přítomnost je vyčerpávající,“ zamumlal, aniž se na mě podíval. 

„Nápodobně,“ odsekla jsem zprudka při vzpomínce na svoje pocity v tůni. Otočila jsem 

hlavu, abych se na něj podívala. Oči měl stále zavřené a na rtech malý úsměv. Pozvedla jsem 

se, abych mu lépe viděla do obličeje. Zamrkal, než se na mě podíval. 

Jeho kůže získala načervenalý nádech. Stačilo tak málo, aby ho slunce poznamenalo. 

Přejela jsem mu prstem po lícní kosti. „Nemůžeme tady zůstat. Je to tu pro tebe nebezpečné.“ 

„I pro tebe,“ zamumlal. Vzal mě za prsty a přitáhl si je ke rtům. „Už nebudeš dlouho 

utíkat.“ 

„Nebudu,“ souhlasila jsem tlumeně. Jednou rukou mi pořád držel dlaň a druhou jsem cítila 

na stehně, jak se posunuje vzhůru. Polkla jsem a pokusila se o úsměv. 

Zvedl mou ruku u obličeje a položil si ji na rameno. Natáhla jsem se a dotkla se ústy hrany 

jeho brady. 

Než jsem stačila udělat cokoli jiného, ležela jsem na zádech a Ace se mi zblízka díval do 

očí. Ruka mu sklouzla z mých boků. Halenu jsem měla vykasanou k pasu. Rychlým 

nenápadným pohybem lehce rozevřel svůj světle modrý plášť. Stáhl rty, až se objevily špičaté 

zuby. Nevěděla jsem, jestli se pokouší o úsměv nebo vrčí v očekávání věcí příštích. Bylo mi 

to jedno. Přitiskla jsem se k němu. Hlasitě jsem vydechla, když jsme se setkali. Bez hledání, 

bez tápání jsme se stali jedinou bytostí. 

Slyšela jsem svůj přerývaný dech a cítila ruce tak pevně svírající mé tělo, jakoby se bály, 

že zmizím. Někdy v mezičase nevydržela chatrná látka haleny a zmizela v nenávratnu, stejně 

jako modrý plášť. Ace mě nadzvedl a zůstal klečet na kolenou. Přitáhla jsem se k němu. 

Přitiskla mu obličej na krk a sevřela ho mezi koleny. Jednu ruku nechal na mých bocích a 

druhou mi přejel až do týla, aby mě zase pomalu položil. Hlava se mi zvrátila. Začala jsem se 

třást. Chtěla jsem se ho chytit, ale nedokázala jsem kontrolovat svoje pohyby. Trhala jsem 

sebou v těch silných bílých rukách ztracená ve vlnobití, které se mi rozlévalo tělem. 

Pod zády jsem ucítila zemi a váha Wraitha mě téměř znehybnila. Konečně jsem ho 

dokázala obejmout a znovu jsem se k němu přitiskla. Ještě mnou pocházelo chvění, jenom 

jsem nedokázala určit, kterým z našich těl právě probíhá. 

Ace zvedl hlavu a přejel mi rty po čele, které měl nejblíž. Povolil sevření, pak mě jednou 

rukou pustil a přetočil se na záda. Dvakrát se zhluboka nadechl a přitáhl si mě na sebe. Znovu 

mě objal a zůstal ležet se zavřenýma očima. Odpočíval. 

Opřela jsem si o něj pohodlně hlavu a prsty přejížděla po bílé kůži wraithské hrudi. I pod 

slabým dotekem jsem cítila ozvy jeho srdce. Krev se mu uklidňovala jenom pomalu, stejně 

jako mně. Ruka mu sklouzla z mého ramene a přikryl mi dlaň tou svojí v místě, kde bylo 

centrum tepu. 

Vydechla jsem pootevřenými ústy. „Nechci a nebudu žít bez tebe,“ zašeptala jsem neslyšně 

slova původně vyřčená v dešti na planetě Nová Veitona  a před svědky.  

Pootočil hlavu a za ramena mě zvedl, aby mi viděl do očí. „Nepamatuješ si to, že si to 

musíš opakovat?“ zeptal se přísně. 

Zatvářila jsem se zkroušeně a pak jsem přimhouřila oči. „Možná,“ začala jsem váhavě a 

přemáhala smích. „Možná bys mi to mohl nějakým vhodným způsobem připomenout.“ 

Koutky úst mu zacukaly. „Možná bych měl,“ souhlasil tlumeně. 
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Slunce se schovalo za obzor. Voda v tůni byla chladná, přesto mě na kůži pálila. Než jsem 

přes sebe na břehu přehodila plášť, Ace stál na cestě k domu.  

Docházela jsem k němu a přemýšlela, jestli se něco změnilo. Doufala jsem, že ne. Kromě 

toho, že jsem se cítila šťastná jako ještě nikdy předtím. 

„Mám hlad,“ zahučela jsem, když jsem ho na cestě rychlým krokem míjela. 

„Nic nevydrží,“ ozvalo se za mnou posměšně. 

Jenom jsem se zasmála a zmizela ve dveřním otvoru. 

K mému překvapení stačilo do ohniště hodit pár větví a oheň se rozhořel. Najít nějaké jídlo 

bylo složitější. Místo mouky jsem objevila zrní. Tvrdé kuličky, které snadno odolávaly mým 

zubům, když jsem se do jedné zakousla. Ale chuť jsem v ní přece jenom objevila, abych 

pochopila, k čemu slouží. Hned vedle ležela mělká dřevěná mísa s paličkou na jednom konci 

rozšířenou, aby se s ní dalo zrní drtit na hrubou mouku. 

Se vzdycháním jsem složila nohy pod sebe a sedla si k těžké práci. 

Výsledek jsem smíchala s trochou vody a zašklebila se, když jsem vzniklé těsto ochutnala. 

„Bez soli to nejde,“ prohlásila jsem bez konkrétního určení jen tak do prostoru. 

Další pátrání přineslo výdobytky v podobě plátků sušeného masa visících venku pod 

střechou. A konečně také hroudu začernalé soli na nejhořejší polici vedle ohniště. Byla 

schovaná v sáčku z tuhé látky a při jejím objevu jsem nahlas jásala. 

Venku vládla temná noc, když jsem odložila zbytek vlastnoručně upečené placky a 

spokojeně si povzdechla. Ace stál v otvoru dveří a díval se do venkovní tmy. Došla jsem 

k němu a opřela se o dřevěnou stěnu u vchodu. 

„Jak se dostaneme zpátky?“ zeptala jsem se. Bylo celkem jasné, co se mu honí hlavou. 

Jenom s ní potřásl, beze slova se otočil a vyšplhal do patra. 

Podívala jsem se na nazelenalé hvězdy, zkontrolovala ohniště a vydala se do patra za ním. 

Z lůžka sházel všechny látky. Stál nad hrbolatým slamníkem a mračil se na něj. Shodila 

jsem i slamník a na prkna poskládala v silné vrstvě látku. Plášť, který jsem měla do té doby na 

sobě, jsem použila jako pokrývku. Wraith přidal i svůj. Prkna trochu tlačila i přes provedené 

úpravy, ale nebylo to horší než kdekoli jinde na této planetě. 

 

Ace se díval do trámů rovné střechy, poslouchal zvuky noci a občas stočil pohled vedle 

sebe. Andoriel usnula, sotva si položila hlavu na jeho rameno. Pečlivě si večer rozčesala vlasy 

dřevěným hřebenem, ale už se zase začínaly kroutit do svéhlavých prstýnků. Její dech ho 

lechtal na krku a rušil ho při přemýšlení. Stále znovu a znovu se vracel k okamžiku, kdy byli 

z lodi přeneseni na tuto planetu. Pokud to vůbec planeta byla. Věděl, že při přechodu z lodi 

sem zahlédl něco, co by jim pomohlo na zpáteční cestě. Kdyby si na to dokázal vzpomenout! 

Netrpělivě se pohnul ve snaze zachytit prchavý obraz, který mu stále unikal. 

Andoriel v polospánku zašeptala jeho jméno. Přitiskl ji k sobě. Musí si vzpomenout. A 

musí se vrátit. Oba. Andoriel zatím neví, co ji v blízké době čeká. Wraith zavřel oči. 

Vzpomene si. Teď! Teď... teď... Usnul. 

 

Po snídani a ranní koupeli jsem stála za domem a dívala se k lesu. Rukama jsem jemně 

hladila nové oblečení na čistém těle. Ace od svítání vrčel a byl duchem nepřítomný. S očima 

upřenýma do modrého listí jsem se odhodlávala k dotazům, které bude jistě považovat za 

zbytečné a obtěžující. 

Ulehčil mi to. Postavil se vedle mě, pohlédl do dáli a pak zpátky na mě. „Tak se ptej,“ 

povzdechl si. 

Na většinu úvodních dotazů žádnou uspokojivou odpověď neměl. Nevěděl, jak jsme se 

sem dostali, kde vlastně jsme, ani jak se dostaneme zpátky. Na další várku otázek odpovídal 

jenom velice stručně. V domě byli tři lidé. Žena a dva muži. Jeden z mužů byl starší, ten 
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druhý a žena mladí. Nedal jim šanci a nehodlal o tom diskutovat. Raději jsem zmlkla. 

Nedokázala jsem se přimět k tomu, abych začala o třetím okruhu svých zmatků v hlavě. Po 

dlouhém váhání jsem se zeptala na něco úplně jiného: „Proč jsem v té vodě omdlela? Co se 

mnou bylo? A jak se ti podařilo mě zachránit?“ 

„Mám jenom dohady,“ pokrčil rameny. „Podle toho, co se se mnou dělo těsně po příchodu 

na tuto planetu si myslím, že pro nově příchozí je toto místo toxické. Většina nových obyvatel 

zahyne pár hodin po příchodu. Ti muži tam,“ odmlčel se, „vlastně by mi prokázali dobrodiní. 

Kdybych se živil jiným způsobem, byli bychom oba mrtví. Zachránili nás oba. Ta energie, 

kterou jsem ti předal na kameni, byla z větší části jejich.“ Odmlčel se a tázavě se na mě 

podíval. 

„Víš,“ usmála jsem se při vzpomínce na své tehdejší procitnutí, „po probuzení z toho 

děsivého snu jsem se cítila tak…,“ zarazila jsem se pod jeho zvláštním pohledem. „Opile,“ 

dodala jsem po chvíli. „Bylo mi jedno, co se mnou bude. Kdybys mě nedržel, nejspíš bych se 

tam utopila.“ Zvedla jsem hlavu. „Jak najdeme cestu zpátky?“ Otázka zazněla znovu, ale 

nedokázala jsem jí dodat ten správný přízvuk neštěstí. Odpovědi jsem se nedočkala. 

„Co tady budeme dělat?“ povzdechla jsem si. 

Ace se rozhlédl. 

„Utíkat!“ sykl. Popadl mě za ruku a táhl mě nejkratší cestou k prvním stromům. Několikrát 

se ohlédl, aby se ujistil, že dům zůstává mezi námi a nebezpečím, o kterém věděl jenom on. 

Zastavil se až v lese v místě, kde jsme se mohli skrýt v nízké propadlině porostlé hustým 

křovím. Zatímco jsem ležela na zemi a popadala dech, Ace vyhlížel mezi šedožlutými 

větvemi a modrým listím zpátky k domu. 

Chtěla jsem se vytáhnout k němu, abych taky viděla, před čím jsme prchali, ale v té chvíli 

se přikrčil a malým pohybem ruky mi dal najevo, abych se nehýbala. Vzápětí jsem uslyšela 

dusot nohou a chraplavý hlas, který se rychle blížil. O kus dál se kolem křoví prohnala tlupa 

mužů. Rozhlížela se na všechny strany. Vedl je mladík, se kterým jsem se setkala ráno, když 

jsem mu předávala hotové šaty ze skříně. 

Zůstala jsem nehybně ležet ještě pár minut, než Wraith rozhodl, že v nejbližším okolí už 

nebezpečí nehrozí. Zvedla jsem se, stále přikrčená, a rozhlížela se na všechny strany. Uši byly 

lepším sledovacím zařízením než oči. Neviděla jsem nic, ale dusot nohou a úsečné pokyny 

k další cestě a pátrání jsem slyšela dobře. Každý indiánský válečník by měl z takových 

neopatrných bledých tváří radost. Pak jsem si uvědomila, že v tomto případě hrozí i něco jako 

smrt u mučednického kůlu, a raději jsem všechny podobné myšlenky zahnala. Co nejtišeji 

jsem se vydala zpátky k okraji lesa. Cítila jsem, jak se mi Ace mračí na záda, ale šel za mnou 

a nesnažil se mě zastavit. 

Vybrala jsem si úkryt za kmenem stromu a pozorně si prohlížela okolí domu. Byl jistě 

opuštěný. Když nás muži nenašli v něm, šli pátrat do lesa. Možná nás i zahlédli při útěku. 

Nenapadlo je, že bychom se mohli vrátit. 

Kývla jsem na Ace, aby zůstal na místě, a chtěla se rozběhnout k budově, když mě chytil 

za ruku. 

„Co je tam tak důležitého?“ zavrčel mi tichounce do ucha. 

„Sůl,“ vydechla jsem s roztouženým pohledem. „A ty dva váčky,“ napadlo mě ještě. 

Doufala jsem, že je mladík nesebral. 

Wraith se na mě zamračil. Věděla jsem, že ani jedna z těch věcí ve skutečnosti není 

důležitá, ale měla jsem nějakou zvrácenou potřebu se mladíkovi pomstít za to, že jsme z těch 

dvaceti klidných dní pod střechou neměli ani desetinu. Pokud zmizí plné váčky, které mi 

včera ráno neochotně nechal, pozná, že jsem se vrátila. Vytáhla jsem ruku z Wraithova 

sevření a rozběhla se k domu. 

Ace už mě nechytal. Zůstal na kraji lesa a poslouchal, kdy se bude tlupa mužů vracet, aby 

mě mohl včas zachránit. 
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Vběhla jsem do domu, vyšplhala na lavici a natáhla se pro sáček se solí. Hned vedle byla 

odložená i podivná místní platidla. Všechny tři sáčky jsem vzala do jedné hrsti a cestou ven 

stáhla další z velkých plášťů. V noci se bude hodit. Do jeho záhybů jsem schovala zbývající 

placku od večeře. 

Za dveřmi jsem se srazila s Acem. Jenom kývl, kam se máme vydat, a rychlým krokem 

jsme se vzdálili. (poz.autora: rychlý krok znamená běh :)) 

 

Šli jsme celý zbytek dne krajinou, kde se střídaly nekosené louky s hlubokými lesy. 

Obezřetně jsme se vyhnuli třem vesnicím a v podvečer se dostali ke skalám, které 

v zapadajícím slunci zářily ostrou žlutí. Než jsme našli místo vhodné k odpočinku, padla 

tmavě zelená tma. 

Pod skalním převisem byla vrstva suchého jehličí. Uvelebila jsem se na něm rozhodnutá 

přečkat tam do rozbřesku, než se budeme muset vydat dál. 

„Snad i oni potřebují oddech,“ zamumlala jsem. 

Wraith stál u nejbližšího stromu a díval se zpátky ve směru, kterým jsme přišli. 

„Potřebují,“ souhlasil tiše. „Ale pronásledování ještě nevzdali.“ V dáli zahlédl odlesk 

zapáleného ohně. Otočil se a podíval se na mě. Pochopila jsem, co tím chtěl naznačit. Nebýt 

mé malé pomsty, možná jsme už mohli odpočívat v klidu. 

S úšklebkem jsem pokrčila rameny. „Aspoň se zdrželi hledáním peněz,“ prohlásila jsem. 

Z pláště jsem vylovila poslední vlastnoručně upečenou placku a po krátkém zaváhání ji 

roztrhla na dva díly. „Přijmeš alternativu?“ zeptala jsem se. 

Ace se podíval na kus placky a pak do mých očí. 

„Tak ne,“ schovala jsem jeden z kusů zpátky do pláště. „Mohl bys vzít toto k sobě?“ 

pokračovala jsem hned a podala mu dva váčky s místními penězi. 

Připevnil si je k opasku a usadil se vedle mě. „Měla by sis odpočinout. Vyspat se,“ navrhl 

klidně. 

Poslušně jsem zavřela oči. „Nejde to,“ posadila jsem se za chvíli. „Je toho moc, co se mi 

honí hlavou.“ Použila jsem wraithské koleno místo polštáře a zavrtěla se, aby se jehličí pode 

mnou srovnalo. „Vyprávěj mi něco,“ požádala jsem. 

„Cože?“ 

„Budu poslouchat a myšlenky se uklidní,“ vysvětlila jsem. „Vyprávěj mi, jak se stal 

Otagari tvým zástupcem.“ 

Položil mi ruku na rameno a lehce ho stiskl. „Není to moc hezké vyprávění.“ Zamyslel se. 

„Ale dobře. Poslouchej: 

 

 

 

6. Příběh Wraitha 
 

Stál v honosně a nevkusně vyzdobeném pokoji a nervozitou zatínal ruce. Jestli neprojde 

poslední zkouškou, může se rozloučit s celou svojí pracně budovanou kariérou. Přistihl se, že 

si rozrušením kouše rty. Přinutil se uvolnit čelisti a pak ústa pevně stiskl k sobě. Desítky, 

stovky let úsilí měly být v následujících okamžicích podrobeny testu, kterým prošel málokdo. 

„Připrav se,“ zazněl hlas jeho velitele. 

S nádechem se narovnal a rukama přejel po svém novém plášti. Byl to nenápadný pohyb. 

Dlaně se mu na stehnech sotva pohnuly. A přesto si vysloužil opovržlivé syknutí. 

Přimhouřenýma očima se střetl s velitelovým pohledem. Jeho nadřízený byl vysoký a 

holohlavý. Jenom z brady mu vyrůstal dlouhý pramen vousů. Přestože byl pevně stažený 

složitými uzly, nepřestával se vlnit. 
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Velitel si ho naposledy kriticky prohlédl, mírně zavrtěl hlavou, mlaskl a vyšel na chodbu. 

Nechal ho v pokoji samotného čekat na ortel. 

Ještě stále se díval za velitelem, když se otevřely jiné dveře. Ani k nim nepohlédl a padl na 

koleno se skloněnou hlavou. 

„Velmi vhodné,“ zašeptal nový hlas. „Velmi… předvídatelné. Vstaň.“ 

Zvedl se a zavrávoral, než stanul pevně na obou nohách. 

„Trochu labilní,“ pokračoval hlas. Tentokrát už nešeptal, takže bylo snadno poznatelné, že 

patří ženě. 

Další hluboký nádech mu narovnal ramena. Oči stále upíral přímo před sebe. Na majitelku 

hlasu se ještě neodvážil přímo podívat. 

Zastavila se za ním. 

Cítil, jak je každý milimetr jeho těla zkoumán. Věděl, že nastává chvíle rozhodnutí. Podle 

toho, jak se teď zachová, bude buď přijat, nebo na další stovky let ztracen. S napětím čekal na 

ženin další pohyb. 

Nestačila dokončit krok stranou. Bleskurychle se k ní otočil, chytil ji za ruce a stáhl jí je za 

záda. Tam je pevně uchopil do jedné dlaně, druhou jí položil na ramena a využívajíc své síly i 

setrvačnosti svého pohybu ji přinutil se prohnout v pase a zaklonit se. 

Zblízka se jí podíval do obličeje, než se jejich ústa setkala. 

Ani se moc nebránila. 

„To stačí,“ řekla klidně po chvíli. Bez nejmenší námahy se vyprostila z jeho sevření a 

narovnala se. „Aktivita ti nechybí.“ Prohlížela si ho přimhouřenýma očima, a když se znovu 

zadíval přímo před sebe, ukazováčkem mu zvedla bradu. „Ani genetický potenciál,“ usmála 

se na něj zblízka. 

Cítil, jak mu při tom po zádech přeběhl mráz. Zatím šlo všechno nad očekávání dobře, ale 

to nejdůležitější ho ještě čekalo. 

Žena přešla k jednomu z panelů v místnosti a dotkla se ho. 

„Je laboratoř připravena?“ zeptala se. Stručná odpověď jí vykouzlila na rtech malý úsměv. 

 S rozpaky už podruhé zaznamenal, že jí smích nesluší. Tvář se jí poskládala do jemných 

vrásek, které narušily jinak dokonalou hladkost její pokožky. S vážným výrazem byla 

nepřekonatelná. Při projevení kladného pocitu se měnila v cosi popraskaného emocí a stářím. 

Téměř s radostí uposlechl její pokyn, aby opustil místnost a odebral se do laboratoře. 

 

Nedovolil si nejmenší známku protestu, když byl po vstupu do laboratoře vyzván, aby 

odložil veškerý oděv, než si lehne na tvrdé studené lůžko. A jenom jemné škubání ve svalech 

naznačilo, že následující procedura sestávající z bezpočtu jehel zabodaných do jeho 

obnaženého těla, není zcela bezbolestná. 

Vědec, který zákrok prováděl, se na něho díval skoro s lítostí. 

Nechápal to. Nebylo větší cti. Vždyť jeho geny mají šanci proudit v příští generaci. To za 

trochu bolesti stojí. 

„Budeš zde ležet hodinu bez hnutí,“ oslovil ho vědec, když konečně umístil poslední jehlu. 

„Za tu dobu se probudí tvé vnitřní orgány. Byl jsi poučen, co všechno to pro tebe znamená?“ 

Poslední otázka ho skoro urazila. Samozřejmě, že věděl, co ho čeká. Jeho pohled nenechal 

vědce na pochybách, že je jeho dotaz nevhodný. 

Vědec se bez dalšího slova otočil a odešel. 

Zůstal sám v prázdné studené místnosti. 

 

Jak plynul čas, stále častěji myslel na vědce a jeho nevhodnou otázku. Byl poučen včas, ale 

to neznamenalo, že důsledky svého snažení dokázal plně pochopit. To se stalo, až když bylo 

pozdě. 
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Po úvodním polibku už mu nedovolila další dotyk. Plnil své povinnosti na hvězdné lodi 

jako předtím. Žádnou poctu ani hrdost necítil. 

Vyšel do chodeb vesmírné lodi a automaticky zamířil na své místo v jedné ze vzdálených 

hal. Jeho ovládací panel byl jako jeden z mnoha připojen k senzorům. Údaje z nich musel 

roztřídit a uložit podle charakteru a důležitosti. Nebyla to příliš zajímavá práce. 

Ohlédl se a na kořeni nosu se mu objevila kolmá vráska. Ne. Tak si kariérní postup 

opravdu nepředstavoval. 

Otočil se zpátky a stanul před vědcem, který ho kdysi před zákrokem čekal v laboratoři. 

„Jsi spokojen?“ zeptal se ho vědec. „Splnila procedura tvoje očekávání?“ 

Stiskl rty. Nechtělo se mu vyslovovat nahlas stížnosti, které se mu honily hlavou. 

„Odpověz, Wraithe,“ zamračil se na něj vědec. „Je tvoje královna spokojena se službou, 

kterou sis vymohl?“ 

„Nevím,“ zavrčel Wraith. „Zatím jsem ke službě královně nebyl povolán.“ 

„Pak se jistě vbrzku dočkáš.“ Vědec lehce sklonil hlavu na pozdrav a odcházel. 

„Počkej!“ vykřikl Wraith. „Chci se tě na ten zákrok zeptat.“ 

Vědec se zastavil a čekal na otázku. 

„Dá se ten proces zvrátit? Uvést všechno do původního stavu?“ 

Vědec se chvíli mlčky díval před sebe. „Nevím,“ přiznal nakonec. „O změně tohoto 

charakteru dál rozhoduje už jenom sama královna. Pokud jí přestaneš vyhovovat, poznáš to 

sám.“ Zadíval se Wraithovi do očí. „Nevrátíš se do svého původního stavu. Zabije tě.“ 

Wraith se zamyslel. „Ještě něco,“ zarazil vědce. Nadechl se k dalšímu dotazu, ale nevyšel 

z něho žádný zvuk a jeho myšlenky byly zmatené. 

Vědec ho pozoroval s klidem a trpělivostí, která Wraitha popuzovala. S hlubokým 

nádechem se rozhodl přece jenom otázku položit: „Mám problémy. Ruší mě při práci. Máš 

nějakou radu, jak se mohu soustředit?“ 

Vědec nedal znát, jestli se mu dotaz zdá nevhodný a jestli na něj odpoví. Beze slova 

pokynul Wraithovi, aby ho následoval do laboratoře. Tam navrhl řešení, které Wraitha 

urazilo. Vyskočil ze židle a rozzuřeně zavrčel: „Takové rady nepotřebuji. To je... nepřípustné. 

Nevhodné. A ponižující!“ 

Vědec pokrčil rameny. „Dělej, jak myslíš. Toto je jenom návrh na rychlé vyřešení tvých 

potíží.“ Nechal Wraitha dojít až ke dveřím. Než se rozjely, s malým vědoucím úsměvem 

dodal: „Vhodné objekty najdeš o patro níž ve třetí příčné chodbě.“ 

Wraith se zarazil, ale bez otočení odešel. 

Vědec si tiše vzdychl. Mladí ambiciózní důstojníci si ne vždy vybrali tu nejlepší cestu 

k postupu. 

 

„Říkají mi Al. To je zkráceně Alaya,“ šeptala. 

Tiše zavrčel. Její jméno ho nezajímalo. Jediné, co potřeboval vědět, bylo, jestli se díky ní 

dokáže zbavit toho napětí, které mu každou chvíli kroutilo tělo v křeči. 

Teorie byla jasná. Po jejím prvním bolestivém výkřiku si uvědomil, že v praxi se bude 

muset zabývat i tím, aby lidská žena vydržela naživu po celou dobu, kdy ji bude potřebovat. 

Povolil sevření a dovolil jí, aby se nadechla. 

Zpočátku vzlykala, pak se utišila a byl slyšet jenom její přerývaný dech. A nakonec se 

znovu rozkřičela. 

Wraith se překvapením zarazil uprostřed pohybu a poprvé za celou dobu se na ni vědomě 

podíval. Ne proto, že křičela. To slyšel už mnohokrát. Ale proto jak křičela. Nebyla v tom 

bolest, ale radost. 

Ústa se mu roztáhla zubatým šklebem. Vlastně ani nevěděl, proč se usmívá. Věděl jen, že 

mu ten křik působí rozkoš, která se téměř... TÉMĚŘ rovnala uspokojení při krmení. 
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Než odešel z pokoje, který dostal jako jedinou připomínku svého nového postavení, zvedl 

ji do stoje a podíval se na ni. Dlouhé hnědé vlasy se jí rozsypaly po ramenou a zádech. Na těle 

měla stopy po jeho příliš silných stiscích, ale přes rty jí nepřešel jediný sten. Žádná slova 

protestu. S očima sklopenýma k zemi čekala na jeho rozhodnutí. 

Představil si, jak se na ní v zámotku nakrmí některý z vojáků, který půjde zrovna kolem, a 

vztekle zavrčel. Nechtělo se mu hledat jinou vhodnou. Mrštil s ní zpátky na provizorní lůžko a 

dveře při odchodu zajistil osobním kódem. Nikdo k němu bez dovolení nevkročí. 

 

Vracel se v nepravidelných intervalech a snažil se nezapomenout, že i lidské bytosti musejí 

přijímat potravu, aby přežily. Alaya přežívala. S mírným pobavením sledoval, jak ho 

netrpělivě očekává a snaží se spojit příjem potravy se svými dalšími povinnostmi. Jeho obtíže 

pominuly a tichá společnost Alayi mu byla svým způsobem příjemná. Věděla, že dokud bude 

užitečná, je chráněná před hladovou posádkou. Snažila se na sebe neupozorňovat víc, než 

bylo nezbytně nutné k jejímu přežití. Zvykl si před ní vyslovovat některé svoje myšlenky 

nahlas. Její tiché a váhavé odpovědi ho ze začátku překvapily svojí jednoduchou logikou, 

která i pro složitý problém dokázala najít prosté řešení. Další dva roky pro něho proběhly 

v klidu. 

Wraith už nechodil několikrát denně kolem královniných pokojů s přesvědčením, že bude 

vyzván ke vstupu. Když se smířil s tím, že jeho změna byla jenom jedním z královniných 

rozmarů, přišlo pozvání, na které už dávno přestal čekat. 

Královna si ho pozorně prohlédla pohodlně usazená v křesle. Stál před ní a znovu se v něm 

zdvíhal pocit, že by mohl ovlivnit chod celého vesmíru. A stačilo by tak málo! Další 

generace, která by mu byla vděčná za vlastní život. Která by bez něj nevznikla. 

Královna se postavila a pomalu k němu došla. 

„Už se tolik nesnažíš,“ oslovila ho. 

„Má paní?“ vydechl. 

„Jen se nepřetvařuj. Vím, co se za tím skrývá. Myslíš si, že mi něco zůstane utajeno?“ 

Prudce se otočila a znovu si sedla do křesla. „Jak odčiníš svůj prohřešek?“ 

Mlčel. Nevěděl, co chce královna slyšet. A také nevěděl, jak by se mohla dozvědět o 

Alaye. 

„Co si přeješ, abych udělal?“ zeptal se, když se ticho protahovalo. 

„Přeji si, abys vedl moji další sklizeň. Nebude to jednoduché, ale jistě to zvládneš. Jsi 

přece cvičený i jako voják, ne?“ královna přimhouřila oči. 

Neodpověděl, jenom se uklonil. Samozřejmě dobře věděla, jak a v čem je cvičený. 

„Až se vrátíš,“ pokračovala, „splníš své povinnosti i jinde.“ 

Další němá úklona a odchod probíhal jako ve snu. Bylo vysoce pravděpodobné, že se 

konečně dočká splnění svých cílů. 

 

Sklizeň probíhala špatně. Původně myslel, že ho královna jenom zkouší. Lidské planety 

přece nebyly na takové úrovni, aby Wraithové měli se sklizní větší problémy. Některá potrava 

zalézala do skrýší a jeskyní, sotva se objevily první Šipky, ale několik početných oddílů 

vojáků jich dokázalo nachytat dost na to, aby se zásobárny naplnily. 

Tato potrava se drze postavila na odpor se střelnými zbraněmi. Podařilo se jim také 

vyvinout výbušné zařízení a zabít dva oddíly wraithských bojovníků dřív, než si vojáci mezi 

sebou stačili o zařízení podat zprávu. A přitom na planetě bylo podle skenů jenom pár 

roztroušených zemědělských vesnic. 

Sklizené potravy bylo málo. To, co se zdálo být jednoduchým úkolem, se změnilo 

v urputný boj. Na nastražené výbušniny naráželi Wraithi všude ve vesnicích i v lesích kolem 

nich a střelné zbraně je oslabovaly nutností regenerace. Místo aby energii získávali, přicházeli 

o ni v nesmyslných potyčkách. 
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Velitel sklizně skřípal zuby a nakonec sám sedl do Šipky, aby posbíral zbytky svého 

komanda. 

Pokud se bude tato sklizeň zapisovat do historie, tak jako jedna z nejméně úspěšných. 

 

Znovu stanul před královnou a ruce svíral zlostí, až se mu v dlaních objevily tmavé kapky 

wraithské krve. 

„Tvůj výkon byl velice neuspokojivý,“ okomentovala královna jeho snahu pohrdlivě. „A 

zásoby, které jsi přinesl,“ očima přejela po zbytcích vlastní hostiny, „nestojí za řeč.“ Vrátila 

se pohledem k němu. 

„Má paní,“ vyrazil ze sebe. „Tato rasa se nám ještě nikdy na odpor nepostavila. Netušil 

jsem…“ Pozdě si uvědomil svoji chybu. Měl tušit. Měl být připraven na každou možnost. A 

to, že posledních několik století trávil jako vědecký pracovník, se nijak nemělo odrazit na 

jeho vojenských a strategických dovednostech. 

Slyšel, jak se za jeho zády otevírají a zase zavírají dveře. 

Královna k nim jenom letmo pohlédla a opět se na něj zadívala. 

„Tvoje práce není uspokojivá,“ pronesla klidně a vstala. „Co mám dělat s Wraithem, který 

si na mé lodi dělá, co ho napadne?“ Došla až k němu. „Při sklizni jsi nepoužitelný,“ zasyčela 

na něho zblízka. „Jako vědec bez nápadu,“ pokračovala a pomalu ho obcházela. „A o tvých 

dalších prohřešcích se mi nechce ani mluvit. Je mi z nich zle. Otoč se!“ 

Bez přemýšlení poslechl. 

U dveří stál vědec, který mu pomáhal s přeměnou a – Alaya. 

Vědec stál s uctivě sklopenou hlavou a čekal, až bude osloven. 

Alaya se třásla tolik, že se lem jejích šatů vlnil, jako za silného větru. Nové oblečení jí 

přinesl nedávno. Ve skladech se vždycky našlo pár kousků pro uctívače. 

Královna si vědce nevšímala. Došla k Alaye, zvedla jí za bradu hlavu tak, že se na ni žena 

musela podívat. 

„Toto jsem našla v pokoji, který jsi dostal na znamení mé přízně. Tolik se bojíš hladu, že si 

jídlo schováváš?“ Letmo se podívala na Wraitha a znovu se obrátila k Alaye. Usmála se. 

„Nemáš tak špatný vkus, jak by se na první pohled zdálo,“ zamumlala. 

Alaya se na královnu dívala široce rozevřenýma očima a z pootevřených úst se jí hlasitě 

dral dech. Po královniných posledních slovech se jí začaly kroutit rty. 

Wraith se domníval, že se rozpláče, ale k jeho překvapení se i Alaya na královnu usmála. 

Po třasu nezbyla ani památka. Vzala její ruku pod svou bradou a přitiskla k ní ústa. Tím 

překvapení neskončila. Ani polibky tím neskončily. 

Wraith zíral na objímající se ženy a zvedala se v něm zlost. 

Pustily se a rozesmály se nad jeho pobouřeným výrazem. 

„Netušil to.“ Alaya mrkla po královně. „Vážně si myslel, že mne utají i před tebou.“ 

Královna se na Wraitha podívala s takovým pohrdáním, až mu zatrnulo. 

„Je tady jedna drobná nepříjemnost,“ řekla neurčitě do prostoru. „Měl zůstat na té planetě. 

Vůbec se neměl vrátit.“ Otočila tvář k Alaye. „Něco s ním udělám. S tím druhým taky. Za 

chvíli,“ a znovu se k ní sklonila. 

Wraith se podíval na vědce. Z jeho pohledu pochopil, že ani on nevěděl, jaké má jejich 

královna zájmy. Jejich oči se setkaly. Oba byli ve smrtelném nebezpečí. Vědec ještě váhal, ale 

Wraith se už nechtěl, ani nemohl dál ovládat. Vytrhl Alayu z královnina náručí a postrčil ji 

směrem k vědci. Pak zaútočil na královnu. Překvapil ji. Přesto by se mu ubránila, kdyby mu 

vlna hněvu nedodala víc síly, než s jakou počítala. Královnin krk mu pod rukama praskl a on 

se s dodatečnou hrůzou díval do jejích nevidomých očí. Štítivě ji pustil na zem. 

Alaya se zmítala ve vědcových pažích, rozhodnutá utéct a vyvolat na lodi poplach dřív, než 

ji zavřou zpátky do zámotku. Nebo by mohla zkusit něco jiného, blesklo jí hlavou. Přestala 

sebou házet a přitiskla se k vědci. 
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„Opravdu je mrtvá?“ zvedla k němu oči. Vědcova tvář byla bledší než obvykle. Podíval se 

na ni jako na něco bezmezně odporného. Četl v jejích myšlenkách lépe, než si dokázala 

představit. Pořád ji držel tak, aby se mu nemohla vysmeknout a pokusit se o útěk, a oslovil 

Wraitha: „Jak dlouho?“ 

Wraith věděl, na co se ptá. „Po našem rozhovoru v laboratoři,“ řekl neochotně. 

Vědec se na něj překvapeně podíval. „To je hodně dlouhá doba,“ řekl zamyšleně. „Příliš 

dlouhá doba. Netušil jsem, že bych ti měl radit i v tom, za jak dlouho je nutné použité 

vyměnit.“ 

Wraith se zamračil. „Byla – vyhovující.“ Stiskl rty. 

Alaya se na něho zadívala. Ve tváři nedokázala uhlídat výraz ošklivosti a pohrdání. Cítila, 

jak vědcovy ruce povolily. Už nemyslela na útěk. Zvedla bradu, když zjistila, že se může 

volně pohybovat, a přistoupila k Wraithovi. Nenalezla vhodná slova. Její dlaň se vymrštila a 

přistála na jeho tváři. Pak teprve se rozkřičela. Všechna nenávist se z ní hrnula v jednom 

nepřerušeném proudu nadávek a vulgarit, který rázně uťal políček od Wraitha. 

Padla na podlahu vedle královny. Před očima se jí roztančily jiskry. Potřásla hlavou a 

zvedla se na kolena. Zůstala klečet vedle bezvládného těla a pohladila královnu po studené 

tváři. Pak jí ruka sjela a rychlým hmatem zapnula alarm v královniných šatech. 

Vědec zlostí zasyčel. Wraith jen natáhl dlaň a přitiskl jí k Alayině hrudi. V tom dotyku 

byla zrada více jak dvou let, kdy věřil, že tu ženu zachraňuje před jistou smrtí a že jejich 

potřeby jsou v podstatě shodné. 

Alaya se na něj dívala s nevěřícím úžasem. Rty se jí už zase kroutily. Tentokrát znal 

důvod. Energie se z jejího těla přelévala do něj. 

Vědec se ohlédl ke dveřím. Nebude trvat dlouho, než přijde velitel a na první pohled 

pozná, že královnu nezabila slabá lidská žena, ale jeden z její posádky. 

Wraith dokončil krmení. 

Vědec otevřel dveře, rozhlédl se chodbou a oba vyběhli směrem k hangáru se Šipkami. 

Vyletěli z lodi ve chvíli, kdy se velitel skláněl nad tělem své paní. Věděl moc dobře, kdo 

má tuto smrt na svědomí. Jeho rychlé rozkazy zastihly dvě odlétající stíhačky těsně před 

výpustí do vesmíru.  Vrata za nimi zaklapla jako hladová ústa a několik střel proletělo v jejich 

těsné blízkosti. Wraithova Šipka hladce proklouzla pod spodní částí Úlu a zamířila do vysoké 

oblačnosti nad planetou. Vědec ho následoval trochu těžkopádně, protože jeho stroj byl 

jednou ze střel poškozen. Z další výpusti se za nimi rozletělo pět Šipek. Měly je přivést zpět 

nebo zlikvidovat. 

Všichni proletěli těsně nad vrcholky hustého lesa v neobydlených místech světa. 

Vědcova stíhačka sebou škubala a z její zadní části začal unikat pramínek tmavého kouře. 

Letmým pohledem zkontroloval svoji vzdálenost od pronásledovatelů a zadíval se na stíhačku 

před sebou. Dým zhoustl a začal pěti stíhačkám rušit senzory. 

Vědec se snažil udržet svůj stroj co nejdéle ve vzduchu. Už nemohl ovlivnit, že sám 

zůstane na planetě zraněný nebo mrtvý, až Šipka vypoví službu úplně. Ale mohl pomoci 

Wraithovi před sebou, aby unikl pronásledování. Cítil za něj něco jako stín odpovědnosti. 

Vždyť to byl on, kdo na příkaz královny provedl jeho přeměnu. A on mu dal radu, jak se 

zbavit nepříjemných pocitů. To, jak bylo s jeho radou naloženo, už nijak ovlivnit nemohl. 

Z motoru vyšlehl dlouhý jazyk plamene a stíhačka se zřítila k zemi. 

Wraith ovládl myšlenku na pomoc vědci. Na senzorech viděl, jak se druhý stroj 

neovladatelně propadá a na své poslední cestě láme větve stromů a keřů. Ale jestliže chtěl 

uniknout, musel využít oslepení pronásledovatelů. Při své honičce už se dostali až na druhou 

stranu planety, odkud je Úl nemohl sledovat, a teď toho využil, aby vletěl do mraků a ztratil 

se v pásu asteroidů za další planetou. Jeho přežití bude složité, ale ne nemožné. Osud vědce 

na planetě, kde před pár hodinami proběhla sklizeň, bude mnohem složitější. Pokud se mu 

vůbec podaří přežít pád Šipky. 
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Vědec se vysoukal z kokpitu a odkutálel se dál od doutnajícího stroje. Právě včas. V Šipce 

něco zasyčelo a po mohutném výbuchu se nad ní objevil klobouk z ohnivého dýmu. To bylo 

to poslední, co vědec viděl. 

Probudil se svázaný řetězy. Nad ním se skláněly lidské tváře a s obavami si ho prohlížely. 

Cítil, jak se jeho potrhané tělo namáhavě zaceluje. Neměl moc energie na regeneraci. Zavřel 

oči a vědomě odpočíval. Šum lidských hlasů kolem něj utichl. Do ticha se ozval ostrý povel: 

„Vstávej!“ 

S námahou znovu otevřel oči. Před ním stál přísně vyhlížející muž v šedozelené uniformě. 

Vědce ani nenapadlo, že by měl rozkaz poslechnout, tak byl nešetrně na nohy postaven. 

Voják, zřejmě nějaký velitel, si ho prohlížel jako zajímavý exponát. 

Vědec pod jeho pohledem hrdě zvedl hlavu. Stálo ho to poslední zbytek sil. Vědomí ho 

opět opouštělo a cítil, jak jeho tělo přes veškeré pokusy udržet se ve stoje klesá k zemi. 

Znovu se probudil v jednoduché podzemní místnosti, obehnané kolem dokola mříží. 

Řetězy zmizely, ale na jeho krmné ruce pevně seděla kovová rukavice bránící mu v příjmu 

energie. Regenerace důležitých orgánů byla u konce, ale sotva se udržel vzhůru. Pokud se mu 

nepodaří se brzy nakrmit, bude čas na zahájení jistého tajného rituálu. 

Ležel na podlaze u zadní stěny své cely a jediná známka toho, že žije, byl mělký dech, 

který mu zvedal hrudník. 

Při rachotu klíče v zámku pootočil hlavu a zamrkal, aby zaostřil na přibližující se postavy. 

Byl hrubě postaven na nohy, zbaven kovové ochrany ruky a nakonec před něj postavili 

nějakého starce. 

Wraithský vědec se nerozmýšlel. Ta trocha života, co ve starci zbyla, se rychle přelila do 

Wraithova těla a dovolila mu, aby se konečně udržel na nohou vlastní silou. 

Než se stačil narovnat, ruku měl zavřenou zpátky v pouzdru a rána elektrickým obuškem 

ho srazila k zemi. 

Do hlasitého zamykání cely uslyšel chladný hlas lidského velitele: „Vítej na planetě 

Geniiů. A buď rád, že jsem pro tebe našel uplatnění.“ 

Dusot těžkých bot doprovodil jeho poslední sova. Někdo se rychle blížil. 

„Veliteli! Veliteli Kolyo! Volají vás z centrály.“ 

„Velitel Kolya,“ zašeptal neslyšně wraithský vědec. „Budu si to pamatovat.“ 

V geniiském vězení zavládlo ticho. 

 

....................................................................... 

 

„Jak se cítíš?“ 

Wraith se otočil za hlasem. Jeden pohled na bledou tvář s hvězdou kolem oka mu 

připomněl vzdálenou dobu, kterou málem nepřežil. Lehce sklonil hlavu na znamení, že ví, 

s kým mluví. 

„Dobře. Našel jsem jiného vědce, který byl ochoten moji proměnu zvrátit. Teď už mě při 

práci nic neruší.“ 

„To je dobře,“ pokýval vědec hlavou. 

„Přežil jsi,“ řekl Wraith s očekáváním vysvětlení. 

„Pochyboval jsi?“ Na vědcově se mihl úsměv. „Přežil.“ Oči mu zabloudily někam do dáli. 

„A zaplatil jsem za to.“ Podíval se na Wraitha před sebou. 

„Vím o jedné lodi, která hledá velitele,“ řekl Wraith. „Byla by to pro tebe vhodná náhrada 

za...?“ zarazil se. Nenacházel vhodná slova, která si tak dlouho připravoval pro možnost 

tohoto setkání. 

„Pokud si s sebou budu moci přivést svého zástupce,“ odpověděl vážně vědec. 

Wraith se mlčky uklonil. 
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Budoucí velitel se na něj chvíli zamyšleně díval. „Nebude se ti to líbit,“ řekl bez upřesnění 

souvislostí. 

Souvislosti zástupci velitele došly velice brzy. Velitel měl pravdu. Nelíbilo se mu, že jeho 

nadřízený za svoji záchranu i život vděčí nějaké lidské ženě. Ani její jméno se mu nelíbilo. 

Mělo zvukem příliš blízko k Alaye. Kdykoli z úst velitele uslyšel „Andoriel“ stiskl zuby a 

v očích se mu usadil tvrdý výraz. 

 

 

 

7. Oheň 
 

Wraithská loď se vznášela těsně vedle zeleného mračna. Většina posádky byla podle 

rozkazu v hibernačních kójích. Zak s několika důstojníky procházeli celé plavidlo od zádě až 

po příď a pečlivě kontrolovali každou místnost, každou chodbu a každé zákoutí. Hledali 

sebemenší stopu po veliteli a Andoriel. Cokoli, co by jim napovědělo, s jakým osudem se oba 

mohli potkat. 

......................................................................................... 

 

Probudil mě ranní chlad. Drze se prodral záhyby pláště, mrazil mi kůži a srážel můj dech 

do bílých obláčků. Ještě se zavřenýma očima jsem sáhla vedle sebe. Žádné teplé tělo, ke 

kterému bych se mohla přitisknout a spát dál, jsem nenašla. Neochotně jsem zamrkala do 

matného svítání. 

Ace nebyl nikde v dohledu. 

Posadila jsem se, přitáhla si plášť blíž k tělu a nervózně vyhlížela do probouzejícího se 

lesa. Neslyšela jsem žádný podezřelý zvuk, nic, co by mě varovalo. V jednu chvíli byl les 

kolem skalního převisu tichý a pustý a v další se Wraith skláněl, aby na mě viděl, a kýval, že 

bych měla vstávat. 

„Děkuju za včerejší pohádku,“ usmála jsem se, když jsem se narovnala. Pak jsem zvážněla. 

Ace a Otagari byli v přátelství i nenávisti svázáni silným poutem. Otagari dlouho váhal se 

zradou svého velitele a dalo by se říct spolupachatele vraždy královny. Až Aceovy neustálé 

návraty na Atlantis mezi lidi a zvlášť moje přítomnost ho přesvědčily, že vědec, který mu 

tolik pomohl, už si žádnou další pomoc nezaslouží. 

„Nebýt mě, bylo by všechno jinak,“ povzdechla jsem si pro sebe. 

Wraith mě klidně přejel očima. „Nebýt tebe, sedím stále v geniiském vězení. Nebo jsem 

mrtvý.“ 

„Nebo taky ne,“ ušklíbla jsem se na něj. „Dříve nebo později by sis poradil sám.“ Bez 

ohlížení jsem se vydala hustým lesem pokrývajícím úpatí skal. Cítila jsem Aceův pohled v 

zádech. 

Další cesta se proplétala skalami, skákala sem tam přes potok a prodírala se hustým 

porostem. Pohoří mi připadalo nekonečné. Prodírali jsme se jím dalších deset dní, než jsme se 

dostali na jeho protilehlý okraj. Za zády jsme stále měli pronásledovatele. Trochu jsem to 

nechápala. Co na mně bylo tak důležitého, že jsem jim stála za tolik námahy? Proč je 

neodradila přítomnost jiného muže v mé společnosti? Přemýšlela jsem nad těmito otázkami 

většinu cesty horami až k jejich konci. S očima sklopenýma pod nohy jsem se propletla 

trnitým houštím a automaticky sáhla po několika přezrálých plodech, které jsem vyzkoušela 

už den předtím, a tak jsem věděla, že aspoň na chvíli dokážou zahnat hlad. Pocit prázdného 

prostoru mě přiměl zvednout hlavu. 
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Před námi se do nedohledna rozprostírala holá travnatá pláň. Blížil se večer. Stačil mi 

jeden pohled, otočila jsem se a začala hledat místo na přenocování, i když mělo být ještě asi 

půl hodiny dostatek světla před stmíváním. 

Ace zůstal stát a zamračeně se díval do dálky. 

Brzy jsem našla jeskyni. Přepychové místo ke spánku s měkkým pískem, kde dokonce 

poblíž tekla voda. Vrátila jsem se k Wraithovi a vzala ho za ruku. 

Sklopil ke mně vážný pohled. 

Nesmyslný strach se do mě zakousl jako hladový vlk. Už dávno jsme zjistili, že telepatie 

tady nefunguje, ale nepotřebovala jsem ji, abych si dovedla představit, co chce udělat. 

„Zůstaň se mnou,“ vypadlo ze mě. Cítila jsem se hloupě. Sklonila jsem hlavu a zadívala se 

na svá okopaná a špinavá chodidla. Nad nimi se mezi námi houpalo jediné široké stéblo trávy. 

Wraithská dlaň se mi přitiskla na tvář a přinutila mě znovu vzhlédnout. Rychle jsem 

zamrkala. 

„Potřebuji energii,“ řekl Ace a pořád se na mě díval tím vážným pohledem. „Třeba je 

odradím od dalšího pronásledování.“ 

„Nechoď. Ne dneska. Ne teď. Prosím.“ Byla bych pokračovala, ale přerušil mě tím 

nejrychlejším a nejjednodušším způsobem. Políbil mě. Bylo to tak náhlé a překvapivé, že 

jsem zmlkla. 

„Vrátím se. Našla jsi místo na přenocování? Ukaž mi ho,“ pobídl mě. 

Sklonila jsem se a utrhla dlouhé stéblo, které se postavilo mezi nás. Natáčela jsem si ho na 

prst a pomalu vedla Wraitha k objevené jeskyni. U jejího ústí jsem zůstala stát. 

„Mám strach,“ přiznala jsem. „Mám strach, že odejdeš a už tě neuvidím.“ 

„Vrátím se brzo,“ ujistil mě se sebevědomým úsměvem. 

Podívala jsem se na kroužek z trávy na svém prstě. Rozmotala jsem ho a uvázala ho 

Aceovi na malíček. „Tak dobře,“ nuceně jsem se usmála, „nech si to, abys nezapomněl, kam 

máš přijít.“ 

Nadechl se a bylo vidět, že takový pošetilý dar chce odmítnout, ale na poslední chvíli si to 

rozmyslel. „Zůstaň tady. Budeš v bezpečí, než se vrátím,“ zamumlal jenom a zmizel v 

houstnoucí tmě. 

Sedla jsem si u vchodu do jeskyně a přitáhla si kolena pod bradu. Přála jsem si být 

neviditelná. Hrozící nebezpečí jsem cítila téměř hmatatelně. Oči mi mimovolně jezdily z 

místa na místo a snažily se proniknout nastávající nocí. 

Písek u ústí jeskyně se mi zdál měkký a krásně prohřátý odpoledním sluncem. Oči se chvíli 

namáhaly a pak začaly odmítat těžkou práci s hlídáním okolí. Chtěly odpočívat. Přes moje 

čím dál slabší protesty se zavíraly. Stočila jsem se do klubíčka a při čekání usnula. 

 

Ace se zastavil na břehu potoka. Ponořil ruce do proudící vody. Potřeboval si před 

nadcházejícím lovem srovnat myšlenky. Stále se vracely k Andoriel a jejímu náhlému strachu. 

I on ho cítil jako nepříjemné mrazení v zátylku. Jako upřený pohled skrytého nepřítele. To byl 

jeden z důvodů, proč se rozhodl pro noční výpravu. Chtěl ukázat té tlupě místních, která si 

myslela, že před nimi budou jenom utíkat, kdo je tady lovec a kdo kořist. 

Vytáhl ruce z vody a promnul si je. Dlaň mu zadrhla o stéblo trávy uvázané na levém 

malíčku na uzlík. S úsměškem zavrtěl hlavou, ale stéblo nechal tam, kde bylo. Rozhlédl se, 

určil směr a bez jakéhokoli hluku se začal proplétat lesem směrem k pronásledovatelům. Byli 

ve větší vzdálenosti, než se původně domníval. Trvalo mu ještě nejméně hodinu, než se dostal 

poblíž jejich nočního tábora. 

Oheň hořel na malé mýtině uprostřed hradby suchého trnitého houští. Ace se k němu 

dostával jenom velice nesnadno. Pomalu a obezřetně se proplétal mezi trním a snažil se, aby 

na něm zůstalo co nejméně kousků ze světle modrého pláště. Mezi posledními větvemi 

skloněnými až k zemi se zadíval na temné siluety spáčů. Oheň dohoříval a v jeho 
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zlatočervených záblescích viděl jenom neforemné šmouhy tmy na místech, kde muži 

odpočívali. 

Zůstal ležet na zemi a čekal, až světlo ještě víc uhasne. Přepočítal spící a zamračil se na 

jejich počet. Někde v okolí by měli být ještě dva. Jsou na hlídce nebo se odpojili od skupiny a 

ženou se dál na vlastní pěst? Ani jedno nebylo dobré. Prohlížel okolí, jestli nezahlédne 

přikrčenou hlídku, ať už spící nebo bdící, ale za celou dobu, co sledoval tábořiště, 

nezaznamenal ani jediný pohyb. 

Co nejtišeji se vysunul na travnaté prostranství. Nechtěl se neopatrně dotknout žádného 

z ležících těl a nechtěl se dostat na místa stále ještě ozářená ohněm. Zvedl se do dřepu a natáhl 

ruku nad nejbližší z pevně stažených pokrývek. 

Ze rtů se mu ozval ostrý sykot. V pečlivě stočených dekách nebylo po pronásledovatelích 

ani památky. 

Na jeho hlasitý výraz překvapení a zlosti se ozval smích, dusot nohou a vzápětí i praskání 

ohně, který se rozhořel na okrajích trnitého roští. Plameny rychle přeskakovaly z keře na keř a 

zavíraly Wraitha ve žhnoucím kruhu. Kamkoli se otočil, všude hučel oheň. V jeho plamenech 

viděl siluety mužů pobíhat kolem a udržovat požár tak, aby ho zcela obklopoval. 

„Zemřeš, cizinče!“ vykřikl jeden z hlasů. „Shoříš a nedozvíš se, co se stalo s tou, kterou jsi 

tak dlouho chránil. Konečně se k ní dostala naše paní. Tebe čeká smrt a nás odměna.“ 

Plameny přeskočily na jednu ze stočených pokrývek a pohltily ji vysokým hučícím 

sloupem zlatého žáru. 

Wraith uskočil. Cítil, jak mu šaty na těle doutnají a vlasy se mu kroutí horkem. 

Vzplály i další pokrývky a celý křovinatý kruh se proměnil v ohnivé peklo. 

Muži kolem zůstali stát. Byli přesvědčení, že z plamenů není úniku. Že už není nikdo, kdo 

by mohl utéci. Čekali až plameny pohasnou, a pak se postupně otáčeli a mizeli ve tmě. 

Poslední se rozhlédl po rychle dohořívajícím ohništi a s úšklebkem vykročil k okraji pohoří. 

Na spálené ploše z cizince neviděl ani ohořelý pahýl. Oheň ho strávil úplně. 

Uprostřed stále žhnoucího kruhu se pohnul černý stín. Pomalu a se zjevnou námahou se 

narovnal, bez váhání přešel po doutnajících uhlících a než poslední z mužů stačil zmizet 

v lese, vrhnul se na něj. 

Ozvalo se jenom tiché vyjeknutí. 

Z muže zůstala vysušená mumie, kterou od sebe stín odmrštil až do spáleného kruhu. 

Nezdržoval se sledováním probíhající regenerace a hned se vydal za dalšími z bývalých 

pronásledovatelů. Černou wraithskou krev mu rozpaloval vztek a touha po pomstě ji mrazila 

až ke kostem. Cáry pláště zapečené do spálené kůže mu odpadávaly od těla, jak se pokožka 

obnovovala a vylučovala poškozené části. Sežehnuté plíce se regenerovaly, znovu se plnily 

vzduchem a dodávaly kyslík potřebný k pronásledování kořisti. 

Ace se hnal po jejich stopách s vidinou další energie. Někde v podvědomí mu blikalo, že 

na konci jeho pronásledování bude Andoriel, vydaná na pospas neznámé hrozbě jakési „paní“. 

Čím dříve se vypořádá se všemi, které měl před sebou, tím dříve se bude moci v plné síle 

pustit do nového boje. 

 

Zbytek mužů pokračoval v cestě společně. Po počáteční euforii ze smrti cizince mezi nimi 

nastalo ticho. Pohybovali se bezstarostně, ale tiše, a rychle se blížili k místu, kde pohoří 

končilo, a začínala rozlehlá travnatá pláň. 

Stín za nimi přidal do kroku. Trpělivě čekal na možnost nenápadného útoku. 

První příležitost se mu naskytla, když se jeden z mužů na pár vteřin opozdil za ostatními. 

Jeho tělo zbavené energie zůstalo u paty stromu. Wraith se ani nepokoušel ho nějakým 

způsobem ukrýt. Regenerace pokračovala. Ze zad se mu slupovaly celé kusy spálené kůže a 

nahrazovala ji nová, bíle se lesknoucí ve svitu zelených hvězd. 
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Na zaváhání dalšího z mužů nečekal. Dostal se těsně za toho, který uzavíral skupinu 

přecházející úzkou vymletou brázdu, a tiše ho zbavil energie i života. Pod jeho dlaní muž 

nevydal žádný zvuk, kromě neslyšného vzdechu. Ostatní si dalšího zmizení ani nevšimli. 

Wraithovi se na tváři rozšířil úsměv. Do veselí měl ale ten úsměv stejně daleko jako jeho 

loď do Mléčné dráhy. Byl to jenom neradostný výraz vítězství nad příliš hloupou kořistí.  

Zbývalo pět mužů. Pět cílů, i když jeden z nich bude muset žít dost dlouho, aby Wraithovi 

pověděl, kdo je ta tajemná paní, kde se nalézá a co má v plánu udělat s Andoriel. 

Další dva se začali dohadovat nad svými podíly a zaostali za ostatními. 

Ace k nim došel tak tiše, že si ho všimli, až když stál těsně u nich. Levačkou chytil 

jednoho za krk, aby ho křikem neprozradil, a pravačka se mu hladově přisála na druhého. 

Úsměv mu z tváře nezmizel a děsil jeho oběti až do jejich konce. 

Trojice stála opodál a zmateně se rozhlížela v temné noci. Wraith byl krytý za štíhlými 

stromy, propletenými do sebe navzájem. Ukládal tam obě své poslední oběti. Zaslechl 

tlumené volání zbývajících mužů a zůstal v podřepu skrytý za skupinkou stromů. 

Trojice si vyměnila nejisté pohledy a vydala se na další cestu. Náhlé zmizení jejich druhů 

je znervóznělo. Nevěděli, co si o něm mají myslet. Vidina odměny od „paní“ je popohnala dál 

a nutila je zrychlit. Vždyť jedna z možností, kam ostatní zmizeli, byla i ta, že se je snaží obejít 

a předběhnout. Že by je mohl pronásledovat upálený cizinec, je ani nenapadlo. Takový žár 

nemohl přežít žádný člověk. 

Na wraithském těle už nebyla po ničivém zásahu ohně ani stopa. Ace se ušklíbl. Na této 

planetě měl zatím potravy nadbytek. Přes všechna nebezpečí, která se mu tady stavěla do 

cesty, nebo právě pro ně ve spojení s dostatkem stravy, se toto místo dalo nazvat téměř 

wraithským rájem. S jedinou výjimkou. Stálé hledání vhodného oblečení mu připadalo jako 

zbytečná ztráta času i energie. 

S nechutí si navlékl úzké nohavice a volnou košili z jednoho použitého těla. Druhému stáhl 

z ramene dlouhý stočený provaz a rozběhl se za zbývající trojicí. 

Pospíchající muže nečekaný útok překvapil jak svou silou, tak osobou útočníka. První 

dojem, že je to jeden z jejich ztracených druhů, se rozplynul stejně rychle jako myšlenka na 

nějaký odpor. Za pár okamžiků stáli všichni tři připoutaní k širokému kmeni stromu a muž, 

kterého mnoho dní hnali před sebou, si je zachmuřeně prohlížel. 

„Co jsi zač?“ vydechl mladík a pokoušel se nenápadně vykroutit z pout. Marně. Provaz 

měl důkladně obtočený kolem zápěstí a uzly byly správně umístěné tam, kam jeho prsty 

nedosáhly. Cizinec nevypadal jako žádný člověk, kterého ve svém životě viděl. 

„Není to člověk,“ zachraptěl starší muž vedle. „Je to démon. Zlo, které slétlo ze zelené 

oblohy, aby nás všechny zničilo.“ 

Ace se usmál. „Jsem rád, že jste mě poznali. O to snadnější bude naše domluva. Kdo je ta 

vaše ‚paní‘?“ 

Muži mlčeli a zírali na Wraitha s neskrývanou nenávistí. 

„Nebudu na odpověď čekat moc dlouho,“ zavrčel Wraith. Ani tak žádný z mužů 

nepromluvil. Wraith v dalším úsměvu odhalil špičaté zuby a pokročil ke staršímu muži 

stojícímu uprostřed. „Váš čas právě vypršel,“ řekl tiše. 

Nocí se vznesl vyděšený křik mladíka, když tělo přivázané těsně vedle něj ztratilo poslední 

zbytek energie. 

„Mluvte,“ pobídl Wraith zbývající dva. „Co má ta vaše ‚paní‘ v plánu se ženou, kterou 

jsem doprovázel?“ 

Třetí z mužů se mlčky ušklíbl. 

Ace se na něj zadíval, natáhl ruku a dotkl se dlaní hrudi roztřeseného mladíka. Nevšímal si 

mládencových proseb ani hrozeb, neříkaly nic o tom, co chtěl slyšet, díval se do očí třetímu 

muži. Viděl, jak bledne, ale stále byl rozhodnutý mlčet. Mladík ztichl, když mu na další křik 

nezbyla žádné energie. Ace přerušil pomalé krmení předtím, než zemřel. Stále se díval na 
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třetího muže. Ten byl sice bledý a tělem mu probíhal neovladatelný třas, ale vzdorně pozvedl 

hlavu. 

„Nedozvíš se, kdo je naše paní,“ řekl a tvář se mu změnila úšklebkem, kterým se snažil 

zamaskovat vlastní strach. „A nikdy už nenajdeš tu, kterou jsi chránil,“ dodal se vším 

pohrdáním a zlobou, kterých byl schopen. 

Ace dokončil krmení na mladíkovi. Cítil se tak nabitý energií, jako málokdy v životě. 

Zadíval se na svoji poslední zkrmenou oběť visící v najednou volných provazových poutech. 

„To ty jsi je všechny přivedl,“ řekl zamyšleně. 

Poslední živý muž sebou trhnul. „Jak to víš?“ zeptal se překvapeně. „Jak víš, že právě 

on…?“ Zmlknul, když k němu Wraith pohlédl. Přitiskl se zády ke kmeni stromu, zavřel oči a 

odvrátil hlavu. 

Ace se na něj zadíval. Pak se pohledem dotkl provazů, aby se ujistil, že budou muže držet 

pevně, a zmizel ve tmě. 

Pospíchal k jeskyni, kde měla Andoriel čekat na jeho návrat. Věděl, že byl pryč déle, než si 

oba mysleli, a doufal, že ji najde spící z dlouhého čekání. 

Před jeskyní se zarazil. Rozhlédl se, aby si byl jistý, že našel správné místo. Když se 

přiblížil, uviděl čerstvé stopy v písku a ty ho nenechaly na pochybách. Andoriel tu jistě byla. 

Otisk její bosé nohy se mísil s dalšími nezřetelnými stopami. Obešel skálu, prozkoumal 

samotnou jeskyni, ale po Andoriel nenašel žádnou další stopu. 

Zastavil se pod stromy u jeskyně a zvedl hlavu k nebi. Jeho zlostný výkřik se vznesl do 

noci a hluše zanikl. 

Usadil se mezi kořeny a zavřel oči. S dalším pátráním může začít za svítání. Měl sice 

dostatek energie na jakoukoli činnost, ale při nočním pátrání by mohl přehlédnout něco, co 

mu za denního světla neujde. 

 

 

 

8. Poslání 
 

Probudila jsem se s trhnutím. Vyklonila jsem se, abych viděla na oblohu, a zjistila, že jsem 

spala jenom hodně krátkou dobu. Co mě dokázalo přes nekonečnou únavu z útěku vzbudit? 

Podezřívavě jsem se rozhlédla kolem sebe. 

Les byl tichý, nikde se nepohnula ani travička. Přesto jsem cítila, jak se ke mně blíží 

neznámá síla. Otřásla jsem se. Posunula jsem pod sebe nohu, abych byla připravená k útěku, 

ale zatím jsem zůstávala na místě.  

Seděla jsem bez hnutí snad celou věčnost a napínala všechny smysly do krajnosti. 

Uvědomila jsem si, že už nemůžu dál zadržovat dech, abych se nerušila při poslouchání. 

Pomalu a neslyšně jsem se ústy nadechla. Ruce jsem nervozitou zatínala do písku. Pocit, že je 

něco špatně a nemůžu přijít na to, co to je, mě rozčiloval. Nemohla jsem se ho zbavit žádnými 

rozumnými důvody, jako třeba, že jsem tady sama a Ace se za chvilku vynoří jako duch 

támhle za křovím… Slabě jsem vyjekla, když se v namátkou naznačeném směru opravdu 

objevila neurčitá postava a pomalu se ke mně blížila. Upřeně jsem na ni zírala. Nedokázala 

jsem s určitostí říct, jestli se opravdu dívám na Ace. Zamračila jsem se. S rozeznáváním svého 

oblíbeného Wraitha jsem nikdy předtím problémy neměla. Netrvalo ani vteřinu, než mi došlo, 

co to znamená. Vyskočila jsem na nohy a rozběhla se na druhou stranu. Po třech skocích jsem 

narazila do další postavy. Vynořila se za skalou a chytila mě za ramena. 

„Ne!“ prskla jsem a uskočila. Ruce se sesmekly z mých ramen a další se mě chopily v 

pase. Trhla jsem sebou tak prudce, že jsem skončila na zemi. Hned jsem se zvedla, ale ta 

chvilka stačila, abych byla obklopena podivnými tvory. Byli zahaleni do tmavě šedých hábitů, 
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které v noci splývaly se žlutošedými kmeny stromů, takže byli téměř neviditelní. I když stáli 

těsně u mě, oči mi po nich přecházely a nedokázala jsem na ně zaostřit tak, abych rozeznala 

jejich rysy pod hlubokými kápěmi. Neubližovali mi, jenom mi bránili v útěku tak dlouho, až 

jsem zůstala stát. Nadechla jsem se a chtěla začít křičet. V té chvíli se přede mnou 

rozestoupili, aby nechali projít mladou ženu v zářivých oranžovo-černých šatech. Rychlým 

pohledem jsem se snažila odhadnout, koho mám před sebou. Její světlé vlasy vypadaly v záři 

hvězd téměř bíle. Byly spleteny do složitého účesu, ze kterého jí na ramena visely pečlivě 

stočené pramínky. Šaty neměly rukávy a jejich sukně sahala vpředu sotva ke kolenům, aby se 

v zadní části prodlužovala až k zemi. Černé měkké boty bez podpatků byly vysoké ke 

kotníkům, kde je stahovala zářivě oranžová široká stuha. Znovu jsem se jí podívala do 

obličeje. Hrdý postoj, očividná přezíravost, se kterou nebrala na vědomí svůj doprovod a 

jenom očekávala, že budou bez dotazů plnit její přání, i tvrdý lesk jejích světlých očí, se mi 

vůbec nelíbily. Byla přesvědčená, že celý vesmír je tu kvůli ní. 

Zadívala se na mě tak upřeně, až jsem měla chuť couvnout a sklopit oči. Místo toho jsem 

zvedla bradu a odmítla pohledem uhnout. Usmála se. 

„Dobrý výběr,“ kývla trošku hlavou. „Mám pro tebe práci,“ oslovila mě. 

„Kdo jsi?“ zamračila jsem se. 

„Věř mi, že na tom vůbec nezáleží,“ zasmála se. 

„Jak komu,“ povytáhla jsem obočí. 

Pobaveně zavrtěla hlavou a natáhla ke mně ruku. 

Chtěla jsem couvnout, ale tvorové v kápích mi znemožňovali dostatečný pohyb. I tak se mi 

podařilo vyhnout se jejím vztaženým prstům. Žena se ušklíbla. Na odpor nebyla zvyklá. Povel 

jsem nepostřehla, jenom jsem ucítila prsty jejích služebníků, jak se mi zarývají do kůže a drží 

mě na místě. Snažila jsem se jim vysmeknout. Marně. 

„Každý na této planetě by byl poctěn, kdybych ho pověřila úkolem, který čeká tebe.“ 

Udělala ke mně pomalý krok a pak ještě jeden. 

„Nevím, kdo jsi, a nevím, proč bych měla být poctěna,“ pořád jsem se snažila vykroutit ze 

sevření. 

„Tak dobrá,“ povzdechla si. „Dalo by se říct, že jsem něco jako místní vědma. Ta, co svojí 

vůlí ovládá ostatní.“ Zadívala se mi upřeně do očí. 

S trochu škodolibým úsměvem jsem jí pohled vracela, dokud netrhla hlavou a se 

zamračením se neodvrátila. Telepatie tu nefungovala, ale obrana cvičená až k automatické 

reakci měla pořád svoji váhu. 

„Ostatní možná,“ zasyčela jsem. 

„Jsou i jiné způsoby,“ řekla klidně. Její služebníci ustoupili tak, že měla žena kolem sebe 

volný prostor. Všichni v kápích se tísnili za mnou. 

Snažila jsem se využít jejich pohybu, abych se jim vytrhla, ale jejich prsty mě sevřely 

silněji a pomalu mě tlačily dolů, až jsem před ženou zůstala klečet na kolenou. 

„Tak ti nezbývá, než čarovat?“ prskla jsem. Pořád jsem se snažila zdržovat a tiše jsem 

doufala, že se objeví Ace. Na vlastní útěk ani útok jsem neměla dost sil. 

Žena se usmála, rozhlédla se a o krok ustoupila. 

„Jsi jenom obyčejná čarodějnice,“ pokračovala jsem. 

Nereagovala. Od pasu si odvázala měch a odložila ho stranou. Podle jeho pohybu jsem 

usoudila, že v něm bude nějaká kapalina. Zapletla si prsty a protáhla se až do záklonu. Pomalu 

se narovnávala, až zůstala stát s rukama nad hlavou. 

„Podvolíš se,“ znovu na mě upřela pohled. 

„Ne,“ odpověděla jsem klidně. 

Rozpojila ruce a natáhla je ke mně. „Podvolíš se. Oheň a voda tě spoutají. Zbaví tě vůle,“ 

zašeptala. 
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Znovu jsem sebou trhla, ale ruce jejích služebníků mě držely pevně. S odpovědí už jsem se 

neunavovala. 

Čarodějnice přede mnou obrátila vzhůru sevřenou levou ruku a pomalu rozevřela pěst. Na 

dlani se jí rozžehl ohnivý plamínek. Sílil, dokud jí nepohltil celou ruku. Jakmile se to stalo, 

zvedla ji nad mou hlavu. Nedokázala jsem z plamenů spustit oči, takže se moje hlava 

zakláněla zároveň s tím, jak zvedala hořící ruku. Klečela jsem s hlavou zvrácenou a 

fascinovaně hleděla do plamene. 

Jeden ze služebníků se sehnul k vaku na vodu pohozenému stranou, odstranil uzávěr a jeho 

obsah mi začal lít do krku. Kouzlo ohně pominulo a já se mohla opět začít bránit. Znovu jsem 

se začala zmítat v touze se osvobodit a prskala jsem tekutinu kolem sebe. 

Oheň nad mou hlavou se pohnul, ale moje oči už nepřitáhl. 

Čarodějnice sykla a položila mi hořící dlaň na temeno hlavy. „Podvolíš se!“ přikázala. 

Nedokázala jsem zabránit, abych trochu té tekutiny nespolykala a dotyk ohně se propálil 

mojí myslí. Ničil všechno, co jsem byla, a nechával za sebou jenom popel vzpomínek a 

pocitů. Co nespálil oheň, odnesla voda. Zůstala prázdnota, ve které jsem se ztratila. Nezůstalo 

nic, k čemu bych se mohla upnout, nic, za co bych se schovala. Všechno zmizelo a nezůstalo 

ani jedno malé já, které by vědělo, kdo je. 

 

Kita se usmála. Boj byl delší, než se původně domnívala, ale o to uspokojivější. Získala 

novou silnou služebnou. Ne, rozhodla se. Služebnou z ní neudělá. Pokud se vrátí z prvního 

úkolu, bude z ní bojovnice. 

Čarodějnice se naklonila, aby si zblízka prohlédla klečící ženu. Už se nebránila. Skelný 

pohled upírala někam do ztracena a zdálo se, že nevnímá okolí. Kita pokynula služebníkům. 

Ti uvolnili sevření a odstoupili. 

„Vstaň,“ řekla ostře. Žena bez zaváhání poslechla. Stejně tak bez nejmenší známky odporu 

následovala Kitu, kamkoli ji vedla. Ostatní služebníci šli za nimi v uctivé vzdálenosti. 

Andoriel se po nich neotáčela, takže neviděla, jak za nimi zahlazují stopy, aby je nikdo 

nemohl sledovat. Čarodějnice věděla, že osm vybraných mužů v jejích službách udělá 

všechno proto, aby průvodce té ženy zdrželi dostatečně dlouho a v nejlepším případě se ho 

zbavili natrvalo, ale opatrnost se jí vždycky vyplatila. Nechtěla, aby její plány zhatila 

opomenutá drobnost. Jejich příchod očekávala každou chvíli a musela se ovládat, aby se 

neotáčela, vyhlížejíc Brevana. Byl tak mladý a tak zapálený, že mu nedávno dovolila víc, než 

všem jiným. Přes svoje ostatní plány a intriky se jí teď občas zastesklo po jeho dotyku, i když 

tajeném v přísném soukromí její komnaty. Až dokončí první část tohoto důležitého úkolu, 

bude moci Brevanovi věnovat několik horkých dní a rozpálených nocí. Usmála se do temnoty, 

spokojená sama se sebou. 

Kitino zamyšlení skončilo, když došli k výběžku lesa, který se hluboce vrhal na travnatou 

pláň a ještě dlouho s travou bojoval o místo shluky keřů. 

Pod posledními stromy se zastavili a Kita ukázala stranou. Jeden ze služebníků se v tom 

místě sklonil, a když se narovnal, držel v náruči hromádku oblečení. 

„V současném oděvu bys daleko nedošla,“ řekla čarodějka. „Zde je oblečení vhodné pro 

splnění tvého úkolu.“ Pokynula ke služebníkovi. Ten natáhl ruce se šaty a zůstal bez hnutí stát 

celou dobu, co se Andoriel převlékala. 

Místo sukně dostala úzké kalhoty se širokým opaskem a vysoké boty z jemné kůže. Bílou 

halenu a vestu vyměnila za obepjatý živůtek ve stejně tmavé barvě, jako plášť s hlubokou 

kapucí, který jí nakonec celou zahalil. Služebníci jí ho v pase stáhli dalším širokým opaskem 

a na něj jí umístili pouzdro s úzkou dýkou a několik různě velkých a plných váčků a měchů. 

Původní oblečení skončilo na hromádce a nikdo si ho dál nevšímal. Dlouhé vlasy jí spletli do 

pevného copu, aby jí nepřekážel v pohybu a kratší vlasy nad čelem sepnuli širokou černou 

obručí. Ještě jednou vše zkontrolovali a odstoupili. 
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Andoriel stála a čekala, až bude její výstroj i výzbroj kompletní. Oči stále upírala 

nepřítomně před sebe. Vypadala jako stroj, který čeká, až mu tvůrce do paměti vloží jeho 

určení. Čarodějnice spokojeně pokývala hlavou. 

„Tvůj úkol,“ řekla, „bude náročný a velice důležitý. Splníš ho a vrátíš se. Neuspěješ a 

zemřeš. Vrátíš se s pokladem, který ti popíšu, nebo se nevrátíš vůbec. Rozuměla jsi?“ 

Andoriel krátce kývla. Stála otočená k travnaté pláni a připravená vyrazit, jakmile se dozví, 

co je jejím cílem. 

Čarodějka poslala své služebníky pryč. Počkala, až i poslední zmizí v hloubi lesa, než se 

k Andoriel naklonila. Podrobně jí popsala cestu i poklad, který má získat. Stejně tak určila 

místo setkání po úspěšně zakončené misi. Místo, kde předá získanou věc do rukou své paní 

Kity. Nikomu jinému než jí, zdůraznila. Pak přijde odměna. 

Andoriel poslouchala, ve tváři se jí nepohnul ani sval. Jenom občasné mrknutí naznačilo, 

že před čarodějnicí nestojí socha, ale živá bytost. 

Kita skončila se svým proslovem, zadívala se ještě naposledy na obličej svého 

nejnovějšího přírůstku do houfu sloužících. Zopakovala si v duchu, co bylo řečeno, a lehce se 

usmála. „Běž!“ křikla. 

Andoriel vyběhla na travnatou pláň, zvedla hlavu, aby se zorientovala podle neznámých 

hvězd, a bez ohlédnutí vyrazila tryskem z Kitina dohledu. 

Čarodějnice se za ní dívala a spokojeně si pro sebe pokyvovala hlavou. Ta neznámá byla 

dost silná nejenom na to, aby vydržela cestu, ale také aby dokázala získat Bílý Krystal. Věc, 

po které Kita toužila už několik let. Jestli se s ním vrátí, bude z čarodějnice nejmocnější a 

hlavně nejbohatší osoba v celém známém světě. Zamračila se. Řekla té ženě, jak má správně 

s Krystalem zacházet? Jistěže! Od kdy pochybuje sama o sobě? Otočila se, až kolem ní 

zavířila sukně, a vykročila ke svému domovu, kde už čekali šedí sloužící na její další rozkazy. 

Jistě tam bude i Brevan s hlášením o smrti průvodce té ženy. Pro všech osm mužů měla 

připravenou drobnou odměnu za splnění úkolu a pro Brevana chystala ještě něco navíc. 

Zlostný výkřik Wraitha ji dostihl tak daleko, že už nedokázala určit přesný směr, odkud 

přišel. Přesto ji dokázal na pár chvil zastavit na místě a způsobit, že jí po zádech přeběhl 

mráz. Odehnala náhlou myšlenku, že Brevana už nikdy neuvidí, a rychleji vykročila na ten 

krátký zbývající kousek cesty, který měla před sebou. 

 

Andoriel zvolnila běh, aby vydržela dané tempo co nejdelší dobu. Nebylo nic, o čem by 

přemýšlela, a co by jí krátilo cestu napříč nekonečnou plochou plnou ostré trávy. Poběží v ní 

ještě mnoho dnů, než se dostane k horám, jejichž vrcholky se budou ztrácet v zeleni oblohy. 

Mezi jejich strmými svahy čekal cíl její cesty. Ale tak daleko dopředu nepřemýšlela. Důležitý 

byl jenom okamžik jejího bytí, ve kterém se právě nacházela. Pro tuto chvíli to byla travnatá 

pláň ozářená zeleným světlem hvězd a s nastávajícím dnem také čím dál těžší dech a bolest 

ozývající se stále důrazněji z nohou i z namáhaných plic. 

Přes vzrůstající potíže běžela Andoriel dál, dokud se slunce nevyhouplo na oblohu v celé 

své zlaté kráse a nezačalo pálit. Pak se svalila do mělkého dolíku a před usnutím se donutila 

nalít si do krku trochu vody a sníst tenký plátek sušeného masa ze zásob, které měla zavěšené 

kolem pasu. Bezesný spánek jí dodal sílu na další pouť, ale nepomohl ani jediné zapomenuté 

vzpomínce, najít si cestu zpět do její hlavy. Celou její mysl okupovala jenom cesta a její cíl. 

 

......................................................................................................... 

 

Ace otevřel oči s prvním nesmělým paprskem svítání. Zbytek noci setrvával v polobdělém 

stavu, kde jsou všechny myšlenky jasné a skládají se do tvarů, které by bdělá mysl nedokázala 

utvořit. Možná proto se jich většina při procitnutí vytratí nebo zkroutí k nepoznání. 
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Mnoho věcí bylo v noci Wraithovi jasných a ve slunečním světle mizely rychleji než rosa 

na koncích tmavomodrých listů. Neměl čas se jimi zabývat. Až budou potřeba, vynoří se 

znovu. 

Začal pátrat po stopách, které by ho přivedly k Andoriel. Kromě několika nezřetelných 

otisků u jeskyně nenašel ani nejmenší známku toho, kam se ztratila. Postupoval ve stále větší 

vzdálenosti, až zůstal stát na okraji pláně. Zadíval se k obzoru a pak očima přejel po rozhraní 

mezi lesem pod horami a plání. Zamračil se a potřásl hlavou. Vrátil se k jeskyni a vydal se na 

druhou stranu. Tam, kde nechal přivázaného posledního z pronásledovatelů.  

Našel strom se zbytky rozřezaných provazů, ale po muži nezůstala žádná stopa. 

Wraith cítil stále větší podráždění. Na tomto světě byly situace, které se mu nedařilo 

zvládnout ke své spokojenosti. Jeho ego to nenávidělo, ale jeho touha po nových podnětech 

jásala nad každou další výzvou. 

S hlubokým nádechem se zadíval do modrých korun stromů. Další zlostný výkřik v sobě 

zadusil hned v zárodku. Oči mu sklouzly po jednom z šedožlutých kmenů a zastavily se na 

několika usychajících lístcích. Už ztratily svoji sytě modrou barvu a přecházely k zelené a 

žluté. Třepetaly se na zlomené větvičce, žalovaly světu nad nespravedlností krátkého života a 

Wraithovi ukazovaly směr, kterým by se měl vydat. 

Ace nezaváhal. Rozběhl se lesem, sleduje danou stopu. 

 

 

 

9. Jižní strana 
 

Wraith se proplétal lesem u poslední ze skal, které mu zatím lemovaly cestu. Stopu ze 

zlámaných větví už dávno ztratil, ale držel stejný směr a doufal, že brzo narazí na známku 

lidské přítomnosti. Ještě se nevzdával naděje, že na konci svého hledání narazí na Andoriel. 

Nebylo by to poprvé, co ji zachraňoval z nepříjemné situace, do které se dostala většinou 

vlastním přičiněním. Při vzpomínkách na některé z jejích nápadů se ušklíbl. Díky jedné lidské 

ženě se už několik let rozhodně nenudil. 

Skály nechal za sebou a došel k okraji lesa. Mírně kopcovitý kraj před ním byl pečlivě 

obděláván. Barevné čtverečky polí se střídaly s loukami a lesíky. Wraith se na ně zamračil. 

Divoký porost mu byl milejší. Automaticky očima hledal stopy těch, které sledoval. Kamkoli 

se podíval, viděl lidské zásahy do okolí. Každý z nich mohl být pokračováním nedobrovolné 

cesty Andoriel. A také nemusel. 

Za jednou z vyvýšenin uviděl proužky stoupajícího dýmu. Obezřetně se k nim vydal. 

Procházel po okraji lesa, až narazil na vyježděnou prašnou cestu. V zatáčce se objevil povoz 

tažený nízkými modrými zvířaty s hrbolatými hlavami a třemi prsty se zahnutými drápy na 

každé noze. Na povoze seděl starší muž. Ace už nestačil ustoupit do skrytu stromů a keřů. 

Zůstal stát a čekal, až ho povoz mine. 

Muž zvedl hlavu a usmál se. „Jedete do vsi?“ zeptal se, když se k Wraithovi blížil. 

„Naskočte si.“ Kývl vedle sebe. 

Aceovi stačil jeden dlouhý krok, aby se dostal na stupátko povozu. „Děkuji,“ řekl a usadil 

se vedle muže. 

„Jmenuju je Alvet. Jsem tady z Jižní strany,“ ukázal Alvet před sebe bičem, kterým 

poháněl modrá zvířata. Cesta kličkovala mezi poli a blížila se k vesnici. Z homolovitých 

střech stoupal kouř, který Ace viděl od lesa. Alvet pokračoval v povídání: „Mám tu malý 

statek a chovám kobary. Za vsí jsou louky, kde se pasou. Jestli budete k další cestě potřebovat 

spolehlivé zvíře, určitě se dohodneme,“ úkosem se podíval na svého tichého společníka. 
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Ace se díval před sebe a přemýšlel, jak se muže zeptat na tu, kterou jejich pronásledovatelé 

nazývali „paní“. „Kdo vládne tomuto kraji?“ položil opatrnou otázku. 

„No, pane,“ Alvet zaváhal. Očividně čekal, až muž vedle něj doplní nějaké jméno, ale 

nedočkal se. „Tak tedy, pane neznámý,“ pokrčil rameny. „Tomuto kraji vládne rodina 

Gillanderových. Ale budete z hodně velké dálky, když o nich nevíte.“ 

„Gillanderovi,“ zašeptal Ace. 

„Jo, jo. Stará paní se snaží, aby jí dětičky nepřerostly přes hlavu. Ale...,“ Alvet se zarazil. 

Ten cizinec zblízka vypadal děsivě a jeho neznalost místních poměrů byla podezřelá. 

„Říkají mi Todd,“ pronesl Ace vážně. Rozhodně neměl v úmyslu prozrazovat své pravé 

jméno a použití názvu, který mu dal Sheppard, mu připadalo vhodné a zvláštně uklidňující. 

„Jsem tady moc krátce, abych se orientoval v místních poměrech, ale od několika místních 

jsem slyšel cosi o nějaké paní. To je matka Gillanderová?“ 

„Kdo ví,“ pokrčil Alvet znovu rameny. „Buď ona, nebo mladá paní.“ Zamlaskal na kobary 

a zatočil s nimi k prvnímu z domků vesnice. „A jsme doma,“ řekl radostně. „Varia připraví 

něco k jídlu a můžete si odpočinout, než se vydáte dál. Kam máte vlastně namířeno?“ zeptal 

se nevinně. 

„Ke Gillanderovým,“ řekl temně Ace. 

Alvet se na něho podíval s náhlým strachem. Cizinec Todd mu naháněl stále větší hrůzu. 

„K nim nemůžete přijít jen tak na návštěvu.“ Hlas se mu roztřásl jenom při té představě. „Za 

deset dní tady bude pán Haol. Ten vás může uvést ke Gillanderovi. Jestli tam půjdete sám, 

zničíte sebe i nás.“ 

Ace se na něj zamračil. Nepotřeboval rady od člověka. 

„Už jsi zpátky!“ ozval se výkřik od domu. K potahu běžela mladičká dívka. Dlouhá sukně 

jí poletovala kolem kotníků a dlouhé vlasy kolem obličeje. Zastavila se, položila ruku na 

opěrku kozlíku a druhou vztáhla k Alvetovi. „To je dobře, že jsi doma,“ zamumlala a 

stahovala ho na zem, než stačil sestoupit sám. „Je tady Gavin. Mluví divně.“ Zarazila se, když 

si blíž prohlédla Ace, stále usazeného na voze. Její už tak bledý obličej zbledl ještě víc. I pihy 

hustě rozsypané po každém kousku odhalené kůže ztratily něco ze své barvy. Jenom oči 

rozšířené strachem zůstaly stejně oříškově hnědé a ladily s rusými vlasy, které jí lemovaly 

tvář. „To jste vy,“ zašeptala. 

Ace seskočil na zem. Rychlým pohledem přejel okolí, aby se ujistil, že nablízku není nikdo 

další, pak se zahleděl na dívku. „Já?“ 

„Vario,“ Alvet držel dceru za rameno, jak se o ni ještě před chvilkou opíral při sestupování 

z povozu, a zřejmě nepostřehl poslední slova, která padla mezi dívkou a Wraithem. „Toto je 

Todd. Cizinec z takové dálky, že nezná ani místní vládce. Přesto se s nimi touží setkat. Jestli 

je tady Gavin, mohl by mu pomoci.“ Pohladil dceru po paži, než se jí pustil. „Postarám se o 

kobary a uklidím vůz, než se setmí. Vezmi Todda dovnitř a připrav nám něco k jídlu. Snad se 

s Gavinem dohodnou.“ Se zbytkem obav se podíval na cizince. Doufal, že ho švagr Gavin 

odvede, kam bude třeba, aby kvůli němu Alvet a Varia neměli potíže. 

Varia jenom přikývla, otočila se a vykročila zpátky k domku. Po pár krocích se po otci 

ohlédla, aby se přesvědčila, že je zaměstnaný kolem svých milovaných zvířat, a rozhodným 

pokynem zastavila Ace předtím, než stačil vkročit do domku. 

„Gavin jistě mluvil o vás,“ řekla tlumeným hlasem. Očima pátrala ve Wraithově obličeji, 

jako by z něj chtěla vyčíst každou skrytou myšlenku. „Tetein by další ztrátu...,“ zarazila se. 

Děkuju, že jste ho nechal žít,“ vyhrkla a jako první vběhla do domu. 

Ace ji pomalu následoval. Už věděl, koho uvidí. U doběla vydrhnutého dřevěného stolu 

seděl muž, kterého v noci nechal jako jediného žít přivázaného u stromu. Při Wraithově 

vstupu muž vyskočil a nebýt Varii, vrhnul by se k nejbližšímu oknu. 

Dívka ho chytila za ruku. „Je to náš host. Snad i v té dálce, ze které přišel, dodržují 

základní pravidla slušnosti, aby se v hostitelově domě nepozabíjeli,“ řekla důrazně a otočila se 
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k Aceovi. „Dovol, abych ti představila svého strýce Gavina. Gavine, to je Todd. Host mého 

otce.“ Nechala stát Ace a Gavina proti sobě a začala se točit kolem jednoduchých kamen. 

Ace si muže se zájmem prohlížel. „Kdo tě osvobodil?“ zeptal se místo všech 

zdvořilostních frází. 

Gavin se slabě ušklíbl. První šok z dalšího setkání ho už přešel. „Neprohledal jsi nás. Měl 

jsem schovaný nůž. Kdyby ses ke mně přiblížil...“ 

„Zemřel bys tak jako tak,“ dopověděl klidně Ace. „Takže ta tvoje paní neví, že jsi naživu?“ 

Gavin polkl. Celou cestu lesem k nejbližší vesnici, kde naštěstí bydlel bratr jeho ženy, i 

v Alvetově domě přemýšlel, jak Kitě oznámit, že její milovaný Brevan už nikdy nepřijde. Na 

způsob jeho smrti se snažil ani nepomyslet. A na reakci Kity už vůbec ne. Nesplnili úkol a 

Gavin byl jediný, kdo za to mohl nést trest. Potřásl hlavou v odpověď na Aceovu otázku. 

„Dovedeš mě k ní,“ prohlásil Ace rozhodně. „Zjistím od ní, kde je ta žena, která byla se 

mnou, a možná,“ zadíval se Gavinovi do očí. „Možná zůstanete oba naživu.“ 

Gavin se rozesmál. Hlas se mu vrátil. „Jestli si to tolik přeješ, dovedu tě k ní. Za tvé 

chycení získám odměnu nebo mi aspoň zůstane zachován život. Ty se nedozvíš nic. Paní Ki... 

moje paní tě zabije. Pomalu a bolestivě. Jen tak, pro svoje potěšení. A pro pomstu, že jsi ji 

připravil o jejího tajného milence.“ Přejel po Aceovi očima. „Možná tě ještě před smrtí 

využije i jinak.“ 

„Paní Ki?“ zeptal se Ace. Hrozby nechal bez povšimnutí. „Jestli se s ní mám setkat, měl 

bych znát celé její jméno.“ 

„Nemusíš. Nevezmu tě k ní,“ zamumlal Gavin. „Nechal jsi mě žít. Nepovedu tě na smrt.“ 

„To nech na mě,“ usmál se Ace. „Pokud cítíš nutnost nějak se odvděčit za svůj život, 

udělej to podle mého přání.“ 

Varia bouchla dřevěnými talíři na stůl. „Jídlo bude hned. Sedněte si,“ řekla ostře. Bylo na 

ní znát, že poslouchala rozhovor v místnosti a nemá z něj radost. 

Ace se k ní otočil. „Děkuji za tvou starost. Jsem sytý.“ 

Gavin se zachvěl. Nikdy netrpěl přílišnými obavami nebo dokonce strachem z čehokoli. 

Proto si ho také Kita vybrala do speciální skupiny. Ale tento tvor v něm vyvolával mrazení 

jenom svojí přítomností. Navíc si znovu vzpomněl na důvod Toddovy sytosti. 

„Mám hlad, Vario!“ volal ode dveří Alvet. „Co jsi nám připravila?“ Mnul si ruce a sedal ke 

stolu. Gavin ho následoval a s trochou váhání si přisedl i Ace. 

Varia postavila doprostřed stolu hlubokou kovovou nádobu s hustou masovou kaší a v 

ošatce vedle pečené placky. 

Oba muži se s chutí pustili do jídla. Ace seděl a v prstech zamyšleně trhal na kousky 

placku. Připomněla mu tu, kterou ještě stále nenašel. 

Po jídle si Alvet zapálil cosi smrdutého v dlouhé trubici. Sedl si na lavici k oknu, 

vyfukoval oblaka kouře a díval se ven do nastávající noci. 

„Zítra po rozednění mě odvedeš ke Gillanderovým,“ podíval se Ace na Gavina. Jeho očím 

neunikla únava, se kterou muži klesala hlava, i když se snažil, aby na sobě nedal nic znát. 

Gavin se na něj zamračil, ale nakonec váhavě přikývl. „Dobrá. Jak si přeješ.“ Dlouhé 

pronásledování Todda a jeho ženy a poslední noc prožitá v hrůze ze smrti, která prošla tak 

blízko kolem něho, ho připravily o sílu k dalším dohadům. Pokud si Todd přeje zemřít rukou 

paní Kity, Gavin mu nebude bránit. 

„Tetein pošlu vzkaz, že se ještě zdržíš. A také, že jsem tě viděl živého a zdravého,“ řekl 

Alvet, aniž spustil pohled ze stmívajícího se kraje. „Teď byste si měli jít odpočinout. Zítra vás 

čeká dlouhá cesta.“ 

Ace vstal od stolu a lehce sklonil hlavu. „Děkuji za tvé pohostinství,“ řekl vážně. 

„Tady si odpočinete,“ kývla Varia hlavou směrem k části domku oddělené od ostatní 

prostory proutěnou stěnou, která se dala částečně odsunout. 
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Ace otevřel oči do tmy. Ležel v přístěnku Alvetova domku na zádech a v první chvíli 

nevěděl, co ho probudilo. Vzápětí ucítil na hrudi nepatrný pohyb a pochopil, že to byl dotyk, 

který ho přivedl zpět k vědomí. Pootočil hlavu a v matně zeleném světle hvězd uviděl hned 

vedle svého ramene světlý ovál bledého obličeje. Varia se ve spánku otočila k němu a 

položila mu ruku na prsa. Byl to tak automatický a přirozený pohyb, že ji ani neprobudil. 

Wraith ležel bez hnutí. Díval se do stropu a čekal, až se dívka vedle něj otočí zpět a pustí 

ho. Nestalo se. Místo toho se k němu přisunula ještě blíž a položila si hlavu na jeho paži. 

Na čele mu vystoupila vráska. Vzpomínka na to, jak se k němu v posledních nocích tisklo 

tělo Andoriel, byla příliš čerstvá. 

Pomalu odsunul Variinu ruku, podložil jí hlavu dlaní a odsunul se z jejího dosahu. Opatrně 

jí hlavu položil na stočenou pokrývku, vstal a vyšel z domku do končící noci. Zvedl oči 

k obloze. 

V hlavě se mu mísily vzpomínky na dobrodružství v tomto divném světě s touhou vrátit se 

zpátky na svou loď. Dostat se zpět, to byl hlavní cíl celé jeho snahy o přežití zde. Po první 

zkušenosti s vítáním nově příchozích věděl, že musí být v pátrání po zpáteční cestě opatrný. 

Záblesk poznání, který přišel těsně před usnutím Na Rozhraní, se už nevrátil. Ace se ho marně 

snažil vyvolat znovu. Zůstala jenom matná představa vysoké osamocené hory, která byla bez 

další nápovědy ještě víc matoucí, než všechny dohady a vědecké teorie, na které si vzpomínal. 

Dům Na Rozhraní ho znovu přivedl k Andoriel. Andoriel. Bez ní se vrátit nemohl a 

nechtěl. Částečně pro svoji hrdost až ješitnost, že ji dokáže ochránit za každé situace, ale 

hlavně pro to, čím se stala, aniž si to zatím uvědomila. Než najde cestu ze zeleného místa na 

svoji loď, musí nejdříve získat Andoriel zpět. 

Nebe na východě začalo světlat. Wraith v domku za svými zády uslyšel hlasité projevy 

vstávajících lidí. Nebude trvat dlouho a vydá se ve společnosti Gavina na další cestu. Ta ho 

přivede k Andoriel a na jejím konci společně naleznou temnou hloubku vesmíru v červeném 

příšeří wraithské lodi. 

„Jestli stále trváš na tom, že tě mám odvést ke Gillanderovým, můžeme vyrazit,“ oslovil 

Wraitha Gavin. Zastavil se vedle něj a rozhlížel se po probouzející se krajině. Po vydatném 

spánku vypadal, že je plný síly. Po včerejších záchvěvech strachu nezůstala ani památka a na 

Ace se díval vyrovnaným pohledem. Bylo v něm odhodlání postavit se každé překážce, která 

by mu mohla zabránit v tom, co si předsevzal, ať to bylo cokoli. 

„Nemusíš odcházet,“ ozvalo se zevnitř. Alvet se vynořil z domu a došel k nim, následován 

Varií. „Zůstaň tady,“ zadíval se na Todda. „Další pár rukou se mi hodí a budou tady lépe 

využité, než když ulehnou ve spánku smrti.“ 

„I já prosím – zůstaň,“ řekla tiše Varia. Pod Aceovým pohledem sklopila oči a pihy jí 

zmizely v ruměnci. 

Ace se obrátil k Alvetovi. „Musím najít tu, která přišla se mnou. Děkuji ti za možnost 

odpočinku i za nabídku zůstat. Není to možné. Sbohem.“ Krátce pokývl hlavou a vyšel na 

prašnou cestu. Na Varii už nepohlédl. Její chování mu naznačilo, že dívčin spánek nebyl tak 

hluboký, jak v noci předstírala. Nechtěl za sebou nechávat naději na budoucí bližší setkání. 

Gavin se rychle rozloučil se švagrem i neteří a hned na začátku dne nasadil ostré tempo 

pochodu. Pokud ho udrží, mohou být další den před polednem v dohledu bělostných zdí sídla 

rodiny Gillanderových. 

 

............................................................................................ 

 

Andoriel běžela travnatou plání. Vysoké hory už byly na dohled a pomalu ale jistě zabíraly 

celý horizont, ke kterému mířila. Svaly jí bolely nezvyklou námahou celodenního běhu. 

Energie jí ubývala mnohem rychleji, než se čarodějnice domnívala. Nové pochody v Ájině 
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těle žádaly svůj díl bez ohledu na zbytek těla. Nevnímala je. Jenom přestávky k odpočinku 

byly stále častější a delší a zásoby jídla a pití mizely rychleji, než jak je Kita spočítala. 

Andoriel nepřemýšlela o tom, co bude jíst za několik dní. Dodávala tělu tolik energie, 

kolik potřebovalo, a nad zpáteční cestu se pomalu snášel mrak hladu a vyčerpání. 

 

 

 

10. Gillander 
 

Druhý den ráno po odchodu z Jižní strany se u cesty vedoucí k sídlu Gillanderových krčily 

dvě postavy. Gavin spal stočený do klubíčka pod pláštěm, který ho chránil před nočním 

chladem, a Ace seděl vedle něho s nohama zkříženýma před sebou. Netrpělivě vyhlížel další 

část jejich pouti. Doufal, že už brzy dorazí k té, která odvedla Andoriel. Během minulého dne 

se mu podařilo zjistit od Gavina její jméno – Kita. A také něco o celé rodině. 

Jejímu bratrovi se všeobecně říkalo Gillander. Pokud někdo znal jeho další jméno, 

nevyslovoval ho. A jejich matka byla označována jako stará paní Gillanderová. 

O Gillanderovi se mluvilo často. Vládl nad krajem podle své nálady a rozmaru, někdy jako 

dobrý a přející pán, jindy jako tyran požadující vše, na čem jeho oči spočinuly. 

Paní Kita se držela v ústraní. Krásná a plná jedu si za pomoci magie plnila vlastní sny. Sny 

o moci a síle. Sny o ovládnutí života a vůle všech okolo. 

Jejich matku nikdo neviděl už mnoho let, ale její vliv byl stále znát. Usměrňovala nebo 

umocňovala rozkazy svého syna a spřádala své vlastní plány jako zkušený pavouk. Dcery si 

zdánlivě nevšímala, ale Kita věděla, že žádný z jejích činů neujde matčině pozornosti. Tvářila 

se, že o tom neví, a vážila každý krok. 

Gavin nepopsal Gillanderovy přímo těmito slovy. Pečlivě rozhodoval, co říct. Ale pro 

Wraitha nebylo těžké domyslet si všechny odmlky v neochotných odpovědích na své otázky. 

Ace se naklonil a zatřásl Gavinovým ramenem. „Půjdeme dál,“ řekl, když se Gavin 

konečně probudil. Postával na cestě, dokud muž nebyl připraven vyrazit. 

Gavin vykročil jenom neochotně. Věděl, že za dalším lesem se objeví bílá zeď obklopující 

rozlehlé sídlo vládců. Přes svoje ujišťování, že tam Todda dovede, mu vázl krok, a čím víc se 

blížili k bílé zdi, tím pomaleji šel. 

Ace se po něm ohlédl. „Nechceš svoji odměnu?“ řekl kousavě. 

Gavin povytáhl obočí a vykročil rychleji. Během minulého dne se Todda několikrát snažil 

odradit od jeho cíle, ale brzy poznal, že je to zbytečné. Cizinec si byl jistý svou silou a byl 

rozhodnutý zjistit, co se stalo se ženou, s níž jim tak dlouho unikali. Gavin hned zpočátku 

jednoduše odpověděl na Toddovu otázku o dalším osudu ženy, že o něm nic neví. Paní Kita 

pro ni měla nějaký úkol, ale jaký, to skupině pronásledovatelů nesdělila. Ke Gavinově 

překvapení se s tím Todd spokojil a dál se na ženu neptal. 

Přešli malý lesík a podle Gavinova očekávání se u cesty zvedl roh bílé zdi s věžičkou, jejíž 

střecha zářila zlatem. 

„Jsme skoro na místě,“ otočil se Gavin na Ace. „Máš poslední šanci k odchodu. Jakmile se 

na ochozu zdi objeví hlídka, už nebude cesty zpět.“ 

„To máš pravdu,“ ozvalo z věžičky. Oba příchozí tam vzhlédli, ale přes lesk zlaté střechy 

viděli jenom nejasnou siluetu. „Byli jste ohlášeni. Zdržení není vhodné. Běžte dál.“ 

Gavin mlčel. Pokynul Aceovi a rychle vykročil po cestě. 

Ace ho následoval a rozhlížel se přitom po okolí. Nic moc neviděl. I na druhé straně cesty 

vyrostla zeď se zlatými stříškami věží v nepravidelných intervalech a oni s Gavinem mezi 

nimi kličkovali k vysoké železné bráně, nyní pootevřené. Prošli jí a brána se za nimi 

bezhlučně zavřela. Dveřníka nebylo nikde vidět. 
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Gavin se ohlédl po cizinci, ale ten se tvářil, že brány, které se samy zavírají, jsou pro něj 

běžné. Šli rozlehlým parkem a Gavin se automaticky vyhýbal nastraženým pastem. Nezmínil 

se o nich, přesto si všiml, že je Todd zaznamenal, a přimhouřenýma očima pátrá po dalších. 

Dům Gillanderových měl stejné bílé zdi jako ty, co ohrazovaly celý pozemek. Ale jeho 

střecha nebyla zlatá. Pokrývaly ji tmavošedé břidlicové desky, přecházející místy až k černi. 

Další bezhlučně se otevírající dveře bez dveřníka je vpustily do rozlehlé haly obložené 

tmavým kamenem. Po obou stranách se otvíraly vstupy do pokojů a chodeb vedoucích dál 

rozlehlou stavbou, v zadní části bylo schodiště ze světlého dřeva. Jeho dvě křídla se široce 

rozpínala přes celou zadní stranu a v jejich středu až skoro u zdi bylo ještě třetí, úzké a točité, 

vyřezané z jediného obrovského kmene stromu, na kterém byla zanechána i kůra a ze zábradlí 

trčely do stran pahýly větví. Listí ze stromu už dávno opadalo a místo něj byly větve 

ozdobeny sytě modrými květy ze safírů nebo podobných kamenů a tmavého lesklého kovu. 

Uprostřed haly stála starší žena v dlouhé tmavé sukni a bílé košili upnuté až ke krku. Beze 

slova jim pokynula a vedla je kolem prostředního sloupu schodiště ke dveřím, utajeným za 

vyřezaným kmenem stromu. 

Sotva se dostali ke vstupu, dveře se opět samy od sebe otevřely. Za nimi je čekala 

pracovna ještě temnější než vstupní hala. 

Gavin si pro sebe povzdechl. To nevypadalo dobře. Gillander je přijímal v úřední 

místnosti, s širokým úsměvem, ale ledovýma očima. 

„Gavine!“ vykřikl a rozpřáhl ruce. „Tak dlouho jsme se neviděli. Služba pro moji sestru tě 

očividně vyčerpává.“ Gillander se stále široce usmíval a Aceovi se vybavilo jeho setkání 

s mořským predátorem na jedné z vodních planet. Až na to, že tehdejší dravec se neschovával 

za falešným úsměvem. Ukazoval zuby ze zcela jasných důvodů. Ace cítil, jak se mu na 

zátylek přitiskla ledová ruka vědomí, že ze zubů dravce stojícího před ním nebude tak snadné 

se dostat jako kdysi z těch v nekonečném oceánu. 

Gavin se také přinutil k malému křečovitému úsměvu. „Pane Gillandere, tak milé přivítání 

si snad ani nezaslou...“ Zmlkl uprostřed slova, když mu na tvář prudce dopadla Gillanderova 

dlaň. 

„Nezasloužíš,“ zasyčel na něj Gillander. „To máš pravdu. Kita zuří tak, jak jsem ji ještě 

neviděl. Tvoje jediné štěstí je, že se jí nakonec povedlo to, co měla v plánu. Ale vy? Zklamali 

jste. Bylo vás osm. Osm! Zůstal jsi naživu jako jediný z osmi! A odvažuješ se přijít sem?“ 

Druhou ranou srazil Gavina k zemi. Než se stačil zvednout, klekl mu na lopatky, vzal ho za 

vlasy na temeni a hlavou mu bušil o kamennou podlahu. 

Ace se chtěl Gavinovi vrhnout na pomoc, ale zjistil, že se nemůže pohnout. Nějaká 

neznámá síla ho držela na místě a nedovolila mu zvednout ruku ani pootočit hlavou. 

„Nezabíjej ho,“ promluvil za Acem ženský hlas. „Nakonec se mu přece jenom podařilo 

úkol splnit.“ 

Gillander zvedl hlavu a pak se postavil. Ležícího Gavina si dál nevšímal. Tentokrát byl 

jeho úsměv jiný než ten, se kterým vítal minulou návštěvu. „Sestřičko,“ natáhl před sebe ruce. 

„Někdo musí hájit tvoji čest a právo na cokoli.“ 

Kolem Ace prošla drobná štíhlá žena s vlasy téměř bílými. Černé šaty se širokými 

oranžovými stuhami jí vzadu spadaly až na zem. Víc z ní Ace neviděl. Žena vešla do 

vztažených paží a nechala se Gillanderem obejmout. Sama ho jenom zdrženlivě popleskala po 

rameni. 

„Gavin se mi ještě bude hodit. Musí teď pracovat za dalších sedm mužů,“ řekla žena se 

slyšitelným posměchem. „Ale začal dobře. Přivedl toho, koho se jim nepodařilo zabít. Tady 

je.“ Otočila se k Aceovi a důkladně si ho prohlédla. Nevypadalo to, že by byla příliš nadšena 

tím, co vidí. Krčila nos a mračila se na vysokou postavu Wraitha působící vyzáble až sešle se 

zcuchanými bílými vlasy a ostrou vráskou na čele. Nad jeho bosými chodidly se jenom 
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ušklíbla. „No, s tebou si moc zábavy neužiju,“ pronesla pohrdavě. Otočila se ke Gavinovi, 

který se ztěžka zvedal na nohy. „A ty dokonči, co jsi měl za úkol,“ přikázala ostře. 

„Tady ne!“ vykřikl Gillander pobouřeně. „Tady můžu zabíjet jenom já. Svůj nepořádek si 

ukliď sama.“ 

Ace se stále ještě marně pokoušel se pohnout nebo alespoň něco říci. Neviditelná pouta mu 

umožňovala se sotva nadechnout, na nic jiného neměl sílu. 

Kita se na bratra ušklíbla. „Myslíš, že se s nimi potáhnu až za zeď? Tak to tedy ne.“ 

Otočila se zpátky k Aceovi a znovu si ho prohlédla. „Nestojí mi za to,“ trochu pokrčila 

rameny. „Můžeš si ho nechat.“ Zvedla prsty levé ruky před obličej a malým posunkem 

uvolnila pouta omezující Wraithův pohyb. 

Ace se bezvládně sesunul na podlahu. Kouzlem ochromené tělo ho nechtělo poslouchat. 

Rozzlobeně zasyčel a snažil se rychle zvednout. Nepovedlo se mu to. Zůstal ležet na boku 

s hlavou pootočenou tak, aby měl aspoň přehled po místnosti. Přivřel oči a vypadalo to, že se 

se svým stavem smířil. 

„Zopakuj to,“ požádal Gillander Kitu. 

Nadechla se, pomalu vydechla a zadívala se na ležícího Wraitha. „Ano. Můžeš si ho 

nechat.“ 

Ace cítil, že mezi sourozenci probíhá mnohem hlubší komunikace než ta, která byla slyšet. 

Než se na ni stačil soustředit, Kita kývla prstem na Gavina. 

„Máš hodně co vysvětlovat,“ přejela ho průhlednýma očima. Pod jejím pohledem se celý 

přikrčil. V hlavě mu zněla Gillanderova slova, že jeho sestra zuří. Když přišla, napadlo ho, že 

jen díky ní zůstal naživu, a její zuřivost byla hraná před bratrem, a nebo rychle odezněla. Ale 

když se na ni teď podíval, začal si skoro přát, aby zůstal ležet na podlaze mrtvý s roztříštěnou 

hlavou. 

„Paní Kito,“ padl na kolena. „Nedokázali jsme cizince zabít, jak jsi poručila. Odpusť. Je 

nebezpečnější a silnější než se na první pohled zdá. Ale štěstí stálo při mě. Stal jsem se jeho 

průvodcem a mohl ho přivést sem. Do nejbližšího sídla Gillanderových. Za tebou.“ 

Ace hlasitě vydechl námahou, jak se znovu snažil zvednout. Gillander udělal dva kroky, 

zvedl nohu a položil ji na Wraithův krk. 

„Nevím, jak silný jsi byl, ale tady jsem tím nejsilnějším já a ty budeš dělat, co ti řeknu.“ 

„Ne,“ vydechl Ace. Pootevřenými ústy lapal po vzduchu, kterého se mu pod Gillanderovou 

nohou začínalo nedostávat. 

Kita nad Gavinovou hlavou krátce pohlédla na bratra. Věděla, jaké úsilí ji stojí udržet toho 

divného tvora bez vlády. Gillander pochopil. Z náprsní kapsy vylovil malý zvonek a lehkým 

pohybem ho nechal jedinkrát cinknout. Než dozněl jasný vysoký tón, do pracovny vběhli tři 

muži ve zbroji. 

„Do věže,“ přikázal Gillander krátce. Odstoupil, aby strážní mohli Wraitha zvednout a 

odtáhnout tam, kam měli přikázáno. 

Kita se za nimi chvíli nepřítomně dívala. V myšlence ještě doprovázela cizince a dbala na 

to, aby se nedokázal osvobodit, dokud ho stráž bezpečně nedopraví do vězení. 

Gavin klečel na kamenné podlaze a jeho kolena volala po úlevě. Neodvážil se ani pohnout, 

dokud k tomu nedostal přímý rozkaz, pak zůstal stát se sklopenou hlavou a čekal na ortel. 

„Odčinil jsi váš neúspěch. Částečně.“ Kita mu dlouhým ostrým nehtem zvedla hlavu. 

„Zůstaneš naživu.“ Dívala se na něj a v zamyšlení mu nehet zabodávala stále hlouběji do 

kůže. 

„Kit?“ Gillander se na sestru netrpělivě podíval. Pohled mu sjel na podlahu. „Děláš mi tu 

nepořádek,“ řekl dotčeně. Z Gavinovy brady poraněné nehtem odkapávala na zem krev. 

Kita se po bratrovi ohlédla, přestala drápem vrtat Gavinovi v kůži a zvedla si prst před oči. 

„Hm,“ zamumlala. „Půjdu. Měj se, bratříčku.“ Otočila se a zmizela, aniž se na Gavina 

podívala. 
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Gavin stál ještě okamžik strnulý, než se uklonil před pánem a odešel taky. Nebyl si jistý, 

jestli se má hlásit u paní nebo je propuštěn. V hale se rozhlédl. Po Kitě nezůstala ani stopa a 

dveře byly dokořán. Rychlým krokem vyšel do zahrady a pootevřenou branou na cestu mezi 

bílými zdmi. 

Nikdo ho nezastavil. Prošel kolem poslední hlídkové věže, nechal za sebou les a do večera 

se dostal až za půl cesty k Tetein. Věděl, že o něho bude mít žena starost i přesto, že jí Alvet 

poslal zprávu o jeho návštěvě. 

Na noc se uložil v opuštěném seníku na okraji malé vesnice. Nechtěl u nikoho klepat a 

prosit o nocleh. Ještě před rozbřeskem už byl zase na cestě. Začala ho pohánět nepochopitelná 

úzkost. K poledni každou chvíli poklusával, aby se dostal co nejrychleji domů. Když uviděl 

nízký plůtek prorostlý popínavými růžemi a průčelí vlastního domu, rozběhl se tryskem. 

Rozrazil domovní dveře a jedním skokem byl v kuchyni. Na prahu se zarazil. 

Tetein seděla na židli zády k němu. Ruce měla položené před sebou na stolní desce. Při 

jeho prudkém vpádu se ani nepohnula. 

Gavin váhavě udělal krok do místnosti. „Tetein?“ zašeptal. 

Žádná odezva. 

„Tetein,“ zaznělo z jeho úst hlasitě. Dalším krokem stál u ní. 

Její tvář byla bledá a klidná, oči upírala před sebe do okna na pár uvadajících růží 

rozsypaných na okenním rámu. 

Vzal jí za spojené ruce položené na stole. Na kůži ucítil chlad. Nejdřív chtěl dlaň rychle 

odtáhnout, ale pak jí stiskl ruce ještě víc. „Tetein.“ Tentokrát jméno zaznělo jako vzlyk. Jeho 

žena seděla u stolu se složenýma rukama a byla mrtvá. 

Sehnul se, vzal ji do náruče a odnesl ji před dům. Sedl si na prkennou lavici a tiskl k sobě 

její chladnoucí tělo. Hladil ji po vlasech, dotýkal se jejích tváří a bral ji za ruce. Z očí se mu 

řinuly slzy. 

Mezi prsty Tetein ucítil cizí předmět. Opatrně ho vyprostil a zadíval se na něj. Slzy mu 

vyschly. Dál k sobě tiskl tělo svojí ženy a oči nespouštěl z kousku oranžové stuhy. 

 

Kita se sotva skryla za rohem Gavinova domu, aby unikla jeho pohledu. Stejně by si jí 

stěží všiml. Byl příliš soustředěný na cestu a její cíl. Počkala, dokud neuslyšela zevnitř výkřik, 

a s vítězným úsměvem se vydala na cestu k nejbližšímu ze svých domů. 

Gavin si dovolil přežít tam, kde zemřel Kitin milenec. To nemohla nechat jenom tak. 

Všichni museli trpět její bolestí. Ale nejvíc bude trpět ten cizinec. Kita přimhouřila oči a 

znovu se začala zabývat tou nejhorší pomstou. Zatím každá, která ji napadla, byla pro tak 

odporný čin málo. 

 

Ace tvrdě dopadl na kluzkou zem. Okamžitě se zvedl. Puch, který se z bahna na zemi linul, 

ho nenechal na pochybách, v čem ještě před okamžikem ležel. Pokrčil nos. Nejspíš sem 

vynášeli plné nočníky z celého domu. Rozmáčená hlína z podlahy mu čvachtala pod bosýma 

nohama a lezla mu mezi prsty až k nártům. 

Zaklonil hlavu, aby si prohlédl své vězení. 

Vysoká úzká věž neměla u své paty vchod. Byla to jednolitá kamenná stěna do výšky asi 

patnácti metrů. Zvenčí byly zatlučeny skoby pro výstup pod děravou střechu, kde byla 

upevněna kladka a také tam byl jediný otvor dovnitř velký tak, aby jím prošel dospělý muž. 

Strážným dalo práci ho na kladce vytáhnout vzhůru. Kdyby nebyl ochromený zásahem té 

čarodějnice, neporadili by si s ním. Takto se jim podařilo ho vytáhnout a shodit dolů do věže. 

Jestli se pádem zranil nebo zabil, to bylo všem jedno. 

Wraith znovu přešlápl a byl odměněn novou vlnou zápachu. Zůstal v klidu stát, přivřel oči 

a vzpomněl si na Andoriel. Podle toho co zaslechl, plnila pro čarodějnici nějaký nebezpečný 
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úkol. Ace se zamračil. Nerad Andoriel pouštěl z dohledu. Až se dostane z této věže a 

vypořádá se s Gillanderovými, musí ji co nejdříve najít. 

 

 

 

11. Ve vysokých horách 
 

Uplynul více než měsíc a Andoriel se k večeru probudila v úzkém údolí vysokých hor. Už 

pár dní v nich bloudila a nemohla nalézt další cestu. Pokyny pro tuto část její pouti měla 

v hlavě rozmazané Kitinou neznalostí. Čarodějnice byla přesvědčená, že obyvatelé hor se 

před vetřelcem nebudou skrývat, a žena, kterou vyslala za jasným cílem, je najde hned po 

vstupu mezi kamenné štíty. 

Zásoba vody už Andoriel dávno došla. Naštěstí bylo v horách mnoho potůčků a bystřin, 

kde mohla pít. Sušené potraviny, které jí zbyly z cesty travnatou plání, nechala netknuté. 

V horách bylo dost jedlých plodů i drobné zvěře, aby ji nasytily. 

Ája ležela na zádech a přivřenýma očima sledovala tmící se zelenkavou oblohu. Čekala. 

Nevěděla, co má přijít dál. Nevěděla, jak má najít obyvatele hor. Dokonce neznala ani jejich 

podobu, i když si byla jistá, že je pozná, jakmile je uvidí. Jediné, čím si byla jistá, byla věc, 

kterou od nich měla získat. 

Nic ji nenutilo se zvednout a pokračovat v bezcílném bloudění. Tělo jí odpočinkem a 

pestrou čerstvou stravou trochu zesílilo a nebyly na něm tolik znát následky budoucích 

událostí. Otočila se na bok, přitáhla si blíž k sobě tmavý plášť a zavřela oči. V okamžiku 

spokojeně spala. 

 

Ráno ji probudil nepříjemný pocit, že je sledována. Posadila se a zvedla hlavu. Ani se 

nemusela rozhlížet. Tvor, který ji pozoroval při spánku, seděl na patách na nedalekém 

kameni. Andoriel ho nedokázala pojmenovat, ale věděla, že právě jeho druh hledá. 

Kdyby jí zůstaly původní vzpomínky, nemusela by dlouho lovit v paměti. To správné 

označení pro tvora by bylo: harpyje. Vysoké hubené tělo měla harpyje potažené tmavou 

šedavě hnědou kůží. Vlasy měla šedivé a krátké a trčely jí kolem úzkého obličeje s velikýma 

černýma očima. Tmavá blanitá křídla měla složená na zádech. 

Harpyje si Andoriel prohlédla stejně důkladně, jako tomu bylo naopak. Seskočila z kamene 

a natáhla k Andoriel ruku. 

„Hledáš nás.“ Neptala se. Konstatovala. 

Andoriel přesto přikývla. Nebránila se, když ji harpyje otočila, velikými dlaněmi 

s dlouhými drápům podobnými silnými prsty ji chytila v podpaží a mohutným skokem se s ní 

vznesla do výše. 

Let netrval dlouho. Přeletěly několik údolí a přes vysoko položený průsmyk se dostaly do 

další části hor. Vyšších, divočejších a nepřístupnějších. 

Cestou nemluvily. 

Andoriel se před očima zjevoval zářivý bílý krystal, kterého se měla v doupěti harpyjí 

zmocnit, a harpyje se soustředila na let se zátěží, která se ukázala být lehčí, než se na první 

pohled zdálo. 

Přistání na široké skalní plošině bylo trochu tvrdší. Andoriel dopadla na kolena a dlaně a 

tiše vyjekla. Byl to první zvuk, který vydala poté, co se vydala na cestu pro bílý krystal. Hned 

se zvedla a rozběhla se podél skalní stěny. Harpyje ji jediným plavným skokem dostihla a 

srazila ji na zem. Zůstala na ní klečet, dokud se neujistila, že Andoriel zůstane ležet a nebude 

se pokoušet uniknout. 
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„Nemůžeš tady chodit sama,“ sykala přitom polohlasně. „Je to nebezpečné. Loisel tě bude 

chtít vidět. Radím ti, aby ses chovala slušně.“ 

Andoriel se pomalu posadila. Dávala si záležet, aby žádným nečekaným pohybem nedala 

harpyji důvod znovu po ní skočit. 

Harpyje si sedla opodál na paty a nespouštěla z Andoriel oči. 

Seděly tak proti sobě a sledovaly zkracující se stíny, jak se slunce kutálelo k poledni. 

Andoriel těžce polkla. Začala na ni doléhat žízeň. Harpyje si něco tiše sykala sama pro sebe a 

přimhouřené temné oči nespouštěla ze sedící ženy. 

„Vítáme tě,“ zakrákal hrdelní hlas za Andoriel. Trhla sebou a vymrštila se na nohy. 

Zároveň se otočila, aby byla čelem k neznámému. 

U úzkého vchodu do jedné z jeskyní stály další tři harpyje a prohlížely si ji stejně důkladně 

jako ta, která ji přinesla. 

„Už dlouho k nám nepřišel nikdo z lidí,“ pokračovala jedna z nich. Udělala krok vpřed a 

dlouhým silným nehtem odhrnula Andoriel z tváře pramen vlasů vypadlý z copu. 

„Škoda, že nepřišel také nějaký muž,“ řekla druhá. I její hlas zněl ochraptěle, jako by 

nebyla zvyklá vyjadřovat se slovy. 

Ta, která Andoriel uvítala, se po ní ohlédla, ale hned se otočila zpět. „Jmenuji se Loisel. 

Jsem nejstarší, a proto pamatuji doby, kdy jsme se s lidmi přátelily. Moje mladší družky vás 

znají jenom z vyprávění.“ Zarazila se a znovu se zadívala Andoriel do očí. „Proč jsi přišla?“ 

zeptala se pomalu. 

Andoriel sklopila pohled a pak oči úplně zavřela. Zhluboka se nadechla a začala vyprávění 

přesně podle instrukcí Kity. Nedokončila ani první větu, když ji přerušilo ostré rozzlobené 

syčení. Překvapeně zamrkala. 

„Už nic neříkej,“ udělala Loisel odmítavé gesto rukou. „Vím, proč jsi tady. Akyra tě 

odvede na místo, kde si budeš moci odpočinout před cestou zpět.“ Otočila se a zmizela 

v jeskyni. Další dvě harpyje ji následovaly. Andoriel zůstala na skalní plošině s harpyjí, která 

ji přinesla. 

Akyra jí pokynula a odvedla ji podél skalní stěny pod hluboký převis vystlaný suchou 

travou a mechem. „Tady si můžeš odpočinout,“ kývla. „Jídlo a voda jsou až vzadu u skály. 

Nikam nechoď,“ řekla důrazně, otočila se a odešla. 

Andoriel se po ní ohlédla a před očima se jí znovu mihl bílý krystal. Ale únava byla 

silnější. Udělala tři namáhavé kroky, aby se dostala na měkce vystlanou část, klesla na kolena 

a pak se stočila do klubíčka. Po chvíli se převalila, natáhla ruku a přitáhla si od skalní stěny ke 

rtům vak s vodou. Sotva ho stačila zavřít, než usnula. 

 

Akyra přešla několikrát kolem, ale žena pořád spala. Loisel to říkala. Tak vysoko v horách 

byla většina lidí stále unavená. Harpyje potřásala hlavou. Takto si lidi nepředstavovala. 

Vydala se do nejbližšího skladu, aby zjistila, jestli mají dost sladkých oranžových plodů 

farsety. Za pár minut vystřelila vzhůru podél skalní stěny a na zádech se jí kymácel prázdný 

vak. Farsety rostly dost daleko, ale Akyře rychlý let zvedl náladu. Netrvalo dlouho než si 

sedla na polštář mechu ve vzdáleném údolíčku a začala do vaku sypat plné hrsti sytě 

oranžových plodů. 

 

Andoriel se probudila příjemně odpočinutá. Tak dobře se už dlouho necítila. Vlastně se tak 

dobře necítila celou cestu od okraje lesa přes travnatou pláň, ani v horách, kam doběhla napůl 

šílená žízní. Stále ještě se zavřenýma očima se protáhla, kam nejdál to šlo. Dloubnutí 

v pravém boku ji přimělo pokrčit ruce vytažené vysoko za hlavu a chytit se za postižené 

místo. Dloubnutí nebylo silné, ale dostatečně důrazné, aby jí na další protahování přešla chuť. 

Za zavřenými víčky se jí pořád chvěl jeden a ten samý obraz: zářivě bílý krystal, který musí 

získat a co nejdřív se s ním vydat na zpáteční cestu. 
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S tichým povzdechem se opatrně zvedla, aby nenarazila hlavou do skály nad sebou. 

Přimhouřenýma očima prozkoumala okolí, jestli ji nikdo nesleduje, než se vydala po plošině 

kolem skály a opatrně nahlížela do každé skuliny pátrajíc po tajemném krystalu. 

Cesta jí trvala dlouho. Každou prohlubeň zkoumala nejenom očima, ale do těch hlubších 

strkala prsty i celé ruce. Prošla několik jeskyní. Proplétala se mezi uloženými zásobami i 

spícími harpyjemi. Před očima měla stále krystal. Věděla, jak by měl být uložený, a každý 

prostor, do kterého by se vešla malá krabička ze světle žlutého dřeva, zkoumala s důkladností, 

které před setkáním s Kitou byla schopná málokdy. 

Odpoledne pomalu ubíhalo a Andoriel stále hledala. Chvíli se zdržela na místě, kde našla 

rozložené plody podobné malinám nebo ostružinám. Chutnaly podobně a Ája na ně poprvé 

narazila hned na okraji hor. Bylo jich jenom pár keříků, ale tehdy jí připadalo, že zachránily 

její úkol. Díky nim měla dost sil pokračovat v cestě za bílým krystalem. 

Nabrala si jich ze zásob harpyjí plnou hrst a ještě se k nim několikrát vrátila. 

Na hory se začaly snášet temně zelené stíny noci, když jí pod pátrajícími prsty zarachotilo 

dřevěné víčko. Stáhla ruku dřív, než by se krystalu mohla dotknout, a dvakrát se zhluboka 

nadechla. Pak teprve opatrně vytáhla světlou krabičku z jejího úkrytu v puklině mezi kameny. 

Schovala ji do tajné kapsy v plášti, ještě chvíli se procházela po jeskyních a ochutnávala 

zásoby z různých košů a vaků a na noc se uložila na místě, které jí vykázala Akyra. 

Ráno se obrátila na první harpyji, kterou uviděla. 

„Chci se vrátit. Prosím, jak se dostanu na travnatou pláň?“ 

Harpyje se zasmála. „Musíš sletět, holubičko. Odtud pro živé není cesty bez křídel.“ Nato 

se otočila a zmizela Andoriel z dohledu. 

Andoriel další půlden prochodila podél okraje skalní římsy a hledala místo, kudy by mohla 

sešplhat do údolí. Několikrát se pokusila spustit dolů za pomoci lana, které našla v jeskyních, 

ale na dlouhé hladké skalní srázy bylo krátké. 

Po poledni do sebe nasypala další hrst sladkých plodů, zapila je vodou z měchu pod 

skalním převisem a zůstala sedět s nohama visícíma nad propastí. Přemýšlela, jak se co 

nejrychleji dostat k okraji lesa, kde měla za pár dní důležitou schůzku. Naklonila se, aby si 

znovu prohlédla strmé svahy pod sebou. 

„Byla by to nejrychlejší cesta,“ ozvalo se za ní. „Jenom nevím, jaký by pro tebe byl 

dopad.“ Akyra seděla jako obvykle na patách a dívala se dolů stejně jako Andoriel. „Proč nás 

chceš opustit?“ zeptala se rovnou. 

„Potřebuji být někde jinde. Brzy. Je to důležité.“ Andoriel si přitáhla plášť blíž k tělu. 

„Odneseš mě?“ 

„Mohla bych,“ řekla Akyra pomalu. „Ale musím to povědět Loisel. Počkej tady.“ Zvedla 

se a s krátkým mávnutím křídel zmizela za hranou skály. 

Andoriel seděla nad propastí, klátila nohama a dívala se do dálky. Úkol se zdál být skoro u 

konce. Úspěšného konce. Náhlá rána do zad ji srazila z římsy. S výkřikem roztáhla ruce a 

padala do nekonečné hloubky. Silné drápy se jí zaryly do ramen, strhnutím zastavily její pád a 

odnesly ji zpátky na skalní římsu. Andoriel zůstala ležet na místě, kde ji drápy upustily, a 

sotva popadala dech. 

„Zradila jsi nás,“ zasyčel jí hlas přímo do ucha. „Ukradla jsi náš největší poklad a myslela 

sis, že ti to projde? Tak málo nás znáš?“ Loisel nad ní stála a konce roztažených křídel se jí 

chvěly rozčilením. 

Andoriel se jenom víc schoulila. K odpovědím se neměla. 

„Tak jak to je?“ útočila dál Loisel. „Kde máš krystal? Je pro tebe?“ Po poslední otázce se 

zarazila. Sehnula se k Andoriel a zadívala se jí do očí. „Řekni, kdo tě poslal,“ poručila tiše. 

Andoriel stiskla víčka k sobě, aby se nemusela dívat do bezedných hlubin očí harpyje. 

V hlavě se jí míhaly obrazy Kity s hořící rukou, chuť tekutiny stékající jí do krku, nové šaty 
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na cestu přes travnatou pláň a hlavně prázdno. Prázdno, které zůstalo po dotyku ohně a vody. 

Prázdno prozářené pouze záblesky krystalu. 

„Chápu,“ vydechla Loisel. Narovnala se a přísně se na Andoriel zadívala. „Půjdeš před 

shromáždění,“ oznámila suše. 

 

Andoriel stála na místě ze všech stran ozářeném ohněm. V kruhu kolem se shromáždily 

snad všechny harpyje z hor. 

„Ukradla krystal!“ ozývalo se kolem ní. 

Malá světlá krabička ležela na plochém kameni. Její víčko bylo pootevřené, aby každý 

mohl nahlédnout dovnitř a ujistit se, že bílý krystal je na svém místě. 

Loisel nedalo žádnou práci najít krabičku v Andorielině plášti. Utrhla přitom celou všitou 

kapsu a rozpřáhla se ke zlostné ráně. Žena se ani nesnažila uhnout. Loiselina dlaň jí přistála 

na tváři a roztrhla jí ret. Krev se rozstříkla po kamení a část jí ulpěla na Loiseliných prstech. 

Harpie si chtěla ruku otřít, ale zarazila se a po zamračeném pohledu se červené šmouhy dotkla 

jazykem. Překvapením mlaskla. Další pohled, kterým Andoriel stihla, by se dal označit za 

zmatený a zamyšlený zároveň. 

Na shromáždění stála přímo proti Andoriel, plameny jí tančily na tmavé kůži a pohled 

měla ještě zamyšlenější, než při nálezu krabičky a ochutnání Ájiny krve. 

„Za krádež krystalu je jenom jeden trest,“ ozvalo se z velkého chumlu harpyjí. „Smrt nad 

propastí.“ 

„Smrt nad propastí,“ ozývalo se shromážděním. Harpyje to s hrůzou šeptaly i nadšeně 

vykřikovaly. „Smrt nad propastí!“ 

Loisel na okamžik sklonila hlavu, pak zvedla ruce nad hlavu. „Je shromáždění jednotné?“ 

zeptala se jasným hlasem. 

„Smrt nad propastí!“ ozvalo se celé shromáždění najednou. 

Loisel si všimla, že se Andoriel ani nezachvěla. Dokonce ani nemrkla nad vyřčeným 

ortelem. Oči nespouštěla z krabičky s krystalem a zdálo se, že nic jiného nevnímá. 

„Budiž,“ řekla hlasitě. „Akyra se se mnou postará o vykonání trestu.“ 

Andoriel si bez odporu nechala svázat ruce. Trhla sebou až ve chvíli, kdy ji odváděli a ona 

už neviděla na krystal. Pokusila se ohlédnout, ale krabička zmizela. Byla právě pečlivě 

ukládána na nové tajné místo, kde ji nenajde. 

 

„Nemůže za to,“ šeptla Loisel Akyře, když se vracely z nebezpečné výpravy k propasti. 

Nechaly tam Andoriel viset v provazové konstrukci. Nebylo možné, aby se z ní sama dostala. 

Nedokázala by to ani harpyje, natož člověk. Neměla přístup k vodě ani potravě a bylo jenom 

otázkou náhody, jestli zemře žízní, hladem nebo pádem do propasti. 

„Jak to myslíš?“ zeptala se stejně tiše Akyra. 

„Zmanipulovala ji. Víš kdo. Kita. Pamatuješ se na ni, že?“ 

Akyra jenom kývla. S očekáváním dalších informací se zastavila a sedla si na paty. Loisel 

si sedla proti ní. 

„Ví, že se k horám nesmí přiblížit, tak poslala ji. Vymazala jí paměť. Ta žena neví, co se 

s ní děje. Má v sobě víc tajemství, než někdo z nás očekával. Ochutnej.“ Přistrčila k Akyře 

svoji ruku se zbytky krve Andoriel. 

Akyra krev nejdřív nedůvěřivě očichala, pak se špičkou jazyka dotkla jedné kapky. 

V tmavých očích se jí odrazil zelený svit hvězd, když s překvapením zvedla hlavu a zadívala 

se na Loisel. 

„To znamená...,“ začala a hlas jí přeskočil vzrušením. „Mohla by -,“ nedokázala dokončit 

žádnou z načatých vět. „Jak to uděláme?“ zeptala se nakonec se zdánlivým klidem. Andoriel a 

její tajemství by mohlo být řešením jejich dlouholetého problému. Harpyje byly nesmrtelné a 

v podstatě i nezranitelné, pokud se nerozhodly se svým životem skoncovat samy. Tento dar 
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měl jeden háček. Nedokázaly se reprodukovat. Jejich populace stárla. Ve velice vzdálených 

časech dokázaly za určitých příznivých podmínek počít děti s lidmi. Takové děti byly vzácné, 

ale přesto se vyskytovaly. Kdysi. Za poslední stovky let nepřibylo mezi harpyjemi ani jedno. 

Andoriel byla trochu jiný případ. Díky ní měly možná šanci na přijatelnou změnu. 

„Zatím se jí nic nestane,“ kývla Loisel hlavou zpátky k propasti. „Musíme si to rozmyslet.“ 

 

Andoriel upírala oči do zelené noci. Ještě se nepohnula, protože každý pohyb na vratké 

plošině z napůl ztrouchnivělých provazů mohl znamenat pád do propasti. Andoriel nemohla 

spadnout. Musela znovu získat krystal a odnést ho Kitě. Zatím nevěděla, jak to udělá, ale byla 

rozhodnutá svůj úkol splnit. 

 

 

 

12. Čas na trochu snění 
 

„Tys ho tam nechal!“ Varia stiskla ošatku s čerstvě upečeným chlebem tak silně, až jí 

zbělely klouby. „Utekl jsi a nechal ho tam!“ 

Gavin seděl u stolu svého švagra a díval se na Varii zoufalýma očima. „Zabila mi Tetein,“ 

opakoval už poněkolikáté. 

Oba si vedli svou. Varia strýce obviňovala, že nechal jejich nedávného návštěvníka Todda 

na pospas Gillanderovým. Starostmi se jí dělaly vrásky na čele a kolem očí jí každé ráno 

vyskakovaly červené skvrny. Gavin se nemohl srovnat s myšlenkou, že Kita zabila jeho ženu. 

Proč to udělala? opakoval si pořád dokola. Neměla žádný důvod. Všechno, co si přála, přece 

nakonec dostala. 

Alvet v posledních dnech utíkal z domu. Stále dohady dcery a švagra ho deptaly.  Neměl 

daleko k tomu, aby si začal vyčítat, že tehdy cizince Todda vzal do svého vozu a do svého 

domu. Smrt sestry mu na náladě nikterak nepřidala. Měli se s Tetein rádi a její ztráta ho bolela 

jako otevřená rána. Chodil mezi kobarami a hladil jejich modré hrbolaté hlavy. Zvířata ho 

svou tichou přítomností uklidňovala. 

Křik ze světnice dolehl až na pastviny a Alvet se zamračil. Vzbouří celou ves, pomyslel si. 

Jestli se Gillander dozví, o čem se ti dva uvnitř dohadují, budou mít problémy. Jako by 

problémů nebylo dost i bez toho. Zašel dál, aby nemusel poslouchat dohady Varii a Gavina. 

Tráva se mu otírala o nohy a kolem něj se ozývalo jenom tiché přežvykování a funění kobar. 

 

……………………………………………………………… 

 

Ace stál na vrcholu hory. Pod sebou viděl kus skály s malou plošinou zakončenou 

vystouplým okrajem. Naklonil se přes něj a díval se do hlubiny naplněné zeleným oparem. 

Nic jiného než převalující se zelená mlha nebylo vidět. Vzal kamínek a hodil ho dolů. Kámen 

letěl a prorážel mlhu. Vířil ji až ustupovala, takže na kámen bylo pořád vidět. Letěl dlouho. 

Začal se díky své velikosti a vzdálenosti od okraje srázu wraithským očím ztrácet, když 

najednou v tmavém záblesku zmizel nadobro. 

Ace zavřel oči. Na sítnici mohl pozorovat odraz toho, co se stalo s kamenem. V tom 

temném okamžiku se ztratil v temnotě plné hvězd. Prorazil zelenou bariéru a dostal se do 

známého vesmíru. Aspoň tak Ace pochopil svoji vizi. 

 

Zamrkal a rozhlédl se kolem sebe. Představy cesty z planety zpět na jeho loď ho 

pronásledovaly každou volnou chvíli. Do ramene mu ťukl kousek omítky odrolené kolem 

vysokého vstupního otvoru. Zvedl hlavu a ustoupil, aby lépe viděl nahoru. 
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Ve vstupu se krčila postava. Právě se napřahovala, aby Ace znovu trefila kouskem omítky. 

Když si všimla, že se na ni Wraith dívá, ruka jí klesla. Za pár vteřin Wraith rozeznal konec 

provazu pomalu se spouštějící dolů. Sotva byl na dosah, chytil se ho, jemně s ním trhnul a 

nohama se vzepřel o kluzkou zeď. Částečně šplhal a částečně byl vytažen. Cesta vzhůru se 

zdála být nekonečná, protože se nemohl spolehnout na oporu mokré zdi a ruce držící nahoře 

provaz se chvěly námahou, takže se obával je zatěžovat víc, než bylo nezbytné. 

V otvoru seděl Gavin a smotával lano, jak nejrychleji mohl. 

„Za chvíli svítá,“ šeptl neslyšně. 

Ace jenom přikývl a rychle se po trčících dřevěných trámech spustil k zemi. Přikrčený 

v trávě čekal, až i Gavin sešplhá, aby se oba mohli dát na opatrný útěk. 

Gavin ho vedl jinou cestou, než kterou přišli ke Gillanderovi. Byla kratší a brzy končila u 

vysoké bílé zdi oddělující zahradu od hustého lesa. 

Ace ležel přitisknutý k zemi a váhal, jestli ho nános špíny z vězení lépe kryje před pohledy 

stráží, nebo je zápach vycházející z jeho oděvu i kůže upozorní, že vězeň unikl. 

Obloha na východě začala nabírat světlejší barvu. Byl nejvyšší čas opustit pozemky 

Gillanderových. 

Kroky stráží na vrcholu zdi odeznívaly na dalším úseku. Gavin přehodil lano přes zeď, pár 

vteřin počkal, zatímco se lano stále odvíjelo a mizelo někde za hranicí pozemků, a pak za něj 

zatáhl. Drželo pevně. 

Ace si údiv nad upevněním lana nechal na pozdější dobu a rychle vyšplhal na vysoký 

ochoz. Dopadl na ploché kameny ohlazené pochůzkami stráží, vyhlédl před druhý okraj a 

zaznamenal drobnou postavu u kmene nejbližšího stromu. Přes temnotu jen lehce 

prosvětlenou zelenkavým nádechem svítání rozeznal dlouhé zářivě rusé vlasy Varii. Lano 

bylo vedle ní přivázané ke kmeni stromu. Šramot za ním ho upozornil, že Gavin také dosáhl 

na vršek zdi a vytahuje vzhůru lano, kterého se ještě před okamžikem držel. Zkušeným 

pohybem ho přehodil na druhou stranu směrem k lesu tak, že se jeho smyčka zachytila na 

malém výstupku zdi a umožnila jim sešplhat podobně, jako se dostali nahoru. 

Činnost kolem překonání překážky se neobešla bez několika nechtěných hlasitých zvuků a 

hlídka byla příliš dobře vycvičena, aby si toho nevšimla. 

Ace cítil drobné otřesy, jak se k nim z obou stran poklusem blížili strážci. Poplach zatím 

nespustili. Nejspíš chtěli nejprve prověřit, co se na zdi děje. 

„Lez!“ sykl na Gavina. Pomohl mu přes hranu zdi a sledoval, jak se rychle spouští k zemi. 

Chtěl přehodit nohu přes hrazení, ale kroky stráží byly moc blízko. Vzápětí se v nejbližším 

ohybu objevily dvě postavy strážných a rychle se blížily. 

Wraith se k nim vrhl dřív, než stačili zaznamenat důvod divných zvuků a hlavně provaz 

visící ze zdi. Jednoho srazil prudkým úderem k zemi, až ztratil vědomí a ke druhému přitiskl 

pravici. Zbavil strážného veškeré energie dřív, než mohl vykřiknout, a stejně naložil i 

s druhým, stále ještě ležícím bez sebe na ochozu. 

Ace se ohlédl na druhou stranu, kde se také hlasitě blížila hlídka. Vyvlékl provaz a nechal 

ho dopadnout na zem pod zdí. Sám se přehoupl přes okraj a dopadl v podřepu do trávy. 

Gavin zatím rychle smotával provaz do smyček, které si nakonec přehodil křížem přes 

rameno. 

„Tudy,“ špitla Varia. Rozběhla se mezi stromy a každou chvíli se ohlédla, jestli ji oba muži 

následují. 

Ace odsunul všechny otázky, které se mu honily hlavou, na příhodnější dobu a následoval 

Gavina kličkujícího lesem co nejdál od pozemků Gillandera. 

 

Kita se ve svém podzemním sále rozesmála. 

„Výborně!“ zvolala nadšeně a zatleskala rukama o sebe. „Jen tak dál, miláčci,“ zašeptala. 

Naposledy pohlédla do stříbrného zrcadla, otočila se k velkému kamennému stolu a do jedné 
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ze skleněných křivulí vsunula stočený dlouhý zrzavý vlas. Zesílila plamen kahanu a s prstem 

na rtech se zamyšleně zastavila před dlouhou tyčí, na níž ve výši jejích očí visely sáčky se 

sušenými bylinami a jinými potřebami čarodějné kuchyně. 

 

Varia, Gavin a Ace běželi lesem do pozdního dopoledne. Brodili se potoky a spouštěli se 

do strmých roklí, aby se po pár krocích na druhé straně zase mohli vydrápat zpět. 

Jak se den oteploval, a slunce začalo rozpalovat každý kousek půdy, kam dosáhlo, Varia se 

stále častěji otáčela a neznatelně krčila nos. Mírně odbočila ze směru, který udržovali od 

začátku útěku, a zavedla oba muže ke břehu rozlehlého jezera. 

Ace její výběr přijal s povděkem. Ani on sám už se sebou skoro nemohl vydržet. Byl 

rozhodnutý požádat o krátkou přestávku, jakmile by dorazili k většímu potoku. Variin výběr 

místa ho příjemně překvapil. 

„Nemůžeme se dlouho zdržovat,“ pohodila hlavou zpět k jejich cestě. I Wraith cítil, že 

před pronásledovateli mají jenom asi hodinu náskoku. Kývl a po hlavě se vrhl do jezera. 

Gavin poodešel zpět a usadil se na měkkém polštáři z mechu obklopeném rozkvetlými 

keři. Vybrané místo bylo chráněno před pohledy zvenčí a poskytovalo dostatečné pohodlí 

k odpočinku. Lehl si na záda s rukama za hlavou a zadíval se do nebe. Jeho zelenkavé 

mihotání mu připomnělo oči Tetein. Tetein… povzdechl si. Smrt Tetein ho přinutila pomoci 

Toddovi v útěku. Ještě se přesvědčí, že se jim podařilo zmást pronásledovatele, a opustí 

Todda i Varii. Má vlastní plány. Svůj boj a svoji pomstu. Osvobození Todda byl pro Gavina 

pouze začátek. 

Plány na pomstu se mu v hlavě míchaly se vzpomínkami na ženu. Netrvalo dlouho, než 

mezi kvetoucími keři usnul. 

Ace ležel na hladině daleko v jezeře. Špína se ho držela silněji než wraithská ruka žijící 

potravy. Nános ve vodě jezera změnil konzistenci, ale místo, aby se začal vymývat, jenom se 

mazal po větších a větších plochách a jedna jeho vrstva brzy překrývala několik jiných. 

Wraith se rozhodl, že v jezeru vydrží tak dlouho, dokud se úplně neočistí. Právě to vypadalo, 

že tam přečká několik let. Pronásledovatele z Gillanderovy vily pustil z hlavy. Pokud přijdou 

k jezeru, bude dost času se jimi zabývat. 

Slunce mu svítilo do světlých očí a nutilo ho mrkat a mračit se. Zvedl ruku a chtěl si přejet 

po obličeji. Těsně před dotekem se na ni podíval a s tichým zavrčením ji znovu ponořil do 

vody. 

„Tohle pomůže,“ ozval se vedle něj tichý hlas Varii. Vznášela se ve vodě vedle něj a 

kolem ní byly na hladině roztroušeny modré stvoly s množstvím úzkých dlouhých lupenů. 

Ace se na ni nechápavě zadíval. „Pomůžu ti,“ nabídla. „Stejně by sis všude nedosáhl,“ dodala 

s malým úsměvem, vzala jeden ze stvolů a přejela jím po Wraithově odhaleném předloktí. 

Tam, kde listí přitlačila ke kůži, se objevila čistá stopa. Ace se postavil. Jezero bylo v tom 

místě dostatečně mělké, takže stál na kamenném dně a hladina mu dosahovala k ramenům. 

Varia musela stát na špičkách, aby udržela hlavu nad vodou. Z přírodního mycího prostředku 

stoupala příjemná vůně drcených rostlin. Působil stejně dobře na kůži jako na oděv, takže za 

chvíli už oba pilně pracovali a pod nánosy špíny se po dotyku stvolů začala objevovat 

původní barva. Varia pečlivě mnula Aceovy vlasy a sama pro sebe se mračila. V tomto 

případě se neobjevila ta zářící bílá, která ji upoutala hned, jak na Todda poprvé pohlédla, ale 

vlasy získaly jemně modrý nádech, který nešel jezerní vodou vymýt. Po chvíli marného 

snažení je nechala být a věnovala se dalším partiím Wraithova těla. 

Wraith se drbal rostlinami a přemýšlel o svém dalším pobytu na této planetě. Ohlédl se ke 

břehu, kde se mezi keři skrýval Gavin. Stále čekal, že se na břehu objeví Gillanderovi muži, 

ale okolí jezera bylo tiché a v klidu odpočívalo pod poledním sluncem. Přešlápl a zůstal stát 

na jedné noze, aby odstranil zbytek špíny na přizvednutém chodidle. 

„Co to děláš?“ vyjekl a prudce se vztyčil. 
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Varia s výkřikem po zádech spadla do vody, jak ji ze sebe shodil. Tak se ponořila do 

Toddovy očisty, že po zbavení jeho zad všech nečistot přešla automatiky k dalším částem jeho 

těla. Jak zjistila, právě se ocitla v zakázané oblasti. 

Vynořila se prskajíc a v rukou stále mávala stvoly čistící rostliny. 

Ace ji chytil za ramena, aby udržela hlavu nad vodou. 

„Děkuji za tvoji péči,“ řekl pomalu. „Už si poradím sám.“ K jeho překvapení se mu její 

ramena v rukou zachvěla a Varia odvrátila tvář. „Co se děje?“ zavrčel „Jsi zraněná?“ 

Vyvlékla se z jeho sevření a přiblížila se, aby se mohla dotknout jeho hrudi. „Už jsi jako 

dřív,“ řekla. Zvedla k němu tvář se stopami slz. „Skoro jsem tě ráno nepoznala.“ 

„Po čichu to jistě nebyl žádný problém,“ ušklíbl se. Očekával nějakou veselou nebo 

kousavou poznámku, na které byl zvyklý od Andoriel, ale Varia jenom sklonila hlavu a 

rukama sevřela jeho ramena podobně, jako před okamžikem držel on jí. 

„Chci se přesvědčit, že už na sobě nemám žádný pozůstatek z té věže,“ řekl netrpělivě. „A 

nejlépe to zjistím na břehu.“ Vzal jí za ruce, odsunul je a pokynul, aby se k okraji jezera 

dostala jako první. Pomalu šel za ní a z hladiny sbíral všechny rostliny, které s sebou Varia 

přinesla a které mu tolik pomohly. 

Kolem vody foukal nepříjemně studený vítr. Wraith se pod jeho dechem zachvěl a Varia se 

klepala zcela nepokrytě. Objímala se rukama, jako by se snažila udržet u těla zbyteček tepla, a 

choulila se v travou zarostlém dolíku alespoň částečně krytém před lezavým povětřím. Zuby jí 

začaly cvakat zimou. 

 

Kita s pobaveným výrazem ve tváři sledovala své stříbrné zrcadlo. „No, tak, na co ještě 

čekáte?“ povzbuzovala hlavní hrdiny svého zrcadlového šou. Zamračila se, když cizinec 

poodstoupil a zadíval se směrem, kterým k jezeru přišli. Měl by brzo zjistit, že 

z pronásledování sešlo. Na její žádost bratr odvolal stráže a nechal jí volnou ruku. 

Nebyla moc trpělivá. Cizinec ani to děvče se nechovali tak, jak si přála, tak se rozhodla, že 

jim trochu pomůže. Zatřásla v ruce malou lahvičkou plnou tekutiny, ve které se rozpustil 

Variin vlas. Opatrně vytáhla víčko a jeho vlhkým vnitřním okrajem se dotkla Variina čela na 

obraze. 

 

Varia pozvedla hlavu. „Je mi zima,“ prohlásila dost nahlas, aby na sebe upoutala 

pozornost. 

Ace se na ni podíval a pokrčil rameny. „Mně také.“ Zvedl hlavu k obloze. „Slunce nás brzy 

usuší, pak ti bude lépe.“ 

Dívka se zvedla ze země a došla k němu. „Neznáš základy pro přežití?“ zeptala se trochu 

kousavě. Toddovo váhání jí přivádělo k tiché zuřivosti. Nad jeho nečitelným pohledem jenom 

zaskřípala zuby a přitiskla se k němu vší silou, kterou v sobě našla. 

Stál bez hnutí, skoro se neodvažoval ani dýchat, ale svaly se mu postupně napínaly ve 

snaze zabránit nechtěné a nečekané reakci těla. Variino tlumené výsměšné odfrknutí ho na 

okamžik zbavilo sebeovládání. Ta chvilka stačila, aby oba skončili na zemi. Varia vykřikla. 

Sice slyšela, že první setkání provází bolest, ale nečekala, že bude tak prudká. Snažila se 

odtáhnout, uniknout, ale Todd ji držel pevně. Stále s ním bojovala, i když jí hlavu začala 

naplňovat temnota. 

 

Kita se mračila na zrcadlo. Viděla, jak se dívka snaží utéct.  „Tak to ne,“ zašeptala si pro 

sebe. Pro svoji pomstu potřebovala, aby se cizinec k té dívce co nejvíc připoutal. A co by bylo 

lepší pouto než společný sex? Pak by mohla postupně oba zničit ke své spokojenosti. Nic z 

toho ovšem nevylučovalo zábavu pro Kitu i během celého procesu. Odměřila malou kapku na 

odraz Varii, zbytek tekutiny z lahvičky znovu protřepala a vylila ho na sebe. S tlumeným 

výkřikem klesla na kolena, pak se rozesmála. 
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Ace nevěděl, kde se v té křehké osobě vzalo tolik síly, že ho dokázala převrátit na záda, ale 

povedlo se jí to. Divoce se na něm zavlnila a začala se smát. Její pohyb mu nenechal místo na 

vlastní myšlenku. Chtěl ji vnímat všemi smysly. Otevřel oči. 

Nad ním se smála drobná žena v černém se světlými vlasy a průhlednýma očima. 

Wraithovi vyšlo z úst heknutí, jak sebou prudce pohnul, aby Kitu shodil. Odletěla daleko a 

přistála ve větvích blízkého keře. Byly příliš tenké, pod její vahou povolily a žena se skutálela 

do vody jezera. 

Ace už stál na nohou připravený k boji, ale ze břehu jezera se zvedala jenom polámaná a 

zmatená Varia. Kita zmizela. Varia se na Wraitha vyděšeně podívala a beze slova se rozběhla 

pryč. Utíkala co nejdál od svého ponížení a od bolesti. 

Ace se za ní díval, dokud nezmizela mezi stromy. Srdce mu tlouklo jako po dlouhém běhu. 

Měl zlost na Varii i Kitu, že se s ním pokoušely manipulovat, i když si musel přiznat, že míru 

Variiny viny nezná. A největší zlost měl na sebe, že se nechal. Kde byla jeho tisíciletá 

zkušenost, když došlo na základní věci? A o co lehčí byl život ve známém prostředí wraithské 

lodi. Ušklíbl se. Skoro zapomněl, že může přijít doba, kdy nebude mít fyzickou i psychickou 

převahu nad svým okolím. 

Zkontroloval postup pronásledovatelů a jenom přimhouřil oči, když zjistil, že 

pronásledování skončilo. Ta čarodějnice jistě zařídila, aby nebyli rušeni. Přinutil se 

prohlédnout dosah vlastní očisty a odstranit pár posledních kousků nečistoty. Celou proceduru 

zakončil další koupelí. Vrátila mu jasnou hlavu a trochu ironický nadhled. Jediné, co z celé 

události považoval za hrubou chybu, bylo, že z Kity nedostal, kam poslala Andoriel. 

Zatřásl Gavinovým ramenem, aby ho probudil a sdělil mu, že Varia běžela napřed. 

 

Kita se sbírala ze země ve změti svého čarodějného náčiní. Vztekle přitom vrčela, protože 

její milované stříbrné zrcadlo nezůstalo ve svém rámu a leželo jí zprohýbané u nohou. Jeho 

střepy se válely všude kolem. Bude jí trvat nejméně měsíc, než si vytvoří nové, a další rok ho 

bude učit všechno, co od něj požaduje. 

 

 

 

13. Na třech místech 
 

Prohlídka wraithské lodi skončila neúspěchem. Po veliteli ani Andoriel nezůstala žádná 

stopa. 

Zak věděl, že má ještě jednu možnost, jak se dozvědět, co se s nimi stalo, ale dokud mohl 

použít jiné způsoby hledání, stále tu možnost odkládal. Všechno ostatní už vyzkoušeli. 

Vojáky i důstojníky, kteří nebyli nutně zapotřebí k udržení lodi na jednom místě u zeleného 

mračna, poslal do hibernace a ostatní měli přísný zákaz opustit přidělená stanoviště. 

Zak prošel znovu všechny hlavní chodby lodě a zastavil se v jejím středu na místě, kde se 

křížily nejdůležitější cesty. Zamračeně se díval vzhůru. 

Strop se nad ním zvedal jako vysoká temná kopule. 

Natáhl ruku vzhůru a zároveň tam nasměroval i myšlenku. Nic se nestalo. Už chtěl ruku 

spustit a odejít, když se v nejvyšším místě kopule strop zavlnil a spustil k čekajícímu 

Wraithovi dlouhá chapadla. Lehce se dotkla hřbetu jeho vztažené ruky, přejela mu k lokti, 

k rameni, až ho ve chvilce pevně ovinula kolem těla a zvedla ho nad podlahu. 

Zak zavřel oči a čekal, až ho chapadla vynesou a přitisknou ho k centru vnímání lodi 

někam vysoko, kam ani nedohlédl. 
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Viděl Ace a Andoriel někdy jednotlivě a někdy i společně komunikovat s plavidlem 

takovým způsobem, ale nikdy to sám neudělal, i když mu to nabízeli. Předávání myšlenek a 

obrazů bylo možné i jednodušší cestou. Zatím mu vždy stačila. Po ztrátě velitele i Andoriel 

byl jediný, kdo se o takovou komunikaci s lodí mohl pokusit, a stejně nebylo do poslední 

chvíle jisté, zda ho loď přijme. 

Mladý důstojník vystoupil ze svého úkrytu a zadíval se do míst, kde zástupce velitele 

zmizel ve vysokém stropě lodi. Zamračil se a naklonil hlavu na stranu. Nechápal, proč se tolik 

snaží najít bývalého velitele. Jeho zástupce byl více jak schopný vést plavidlo sám. A kdyby 

nechtěl, bylo na lodi ještě dost jiných schopných, kteří by takovou poctu neodmítli. 

 

..................................................................................................................... 

 

Andoriel ležela v síti nad propastí a nehýbat se jí dělalo stále větší problémy. Noc kolem ní 

šeptala mnoha hlasy a houpala zpuchřelými provazy pokaždé, když některá z můr ve 

vzdáleném údolí mávla křídly. Hvězdy visely na obloze jako přibité a nechtěly se posunovat 

na svých drahách ke svítání. 

Bála se zavřít oči, aby neusnula. Hvězdy se střídaly s obrazem krystalu, až se rozzářily 

bílou září namísto zelenkavé. Zamrkala, aby je zahnala do správných mezí. 

Ruky jemně jí tahající za kotník si nejdříve ani nevšimla. Pak jí přinutila sebou škubnout, 

až málem přepadla do hlubiny pod sebou. Počkala, než se provazy přestanou houpat a opatrně 

pozvedla hlavu. Dvě okřídlené postavy temnější proti světlé skále, se ji pokoušely přitáhnout 

na sklaní plošinu, aniž by jejich snaha skončila hromadným pádem. Provazům se nechtělo 

pouštět svoji oběť jinam než nejkratší cestou do propasti a harpyje nechtěly rušit noční klid 

hlukem svých křídel. 

Andoriel připadalo, že se jí to všechno jenom zdá. Byla to příjemná změna po nocích, ve 

kterých se jí před očima vznášel jenom cíl její cesty. Natáhla dlaň a pevně stiskla ruku harpyje 

nad zápěstím. Provaz to ohodnotil suchým prasknutím některých svých vláken. Všechny tři 

ztuhly a čekaly, než se lano ustálí. 

Andoriel tajila dech, aby se do provazů z jejího těla nepřenesl ani ten nejmenší záchvěv. 

Upřeně sledovala harpyje. Skláněly se nad propastí, jedna z nich ji držela za ruku a neslyšně 

si mezi sebou něco špitaly. 

Síť se nehýbala a praskání utichlo. 

Harpyje, která měla obě ruce volné, se opatrně posunula, aby se mohla natáhnout až 

k Ájině hlavě. Visela nad propastí a jednou rukou se přidržovala hrany skály. 

„Ani se nehni,“ sykla. Vytáhla od pasu nůž a několika rychlými pohyby s ním zakroužila 

Andoriel kolem hlavy. 

Andoriel cítila, jak povolilo sevření, které si předtím ani neuvědomila. Vlasy se jí zapletly 

do provazů a harpyje ji právě jednoduše zbavila většiny z jejich délky. 

Lanům se nelíbilo, že jim kořist uniká. Na protest znovu zapraskala a několik jich povolilo. 

Ájiny odříznuté vlasy z nich sklouzly a snášely se v nekonečném pádu do hlubiny. 

Andoriel sevřela pevněji ruku harpyje. Cítila, jak se vratká opora pod ní ztrácí. 

Síť se rozpletla a pustila vše, co na ní viselo. Harpyje visící nad propastí vrátila nůž za pás 

a chytila Andoriel pod ramenem. Druhá ji stále držela za ruku. Podívaly se na sebe. 

„Vytáhneme tě,“ zašeptala ta, která stála těsně u visící Andoriel. „Dostaneš bílý krystal a 

odvedeme tě zpátky k okraji lesa. Ale nebude to zadarmo.“ 

Andoriel se neodvážila ani pohnout. Jenom mrknutí naznačilo, že poslouchá. Harpyje 

předložila svoje podmínky a Ája opatrně kývla. Nezáleželo jí na ničem, co měla u sebe a co 

po ní harpyje požadovaly. Důležité bylo, že se s krystalem dostane ke Kitě a bude jí ho moci 

předat. Silné ruce ji zvedly a potichu postavily na skalní římsu. Udělala dva kroky a zůstala 
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stát, když se jí harpyje postavila do cesty. Konečně si ji mohla prohlédnout a poznala Akyru. 

Nepochybovala, že ta druhá bude Loisel. 

Akyra se na Andoriel přísně podívala. „Nezapomeň, co jsi slíbila!“ Ájino pokývání hlavou 

ji očividně neuspokojilo. Zvedla ruku a prsty přitiskla Andoriel na čelo. „Svůj slib splníš,“ 

zasyčela ženě do ucha. „Co nosíš s sebou, bude naše, jakmile si o to řekneme.“ 

„Cokoli, co nosím s sebou,“ opakovala tiše Andoriel. 

Teprve potom Akyra odstoupila a ukázala Andoriel, kam má jít. Vedly ji s Loisel spletí 

jeskyň, které stále klesaly. Cestou vzaly krabičku s krystalem a schovaly ji do váčku z hrubé 

černé tkaniny. Jeho tkanice si Andoriel uvázala na opasek, bez vysvětlování vzala z nejbližší 

rovné plochy silnou lojovou svíci a schovala ji do jednoho z poloprázdných váčků u pasu. Její 

zbraň ležela hned vedle krystalu. Zastrčila ji na původní místo do pouzdra na stehně. Harpyje 

jí nijak nebránily, jenom jí tichými posunky ukázaly, že si má pospíšit. Stále rychleji sbíhala 

strmé kamenné schody sporadicky osvětlené lojovými svícemi v puklinách skály. 

Než se dostaly k patě skály, byl už dávno den. Harpyje se usadily u ústí poslední jeskyně a 

přinutily Andoriel odpočívat. Bránila se. Chtěla hned pokračovat v cestě a co nejdříve 

odevzdat krystal Kitě. Harpyje byly neústupné. Andoriel s poslední mumlanou námitkou 

prudce dosedla na vyčnívající kámen. Loisel na ni zlostně zasyčela a zamávala jí rukama před 

obličejem. Andoriel pokrčila rameny, stočila se u kamene do klubíčka a zavřela oči. Chtěla 

mít odpočinek co nejdříve za sebou. 

Navečer ji probudil dotyk na rameni. Akyra se přesvědčila, že je Andoriel vzhůru, a odešla 

za Loisel ven. Dlouhým pohledem se obě loučily se zapadajícím sluncem. 

Než se na zemi snesl hluboký zelený stín noci, byly všechny tři daleko od skály harpyjí. 

Andoriel střídavě šla a byla nesena až k začátku travnaté pláně. Slunce tou dobou už zase 

pálilo na obloze. Andoriel tentokrát bez odporu usnula ve stínu nízkého hustého keře. 

Loisel a Akyra seděly na patách. Temné oči měly otočené přes travnatou pláň k zatím 

neviditelnému cíli a jejich rozhovor plný dlouhých pauz byl tichý, aby nerušil spící ženu. 

Navečer ji vzbudily a trpělivě čekaly, až se nají a bude připravena jít dál. 

Andoriel stále poháněl Kitin příkaz. Věděla, co musí udělat, až bude den cesty od místa 

setkání. Přesvědčila se, že lojová svíce zůstala nepoškozena, a vyběhla na otevřenou pláň. 

Harpyje s ní snadno udržovaly krok. Když začala zpomalovat únavou, chytily ji v podpaží 

a nesly ji chvílemi těsně nad zemí, chvílemi vysoko ve vzduchu. Než se přiblížilo osmé 

svítání, měly na dohled okraj lesa, ze kterého Andoriel vybíhala. 

První paprsky slunce našly všechny tři bloudící travou s očima upřenýma k zemi. 

„Co tohle?“ ukázala Akyra před sebe. 

Andoriel k ní doklopýtala. Prohlédla si místo zbavené trávy a zasypané pískem. 

„Ano,“ vydechla unaveně. „To je ono.“ Svezla se do trávy hned vedle písečné plochy a 

usnula. 

I harpyje tento den odpočívaly. V blízké době je čekal důležitý úkol, na který budou 

potřebovat všechny své síly. 

S vycházejícími zelenkavými hvězdami byly všechny vzhůru. Andoriel v dlaních svírala 

lojovou svíci, až jí začala pod prsty tát. Pak teprve povolila stisk, opatrně ji srovnala, 

vyhrabala v písku důlek, nožem vyřízla kus drnu a prorazila v jeho středu díru. Drn položila 

kořeny vzhůru do písečného důlku a do otvoru v drnu umístila svíčku. 

Harpyje vrtěly hlavami nad její důkladností a opatrností. Tolik se snažila, aby bylo malé 

světélko v noční tmě chráněno před pádem. 

Andoriel zvedla hlavu k obloze. „Už je čas,“ zašeptala si pro sebe. Než stačila vytáhnout 

křesadlo, jedna z harpyjí se sklonila a přejela dlaní po vrcholu svíce. Knot se rozžehl jasným 

bílým plamenem.  

 

..................................................................................................................... 
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Gavin se díval do lesa, kde podle Todda zmizela Varia. Věděl, že se tady jeho neteř vyzná, 

ale nechápal, co ji přimělo je opustit. Ať už to bylo cokoli, znovu zůstal s cizincem Toddem 

sám a musel se rozhodnout, jestli ho nejdříve zavede do nějakého úkrytu, nebo ho nechá jeho 

osudu a okamžitě se vydá za svými záležitostmi. 

Ace stál opodál s hlavou vztyčenou a sledoval okolí. Na této zvláštní planetě nedokázal 

číst lidské myšlenky. Dokonce se mu to nevedlo ani s Andoriel, se kterou nikdy neměl 

problém. Ale při nerušeném soustředění dokázal ‚cítit‘ projevy života na míle daleko. Věděl, 

že Varia se ještě nezastavila, ale její útěk se změnil v chůzi. Kam tím lesem dojde dál, to už 

neurčil. Jeho pronásledování z Gillanderova sídla skončilo. K jezeru se nikdo a nic neblížilo. 

Ace sklonil hlavu. Kéž by stejně mohl najít Andoriel. A cestu na svoji loď. Zamrkal a pohlédl 

na blížícího se Gavina. 

„Řeknu ti, kam jít,“ řekl mu Gavin, jakmile se ujistil, že ho Todd vnímá. „Ale nepůjdu 

s tebou. Mám vlastní plány.“ 

Ace se na Gavina díval s porozuměním. Chápal, proč ho chce opustit a vydat se za vlastní 

pomstou. Ale také věděl, že pokud se Gavinovi podaří zabít Kitu, bude hledání Andoriel 

ztíženo téměř k nemožnosti. 

Gavin se mračil. On také věděl, co se cizinci Toddovi honí hlavou. A také si uvědomil, že 

někdy na útěku pro něj přestal být jenom cizincem. Měli podobný osud a Gavin se skoro 

zarazil nad tím, že na to přišel až teď. Kita oba dva připravila o někoho důležitého. Ale 

zatímco Gavin neměl žádnou šanci dožít svůj život s Tetein, Todd si ještě stále udržoval 

naději, že svoji ženu najde. Gavinova pomsta byla sebevražedná. Nechtěl přežít, a pokud by 

se mu podařilo s sebou do smrti stáhnout i Kitu, byl by to bonus navíc, ve který ani nevěřil. 

Ale to neznamenalo, že se o to nebude ze všech sil snažit. 

„Víš, kde ji hledat?“ Ace se zhluboka nadechl v očekávání Gavinovy odpovědi. Nedočkal 

se jí. „Kitu,“ doplnil svoji otázku, když pochopil, že Gavin neví, na kterou z žen se právě 

zeptal. 

„Ne,“ zamračil se Gavin. „Znám pár jejích domů, ale kde přebývá právě teď, to ví jenom 

ona. Jak víš, co chci udělat?“ vypadlo z něho. 

Ace se zamračil. „Také ji potřebuji najít. Než ji zabijeme, řekne mi, kde je Andoriel. Tak 

jak ji najdeme?“ 

Gavin se rozhlédl po hladině jezera, jakoby mu jeho klidná hladina mohla napovědět. 

„Nevím,“ hlesl. 

„A Gillander?“ napadlo Ace. „Věděl by to Gillander?“ 

„Asi ano,“ připustil Gavin. 

„Půjdeme se zeptat Gillandera,“ rozhodl Ace. 

Gavin se na něho díval nedůvěřivě. Opravdu se chtěl vracet tam, odkud této noci prchal? 

Ale Todd už se obrátil a rozběhl se zpět k sídlu pána Gillandera. 

Gavin se ohlédl směrem, kterým podle Todda odešla Varia, ale myšlenka na ni mu v hlavě 

odezněla dřív, než získala nějakou formu. Rozběhl se za Toddem. 

„Jak ho donutíš mluvit?“ zeptal se, když se mu podařilo s Toddem srovnat krok. Pohled 

jeho společníka ho nenechal na pochybách, že je Todd rozhodnutý tentokrát přinutit 

Gillandera k hovoru všemi prostředky. Na prostředky, kterým Todd vládl, se Gavin pamatoval 

moc dobře z jejich prvního setkání. Pokud Kita nebude v dosahu, mohli by mít šanci. Ale jak 

nakonec přemohou mocnou čarodějku, to Gavinovi pořád unikalo. Kdyby byl sám, byl by se 

v marném boji s Kitou nechal zabít. S Toddem na své straně by mohl mít šanci na přežití. 

Gavin se ušklíbl. Přežití. Kdo o něj stojí? 

Ace Gavina chytil za ruku a přinutil ho zůstat stát. Les kolem nich nebyl tak pustý, jak mu 

ještě před chvílí připadalo. Oba se přikrčili ve křoví a sledovali pár obezřetně se rozhlížejících 

vesničanů na lupu v panských lesích. 
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Cesta se protahovala. Vesničané odešli až po dlouhé době. Nebe začínalo tmavnout a 

rozsvěcely se na něm první hvězdy. 

„Počkáme,“ zamumlal Gavin, sotva se jim vesničané ztratili z dohledu. Nebyl si jistý, jestli 

by Todda v noci bezpečně provedl kolem pastí nastražených v zahradě. Bylo téměř jisté, že po 

zdařilém útěku z vězení bylo několik pastí přidáno nebo přebudováno. 

Todd neprotestoval a posadil se na polštář z mechu. 

„Odpočiň si,“ řekl mu Gavin. „Já odpočíval u jezera,“ dodal na Toddův tázavý pohled. 

Wraith se položil a přivřel oči. Byl rozhodnutý zůstat vzhůru a hlídat, ale únava ho 

přitiskla k zemi a odnesla jeho vědomí do ztraceného světa snů. 

 

Kita se ve svém pokoji v bratrově domě naklonila nad čistě bílou mísu plnou tekutiny. 

Takové sledování nebylo tak dokonalé jako její stříbrné zrcadlo, ale stačilo, aby na klidné 

hladině zahlédla odraz světla na okraji travnaté pláně. Pokud chtěla být na místě setkání 

dalšího rána, byl čas vydat se na cestu 

Na cestě od Gilladerova sídla zarachotil vůz. 

 

 

 

14. Ztráty v boji 
 

„Dobré ráno, Gillandere,“ zasyčel pánovi celého kraje do ucha cizí hlas. 

„Uhhh. Hmmm? Co?“ Vstávání nebylo Gillanderovou nejsilnější stránkou. A takového 

probuzení se mu nedostalo za celý jeho život. Líně zamrkal a pootočil hlavu, aby viděl na 

toho, kdo se opovážil ho vyrušit ze sladkých ranních snů. Chytil se rukama pelesti u boků, aby 

se co nejrychleji zvedl, a byl sražen zpátky do lehu. Velká dlaň mu přikryla ústa a celé jeho 

zorné pole zabrala děsivá bílá tvář cizince, kterého přivedl Gavin a který na začátku minulého 

dne zmizel z věže. 

Gillander znovu zamrkal. Nedokázal si v hlavě srovnat, že se cizinec vrátil. Kita se smála, 

ještě když odjížděla. Podle ní zmateně bloudil někde kolem Pertatina jezera a puch, který se 

za ním táhl, ohýbal tenčí stromky až u země. 

Přes sestřino ujištění byl nyní cizinec u Gillandera v ložnici. Čistý a při smyslech se 

skláněl nad vysoce nastlaným lůžkem a zblízka Gillanderovi zíral do obličeje. 

„Kde je Kita?“ ozval se další hlas. Ten Gillander poznal. Gavin. Vzepřel se proti rukám 

bránícím mu v pohybu a byl znovu zatlačen hlouběji do polštářů. Cizinec ho držel 

přišpendleného k lůžku. Gillander si vzpomněl na brouky s oranžovými krovkami, které jako 

malý rád napichoval na párátka. Matka mu to zakázala. Tvrdila mu, že jsou nebezpeční, ale 

Gillander stejně využil každou vhodnou chvilku k jejich trápení. 

Ruce povolily sevření, až když sebou Gillander přestal zmítat a přivřel oči na znamení 

porážky. 

„Kde je Kita?“ zopakoval otázku cizinec. 

„Kita,“ zachraptěl Gillander. Tvář se mu zkroutila a začal se chichotat. „Kita je pryč,“ 

vypravil ze sebe. „Chtěli jste chytit moji sestru? Blázni!“ Rozkašlal se a zmlknul. 

Gavin se podíval na Todda. Rozmýšlel se, jestli ho má zarazit, nebo ho nechá vysát 

z Gillandera život tak, jak to už viděl předtím. 

Wraith se pomalu narovnal a jeho stisk povoloval. 

„Obleč se. Odvedeš nás za ní,“ přikázal tiše. 

Gillander zůstal ležet, dokud ho cizinec úplně nepustil a neodstoupil. I pak byly jeho 

pohyby úsporné a pomalé. Napadlo ho spustit křik, ale tu myšlenku zavrhl dřív, než se stačila 

objevit celá. Křik by sice zburcoval ochránce domu, ale jistě by ho nestačili zachránit. O 
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cizinci sice Gillander nic nevěděl, ale Gavin by nezaváhal ani vteřinu. Ne potom, co mu Kita 

provedla. Pán domu se ušklíbl. Ta malá děvka Tetein si nic jiného nezasloužila. Byla svému 

muži za všech okolností nechutně věrná. 

Wraith a Gavin sledovali, jak se Gillander pomalu souká do úzkých kalhot, s tichým 

hekáním si zavazuje tkanice vysokých bot a bohatě vyšívané vesty a nakonec si kolem pasu 

obtáčí široký pruh tmavomodré látky místo opasku. Ani jednou se nepokusil volat o pomoc, 

ani jednou se nepokusil utéci a vzbouřit dům. Oba muži si dovolili krátký pohled jeden na 

druhého. Věděli, že musí očekávat něco horšího než bandu sluhů s holemi nebo pár strážných 

s tasenými meči. 

„Chcete za mojí sestrou?“ zeptal se Gillander po posledním pohledu do leštěného zrcadla 

ohodnocujícím jeho vzhled. „Máte ji mít.“ Nesnažil se v hlase skrývat posměch. Rukama si 

přihladil vlasy a sebevědomě vykročil ke dveřím. 

Ace mu vstoupil do cesty dřív, než stačil otevřít do chodby. 

„Klid, bělovlásku,“ zamumlal tiše Gillander. Zůstal bez hnutí stát a čekal, až mu cizinec 

uvolní cestu. 

Na Gavinovo sotva znatelné přikývnutí Wraith ustoupil, aby mohl Gillander projít. 

Dveře na chodbu se rozletěly a pán Gillander s hlavou pyšně zvednutou vyšel na chodbu. 

„Jedu na projížďku,“ prohlásil rozhodně, když procházel kolem stráží hned za dveřmi. „S 

přáteli,“ ušklíbl se a pokynul rukou ke Gavinovi a Aceovi, kteří ho následovali. 

Strážní nehnuli ani brvou. Ustoupili procházejícím z cesty a jejich tváře zůstaly stejně 

zasmušile neurčité, jako celou dlouhou zelenou noc. 

Ace se narovnal v celé své výši a prošel kordonem mužů se zbraněmi těsně za 

Gillanderem. Před očima se mu mihla chodba ozářená tlumeným červeným světlem, které se 

topilo v bílé mlze. Jeho loď. Jeho posádka. Mrkl, aby se té představy zbavil, a přinutil se 

soustředit pouze na probíhající akci. Gillander, Kita, Andoriel, cesta zpět na loď. Plán měl, 

teď stačilo ho realizovat. Postupně. 

Gavin jejich malý průvod uzavíral. Být poslední v řadě mu nevadilo. Hlídal Toddovi záda 

a nenápadně zkoumal pohledy stráží, jak kolem nich procházel. 

Muži hlídající chodbu udrželi tvář bez výrazu. Pánské i dámské ranní návštěvy u pána 

Gillandera nebyly neobvyklé. Pokud stráže něco zarazilo, pak prohlášení pána, že chce 

absolvovat projížďku tak brzo ráno. 

„Ty,“ ukázal cestou Gillander na jednoho z vojáků. „Jdi říct Akeemovi, ať zapřáhne vůz.“ 

Oslovený beze slova sklonil hlavu a rozběhl se ke dveřím. 

Ace pozorně sledoval Gillanderovu tvář. Gavin se zamračil. Ani jednomu z nich se 

nechtělo nastupovat do vozu. 

„Stůj!“ zavelel Wraith rozhodně. 

Voják se zastavil a s otázkou v očích se zadíval na Gillandera. 

„Rozhodně nepůjdu za Kitou pěšky,“ prskl pán po Aceovi. 

„A já nepojedu vozem,“ zavrčel Ace. 

„Ani já ne. Ať nám připraví kobary,“ prohlásil Gavin bez zaváhání. 

Gillander protočil oči a kývl na vojáka. „Tři jezdecké kobary. Běž.“ 

Voják zmizel. 

Gillander, Gavin a Ace vyšli před hlavní budovu.  

 

..................................................................................................................... 

 

Andoriel doběhla k okraji lesa s prvními paprsky vycházejícího slunce. 

Kita stála na místě setkání a spokojeně mhouřila oči. Její nejnovější úlovek předčil 

očekávání. Nedoufala, že tu ženu ještě někdy uvidí. Zatím nikdo nedokázal splnit úkol, 

kterým ji pověřila. 
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Andoriel stanula před Kitou. Odvázala si od pasu černý váček a mlčky ho černě oděné paní 

podávala. Po běhu přes travnatou pláň na ní nebyla znát žádná velká únava, jen lehce 

pootevřené rty naznačovaly, že tělo potřebuje větší příjem kyslíku, než jakého se mu dostává. 

„To je on?“ zeptala se Kita s náhlou bázní. „Bílý krystal?“ 

Andoriel se nepohnula. V natažené ruce stále čarodějce podávala černý váček a bez mrkání 

na ni upírala oči. 

Kita se váčku opatrně dotkla. Přejela po něm prsty, přesvědčila se, že obsahuje krabičku 

správné velikosti a pak teprve sevřela v dlani dlouhé tkanice. 

Andoriel váček pustila a ustoupila. 

Kita už se soustředila jenom na obsah sáčku. Otevřela ho a opatrně vytáhla zdobenou 

krabičku. Sáček letěl zapomenut k zemi a Kita zaváhala s prstem na zavírání krabičky. 

Nevšimla si, že Andoriel ustoupila o několik dalších kroků, ani toho, že klesla na kolena a 

skryla tvář do dlaní. 

Hlasitý skřek nad hlavou Kitu vyrušil v okamžiku, kdy otvírání povolilo, a krabička se 

otevřela. Přikrčila se a pohledem pátrala ve větvích nejbližších stromů. 

„Co jsi to provedla?!“ zasyčela na Andoriel. 

Klečící žena se na čarodějku podívala mezi prsty před obličejem a pak sklonila hlavu. 

„Máme tě!“ vřískla Loisel. Prudce dosedla na zem vedle Kity a vyrazila jí krabičku 

z rukou. 

Ale čarodějnice nebyla tak bezmocná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Sekla po 

harpyji prsty a tekutina z malé lahvičky v její dlani Loisel popálila jako kyselina. 

Kita se neunavovala řečí. Využila toho, že Loisel couvla a snažila se znovu dosáhnout na 

krabičku. Ohlédla se přitom po nejkratší cestě k útěku. Na vztaženou ruku jí dopadl pár noh 

s ostrými drápy místo nehtů. Akyra přistála tak rychle, že by průměrnému člověku zlámala 

ruku jako třísku. Kita jen zavrčela a vymrštila se na nohy. Dvě harpyje jí nepřipadaly jako 

nepřekonatelná překážka v dosažení bílého krystalu. Viděla ho probleskovat ve zpola 

otevřené krabičce a znovu se k němu pokusila dostat. 

Loisel měla tvář zkroucenou bolestí, ale chytila Kitu za ruku a otočila ji k sobě. Dávala 

pozor, aby se v čarodějčině ruce znovu neobjevil nějaký nebezpečný předmět. 

Akyra se dostala za Kitu a strhla jí opasek se vším, co na něm bylo navěšeno. 

Kita se ušklíbla. Nepotřebovala pomůcky. Pohnula ramenem a za zády jí vyrostla ohnivá 

stěna. 

Akyra s vřískotem uskočila. 

Kita se snažila vykroutit ze sevření Loisel, ale ta ji držela pevně. Drápy druhé ruky zaryla 

čarodějce do obličeje. 

 

..................................................................................................................... 

 

Gillander se spokojeně šklebil na Ace a Gavina. Stáli před domem a v těsném hloučku je 

obklopovali Gillanderovi muži s osedlanými kobarami. 

„Váš doprovod je připraven na projížďku, pane,“ lehce se uklonil jeden z mužů. 

„Výborně, Akeeme. Pojedeme do Kerlanských hor,“ rozhodl Gillander. Použil spojené 

ruce jednoho muže ze svého doprovodu, aby se snadno dostal do sedla kobary. Její krátká srst 

byla modrá až do indiga a lesklá neustálým hřebelcováním. Ohlávku měla zdobenou zlatými 

třásněmi. Pohodila hlavou, když v sedle ucítila váhu jezdce. 

Ace i Gavin nasedli na přidělená zvířata a marně se snažili mezi ostatními nasedajícími 

jezdci prodrat ke Gillanderovi. Zůstávali od něj odděleni nejméně dvěma řadami mužů na 

kobarách. Ani Gavinova zručnost v ovládání těchto zvířat jim nepomohla dostat se blíž. 

Skupina vyrazila z brány v těsné formaci a hnala se po prašné cestě, kterou kdysi přišel 

Ace s Gavinem. 
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Kobary nasadily tempo, o kterém se Ace domníval, že ho nemohou dlouho vydržet. Ale 

místo únavy ještě zrychlovaly. Jako dunící prašná bouře se prohnaly několika vesnicemi. U 

Jižní strany je jezdci trochu zpomalili. Čekala je odbočka do lesa prorůstajícího Kerlanskými 

horami. 

V krajním domku seděl u okna Alvet a sledoval své stádo kobar pasoucích se na nedaleké 

louce. Dusot ženoucích se zvířat ho přinutil se rozhlédnout a vyjít před dům, aby se podíval, 

kdo to tolik spěchá. Díval se na jezdeckou skupinu a na čele se mu tvořily starostlivé vrásky. 

Moc dobře poznal pána Gillandera s jeho suitou i dva další muže jedoucí uprostřed skupiny. 

Pak svou pozornost upřel na pádící zvířata a stěží potlačil škodolibý úsměšek nad nápadem, 

jak trochu pozlobit Gillanderovy nohsledy a snad i pomoci švagrovi a jeho společníkovi. 

Počkal, až celá skupina vjede do lesa a tiše zapískal složitou melodii. Pokřik od prvních 

stromů ho ujistil, že se mu malý žert povedl. Sedl si na lavičku a s hraným nezájmem se 

zadíval na malou květinovou zahrádku. Varia se o ní donedávna pečlivě starala, ale v poslední 

době ji začala zanedbávat a teď si Alvet s rozladěním všiml, že je plná plevele. 

Tři kobary se svými jezdci prchaly lesem mezi skalami, jako by je poháněl bič. Ostatní se 

vzpínaly, točily dokolečka a válely po zemi, jenom aby se zbavily svých pánů. Podařilo se jim 

to brzy. S frkáním a pohazováním hlav odběhly na louku, kde se přidaly k pasoucímu se 

stádu. Potlučené jezdce nechaly na okraji lesa. 

Ace se na své kobaře krátce zasmál. Přitiskl se jí ke krku, aby ho nesrazila nízko visící 

větev, a při nejbližší příležitosti se odrazil od jejího hřbetu a přistál na zvířeti, na kterém seděl 

Gillander. Pak už stačil malý pohyb, aby se Gillander skutálel ze sedla a dopadl do hustého 

porostu kapradí. 

Ace se znovu odrazil a lehce dopadll vedle něj. Gavin své zvíře bez potíží zastavil a 

seskočil také. 

Kobary nečekaly, až na ně někdo znovu nasedne. Jakmile se zbavily jezdců, rozběhly se 

někam do neznáma. Gavin věděl docela dobře, kam běžely, i co se stalo s těmi ostatními, ale 

nebyla pravá chvíle o tom diskutovat. Měli práci. 

„Kde je Kita?“ zeptal se Ace a v hlase mu zazněla výhrůžka. 

Gillander se na něho podíval se špatně skrývaným strachem. Dosud bral návštěvu toho 

cizince i Gavina jako zábavnou hru. Rád se bavil, a pokud to bylo na cizí účet, tím lépe. Ale 

toto už jako hra nevypadalo. Jeho ostraha byla kdoví kde a Kita – Kita by mu mohla pomoci. 

S Gavinem si poradí Gillander sám, ale na cizince si netroufl. I Kitě dalo hodně práce, aby ho 

vůlí znehybnila. 

„Moje sestra,“ začal pomalu. Přemýšlel, jak jí co nejdříve dát vědět, kdo přichází. „Je tady 

nedaleko.“ Rukou neurčitě mávl dál do lesa. Soustředil se na to, aby zachytil její vědomí a 

upozornil ji na návštěvu. 

„Veď nás,“ pokynul mu Gavin. Nenápadně si pohrával s nožem, který vytáhl z pouzdra 

pod pláštěm. 

Gillander se na něho zle podíval. Bude muset udělat nějaké změny ve své ochrance. Při 

nasedání měli oba muže důkladně odzbrojit. Očividně se jim to nepodařilo. Podíval se po 

cizinci, navyklým pohybem si upravil vlasy a loudavým krokem se vydal mezi stromy. 

„Nejsem zvyklý chodit pěšky,“ stěžoval si po pár krocích. 

„Běž!“ řekl Ace a lehce ho postrčil. 

Gillander toho využil k tomu, aby se s jekotem skácel na zem. Převalil se v hrané bolesti a 

ztuhl. Právě se mu podařilo zachytit sestru a to, co cítil, ho úplně odrovnalo. Jeho sestra právě 

bojovala se dvěma HARPYJEMI! Jedna z oblud jí drásala tvář a druhá se k ní blížila zezadu a 

zlostně prskala. 

„Kita!“ vyjekl Gillander. 
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Ace ho vzal za rameno a zvedl ho ze země. „Kde je?“ zavrčel. Jeho trpělivost měla své 

meze a ty Gillander dávno přesáhl. Kdyby ho nepotřeboval k dosažení svého cíle, udělal by 

s ním rychlý konec hned v jeho ložnici. 

Gavin se postavil vedle cizince a díval se na pána celého kraje stejně zle jako ten, kdo ho 

držel za rameno, až mu celá ruka mrtvěla. 

„Přesvědč ho,“ řekl Gavin ostrým hlasem. Chtěl Gillandera vystrašit natolik, aby jim 

prozradil úkryt své sestry. A chtěl, aby to Todd udělal rychle. Dřív, než je najdou muži 

z Gillanderovy ochranky. 

Ace se na Gavina rychle podíval. Viděl jeho bledou tvář plnou napětí a odhodlání. A také 

pečlivě skrývaný stín strachu. Wraith se pomalu usmál a Gillander vyjekl, když si všiml jeho 

špičatých zubů. Ace zakroužil pravou rukou v zápěstí a levačkou stiskl Gillanderovo rameno 

ještě víc. Gavin se odvrátil. Přál si, aby to Todd udělal, ale dívat se na to nechtěl. 

Gillander při dotyku wraithské dlaně zalapal po dechu a nevěřícně se na cizince podíval. 

Wraith nepospíchal. Vychutnával si každý okamžik a odhadoval chvíli, kdy Gillander začne 

mluvit. 

„Kito!“ vykřikl Gillander místo všeho. „KITO!“ 

 

..................................................................................................................... 

 

„Fayale!“ vyhrkla Kita pod harpyjinou dlaní. Oheň za jejími zády uhasl. Soustředila se na 

svého bratra, který ji úpěnlivě volal. Byl v nebezpečí. Rozzuřeně sebou trhla, aby se 

vykroutila ze sevření. Loiseliny drápy jí trhaly kůži na obličeji a zajížděly do masa. Bylo jí to 

jedno. Její bratr potřeboval pomoc. A ona potřebovala bílý krystal. Až bude mít bílý krystal, 

bude všechno v pořádku. Fayal Gillander... cítila, že její bratr je skoro mrtvý. 

Kita sebou znovu zaškubala. Další drápy se jí zaryly zezadu do ramen. Roztrhly jí šaty a 

v hlubokých ranách na ramenou a lopatkách jí prosvitly bílé kosti. 

Čarodějka chtěla pohnout rukou, aby skoncovala s tím netvorem, který jí působil bolest na 

zádech, ale drápy jí přeťaly i šlachy. Ruce nemohla použít, hlavu jí drtila veliká tmavá dlaň 

harpyje před ní. Kita vykřikla, když jí jeden z ostrých nehtů zajel do oka. Bolest v ní 

vybuchla, až se skroutila do klubíčka. Díky tomu se osvobodila, ale nohy jí nechtěly odnést 

z toho pekelného místa. Podlomily se pod ní a čarodějka se skácela do velké kaluže vlastní 

krve. 

Harpyje se společně zasmály a sklonily se nad ní. Nenáviděly ji, stejně jako ona nenáviděla 

je. To Kita způsobila, že se musely stáhnout do odlehlých hor a přestaly se stýkat s lidmi. To 

ona způsobila, že jejich druh vymíral. A dokázala to díky své moci zařídit tak, že se k ní 

nemohly přiblížit. Až do této doby.  

„Proč?“ zasípala Kita. 

Loisel se ušklíbla. Věděla, že se čarodějka neptá na vlastní smrt. Ta byla neodvratná. 

Možná proto se jí rozhodla odpovědět. 

„Podívej se na ni,“ obrátila Kitě hlavu směrem k Andoriel. „Ani nevíš, co jsi nám poslala. 

Malý zázrak. Měly bychom ti být vděčné?“ 

Kita se svým jediným slzícím okem zadívala na ženu opodál. Až v té chvíli zaznamenala 

změny, které se v Andoriel děly. Rychle se pohledem vrátila k harpyjím. 

„Malý zázrak pro ztracený rod,“ zachraptěla. „Trocha vděku by se hodila.“ 

„Máš pravdu.“ Akyra ukázala v úsměvu zuby. „Bude to rychlejší, než jsme plánovaly.“ 

Zaryla jí drápy do krku. 

Andoriel klečela ve stále stejné pozici a čekala. Nevěděla na co. Věděla jen, že musí čekat, 

dokud nedostane jiný příkaz. 

Vedle ní harpyje trhaly na kusy čarodějku Kitu.  
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„Kito.“ Gillander potřetí jméno své sestry sotva slyšitelně zašeptal. Oči třeštil před sebe, 

aniž by viděl některého ze svých únosců. 

V dalším návalu bolesti zvedl hlavu a rozesmál se šíleným smíchem. „Kita. Moje sestra. 

Sestřička je mrtvá. Zabily ji stvůry. Právě teď.“ Poslední slova už štěkal Aceovi do tváře s 

beznadějnou nenávistí. 

Wraith se mu zadíval do očí a nechal přelít zbytek Gillanderovy síly do sebe. Téměř s 

odporem od něj odtrhl dlaň. Vysušené tělo pána kraje se mu složilo k nohám. 

„Kita je mrtvá,“ opakoval po Gillanderovi. Nepochyboval, že místní pán před smrtí mluvil 

pravdu. Vzteky si zaryl nehty do dlaní. Kde má teď hledat Andoriel? 

Gavin si unaveně sedl do trávy. Sklonil hlavu a po tváři se mu kutálela osamělá slza. Chtěl 

s čarodějkou bojovat sám. Chtěl ji v boji zabít nebo být zabit. Až vedle mrtvého Gillandera si 

uvědomil, že doufal v to druhé. Přál si při pokusu o pomstu odejít za Tetein. Kita byla mrtvá a 

Gavin žil. Poslední důvod k životu se mu ztratil před očima. Teď už před sebou neviděl nic, 

jen tmu a prázdno. 

 

Zvuková vlna se prohnala celým krajem a všechno živé srazila k zemi. 

Ace narazil zády do blízkého stromu a svezl se po jeho kůře do propletence kořenů. Snažil 

se zvednout ruce a zakrýt si uši, i když věděl, že to nebude mít žádný znatelný účinek. 

Gavin se svalil na bok a zůstal tak ležet. Měl zavřené oči a na rtech malý úsměv. Doufal, 

že se přece jenom setká se smrtí a s Tetein. 

Kobary na pastvě zvuk srazil na kolena. S potřásáním velkých modrých hlav se hned 

snažily vstát. 

 

Matka Gillanderová zjistila, že obě její děti stihla smrt v jediném okamžiku. Výkřik plný 

zlosti byl jen prvním vyjádřením její ztráty. Celá země bude platit krví i bolestí. 

 

 

 

15. Jaký osud Andoriel? 
 

Harpyje se přikrčily u země a čekaly, až se zvuk přežene. Z okolních stromů se na ně 

sneslo několik modrých listů. Akyra zlostně zasyčela a skočila k Andoriel. 

Žena ležela na zádech a z koutku úst jí vytékal malý pramínek krve. 

Loisel se dotkla tepny na jejím krku a tiše si oddechla. Andoriel žila. Kitino pouto se smrtí 

čarodějky přetrhlo, Andoriel při jejím posledním výdechu ztratila vědomí a zvuková vlna na 

ní nenapáchala téměř žádné škody. 

„Bude žít,“ řekla Loisel klidně. V hlavě jí ještě zvonilo. Sledovala, jak se Akyra sehnula 

pro krabičku s bílým krystalem. Opatrně ji zavřela, aby se krystalu nedotkla, a chystala se k 

odchodu. 

„Počkej,“ zarazila ji Loisel. „Bude potřebovat trochu pomoci,“ kývla hlavou k Andoriel. 

Akyra se rozhlédla. Sebrala pár silných klacků, vyskládala je do řady před sebou a opatrně 

vytáhla z krabičky bílý krystal i s jeho podložkou. Dávala si pozor, aby se dotýkala jenom 

podložky, a krystalem postupně ťukla do každého kusu dřeva, které nasbírala. Pak krystal na 

podložce vrátila do krabičky stejně opatrně, jako ho vyjímala. 

Loisel se sklonila a spokojeně pokývala hlavou. Místo klacků na zemi ležely válce soli. 

Vzala jeden z větších váčků a všechny do něj naskládala. Pak váček připevnila Andoriel 

k opasku. 

Akyra se znepokojeně ohlédla dál do lesa. 
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Obě harpyje se naposledy přesvědčily, že až se Andoriel probere, bude v pořádku. 

S krabičkou obsahující bílý krystal v pevně sevřených rukou přeběhly k okraji lesa a vznesly 

se k zelenkavému nebi. Cesta zpět do vzdálených hor jim trvala dlouhé tři dny namáhavého 

letu. 

..................................................................................................................... 

 

„Co to bylo?“ vypravil ze sebe Ace. Seděl v kořenech stromu a mnul si kůži kolem 

bolavých uší. 

Gavin se také posadil a sevřel si hlavu v dlaních. „Kasayala Gillanderová,“ řekl 

nepřítomně. 

„Matka?“ ujistil se Ace. Po Gavinově přikývnutí se zvedl na nohy, zakymácel se, než našel 

porušenou stabilitu, a natáhl ke Gavinovi ruku, aby mu pomohl se zvednout. Nepatrně se 

usmál, když sedící muž bez zaváhání jeho pomoc přijal. Gavin viděl, jak si Ace poradil se 

svými nepřáteli, ale nezabránilo mu to v sevření té nebezpečné ruky. 

„Jaké máš další plány?“ zeptal se Gavina, zatímco ho zvedal. 

Gavin pokrčil rameny. Zadíval se před sebe a probíral možnosti, které mu zbývaly. Do 

domu, kde žil s Tetein, se zatím vrátit nechtěl. Mohl jít k Alvertovi a Varii, ale ani tato 

představa mu nebyla po chuti. Podíval se na Todda. „Půjdu s tebou,“ řekl pomalu. „Pomohu ti 

najít ženu, kterou Kita unesla.“ Rozhlédl se. „O kus dál je místo, kde jsme se setkali. Bude 

nejlepší, když s hledáním začneme tam.“ 

Ace se na něj díval se znatelnou skepsí. Od doby, kdy se mu Andoriel ztratila, uběhlo už 

mnoho dnů. Mnoho desítek dnů, uvědomil si. Podle lidského chápání času asi dva měsíce. 

Přesto neprotestoval. Ani on nevěděl, kde by měl s hledáním začít. 

..................................................................................................................... 

 

Probudila jsem se. 

Líně jsem zamrkala na okolní svět a zamračila se. Nevěděla jsem, kde jsem. V lese, to bylo 

jasné na první letmý pohled. Ale proč spím v lese? A jak jsem se do něj dostala? 

Znovu jsem zavřela oči a rozhodla se, že počkám. Nevěděla jsem na co, ale prostě počkám. 

Spánek mě odnesl, ale dlouho mu to nevydrželo. 

Přihlásila se žízeň a hlad. A také urputná bolest hlavy. 

Nespokojeně jsem se zavrtěla. Ani měkká postel z jehličí už se mi nezdála tak pohodlná, 

jako před chvílí. Hlasy, které zazněly nedaleko, mě přinutily přece jenom se zvednout a 

přesunout se do relativního bezpečí nízkého lesního podrostu. 

Krčila jsem se v mělkém dolíku mezi trnitými keři a sledovala dvojici mužů procházející 

okolo. O něčem se dohadovali a oči jim pořád jezdily po okolí, jakoby něco hledali. 

Rozhodně jsem nechtěla, aby mě uviděli. Nevěděla jsem, co jsou zač, a od pohledu ve mně 

ani jeden z nich nevzbuzoval důvěru. Ten menší mi, nevím proč, připadal jako zabiják a toho 

vyššího jsem nebyla vůbec schopná zařadit. Vypadal jako stařec s dlouhými bílými vlasy, ale 

tvář žádný věk neprozradila a bledá kůže na krku a rukou byla napjatá a bez všech vrásek. 

Zdál se mi ještě nebezpečnější, než ten menší. 

Přitiskla jsem se k vyhřáté půdě lesa a čekala, až přejdou. 

Trvalo jim to dlouho, skoro jsem zase usnula. Ale konečně zmizeli a jejich hlasy utichly. 

Ne, že by toho namluvili nějak moc. Stručná poznámka, krátký dotaz a jednoslovná odpověď, 

to bylo všechno, co se dalo zachytit. A většině jsem stejně nerozuměla. 

Povytáhla jsem se, abych viděla přes horní větve keře, a rukou přitom šmátrala po opasku 

se spoustou zajímavých váčků, kapes a lahví. V jedné z posledně jmenovaných to příjemně 

zašplouchalo. V lese byl klid, tak jsem si sedla, uvolnila láhev od pásku, otevřela ji a opatrně 

k ní přiblížila nos. Tekutina byla bez zápachu. Nahnula jsem ji a nalila si pár kapek na jazyk. 
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Voda. Dobrá, tak voda. Ta se dá pít bez větší újmy. Pila jsem, dokud v lahvi něco bylo. Voda 

byla rozhodně dobrý nápad, který moje tělo uvítalo. 

Vrátila jsem láhev na její původní místo a s výkřikem vyletěla z křoví. Ti dva muži stáli 

nade mnou a každý z nich mě svíral za jednu ruku. 

„To je ona?“ zeptal se ten menší. Prohlížel si mě a trochu krčil nos. 

Ušklíbla jsem se na něj a snažila se jim oběma vykroutit. 

„Andoriel,“ řekl ten vyšší. Zíral na mě, jako kdybych měla dvě hlavy. Netušila jsem, co to 

slovo znamená. Znělo jako jméno. Ohlédla jsem se, ale nikdo za mnou nestál. 

„To mám být já?“ zavrčela jsem. Pokud to bylo jméno, tak se mi vůbec nelíbilo. Tak se 

přece nejmenuju. Jmenuju se… Nevím, jak se jmenuju, ale takhle ne. Znovu jsem sebou 

škubla ve snaze se uvolnit. 

Muži mě pustili. Bělovlasý se tvářil nějak zaraženě. 

„Ztratila paměť,“ prohlásil menší muž. „Pouto mezi ní a Kitou nebylo přerušeno správně, 

přetrhlo se čarodějčinou smrtí. Toto je následek.“ 

„Jaká je šance, že se jí paměť vrátí?“ chtěl vědět vyšší. 

Malý krčil rameny. 

Využila jsem jejich hovoru, abych nenápadně ustoupila. Pak už stačil skok a rychlý útěk… 

se nepodařil. Ještě jsem ani po skoku nedopadla na nohy, když mě bělovlasý chytil a strhl 

zpátky.  Nedalo mu to žádnou práci. Přitáhl si mě, oběma rukama mě objal a přitiskl k sobě. 

„Zůstaň se mnou,“ zašeptal mi do vlasů. 

Ani jsem se nestačila začít bránit. Cítila jsem, jak zvedl hlavu a přes ni se dívá na druhého 

muže. Stála jsem a čekala, až ho to objímání přestane bavit. Zřejmě si myslel, že máme něco 

společného, ale já tomu nevěřila. 

„Co si pamatuješ?“ zeptal se. Nepustil mě, jenom se trochu odtáhl, abych se mohla 

nadechnout. 

Zamračila jsem se mu do tmavého pláště. Jeho rameno končilo právě u mého čela a já se o 

něj v zamyšlení opřela. „Pamatuju si les. Probudila jsem se v něm. Pamatuju si -,“ zarazila 

jsem se. Moje minulost byla černá jako noc bez jediné hvězdy vzpomínky. 

Zvedla jsem hlavu a zadívala se mu do tváře. „Tebe ne,“ prohlásila jsem rozhodně. 

Úsměv, který mu přeletěl přes rty, neměl s radostí nic společného. „Třeba se ti připomenu 

jinak, Lísková Růženko.“ 

Nečekaně se sklonil a políbil mě. Bránila jsem se. Zpočátku. Pak jsem poznala, že moje 

fyzická síla na něj nestačí. Ponížením mi vyhrkly slzy. 

Pustil mě a odstoupil. 

Využila jsem toho a také jsem couvla. Konečně jsem měla trochu prostoru. Zlostně jsem si 

utřela tvář. Takhle mě teda rozhodně nepřesvědčí. Udělala jsem další krok zpět. Ani jsem 

nemusela říkat, že kromě našich úst se s polibkem nespojilo nic. Hlava zůstala stejně prázdná, 

jako byla od mého probuzení pořád. 

„A na mě se pamatuješ?“ zeptal se ten menší. 

Přikrčila jsem se připravená k útěku, kdyby mě chtěl taky líbat. Naštěstí se ani nehnul. 

Prohlédla jsem si ho. Hnědé vlasy měl na ramenou mírně zvlněné. Trochu delší, než by se mi 

u něj líbilo, ale to byl jeho problém, ne můj. Hnědé oči se stínem smutku, který se mě naštěstí 

netýkal, a pevná tenká linka rtů stejně neznámá jako všechno ostatní na tomto divném světě. 

Byl sice menší než jeho přítel, ale i tak mě převyšoval nejméně o půl hlavy. Pod oblečením se 

mu rýsovaly dlouhé štíhlé svaly. Asi hodně vydrží, napadlo mě. 

„Měla bych?“ zeptala jsem se opatrně. 

Pohled, který si ti dva muži vyměnili, mi připadal skoro zoufalý. Jestli se jim moje 

odpovědi nelíbí, proč se mě ptají? Nenápadně jsem se odsunula o další kousek. 

Začali něco říkat, ale já je neposlouchala. Soustředila jsem se na to, abych jim co nejdřív 

zmizela z dohledu. Bylo dost nepříjemné, že jsem nevěděla, kdo jsem a jak jsem se ocitla na 
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tomto místě, kdybych ještě měla řešit svůj vztah k někomu na první pohled naprosto 

neznámému, asi by se mi hlava rozskočila.  

Krůček po krůčku jsem se vzdalovala a sledovala, jestli si toho ti dva všimnou. Nezdálo se, 

protože se ke mně nevrhali, aby mě přitáhli zpátky. 

Sotva jsem se dostala dost daleko, otočila jsem se a rozběhla tou nejvyšší rychlostí, které 

jsem byla schopná. Prosmýkla jsem se mezi stromy, skákala přes potok, který se mi pletl do 

cesty, prodírala se křovím a velký vypálený kruh jsem proběhla tak rychle, že za mnou zůstalo 

jenom pár zvířených sazí, které se líně ukládaly zpátky do svého popelového lůžka. 

..................................................................................................................... 

 

Ace se za prchající Andoriel díval se směsicí pobavení a znechucení. Tolik se snažil ji najít 

a ona měla v hlavě jenom jednu myšlenku – jak mu zmizet. Věděl, že daleko neuteče. Nechal 

jí náskok, aby se příliš nevyčerpala. Chovala se jako vyplašené divoké zvířátko. Wraith bude 

muset počkat a doufat, že se jí paměť brzy vrátí. Cítil na sobě Gavinův pohled. Neotočil se 

k němu. Nechtěl vidět, jak ho muž lituje, že před ním dlouho hledaná žena utekla jako před 

masovým vrahem. 

„Půjdu za ní,“ řekl s mírným povzdechem. „Vzpomene si.“ 

Gavin neodpověděl. Nebyl si jist, jestli se té ženě vrátí vzpomínky, i když si nedovedl 

představit, že by někdo mohl na takového tvora, jakým je Todd, zapomenout. 

Pomalým krokem se vydali směrem, který si vybrala Andoriel. Nebylo těžké ji sledovat. 

Nedokázala běžet ani dost rychle, ani dost daleko, aby jim mohla zmizet. 

..................................................................................................................... 

 

Běžela jsem asi půl hodiny, když mě hlad přinutil zastavit. Rychle jsem prohledala obsah 

svého opasku. Proužek sušeného masa sice zažil i lepší doby, ale s trochou námahy jsem ho 

dokázala nejen ukousnout, ale i rozžvýkat. Chutnal divně. Kromě toho, že jsem při jídle 

dokázala pokračovat v cestě aspoň krokem a žaludek se mi přestal kroutit hlady, jsem na 

takové potravě nic pozitivního neshledala. 

Pečlivě jsem se vyhnula všem známkám obydlení a držela se v lese a mezi skalami. 

Únava se objevila dřív, než bych byla čekala. Co nadělám? Třeba jsem domácí typ, který 

moc nevychází. Takový malý pecivál. Představila jsem si sama sebe, jak rozvážně chodím po 

domě a úspornými pohyby dělám nejnutnější domácí práce. Moc se mi to nelíbilo. Při 

nejbližší příležitosti jsem z potoka znovu naplnila lahev, kterou jsem vypila ve křoví. Občasné 

dloubnutí v podbřišku mě nutilo pokračovat pořád pomaleji. Kruci! Copak jsem nemocná, že 

se nedokážu rychleji pohnout? Znovu jsem přidala do kroku. 

Nedošla jsem daleko, když mi nad hlavou zakroužilo hejno dravých ptáků. Bylo to 

zvláštní. Netušila jsem, že se sdružují. Musel to být nějaký zvláštní druh. Raději jsem znovu 

popoběhla. Nepřestávala jsem při tom ptáky sledovat. Nebyla jsem jejich cílem. Naštěstí. 

Pokud šli ti dva muži za mnou, neměli tolik štěstí jako já. Hejno s křikem zapadlo mezi 

stromy někde za mými zády. Zrychlila jsem. Snad je ptáci zdrží dost dlouho, abych dokázala 

zmizet. 

Začala jsem si vybírat cestu tak, abych po sobě nenechala žádné stopy. 

Jednou si na všechno vzpomenu, ale teď jsem cítila, že potřebuju klid a samotu.  

..................................................................................................................... 

 

Ace a Gavin stáli zády k sobě. Každý z nich měl v jedné ruce nůž a v druhé klacek. Proti 

útočícím ptákům to sice nebyla ta nejúčinnější obrana, ale dařilo se jim zůstat naživu a 

víceméně nezranění. 

Dravci na ně nalétávali, dokud jich polovina neležela s přelámanými kostmi nebo v 

bezvědomí na zemi. Pak se zbytek vznesl a odletěl někam k východu. 
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„To bylo rychlé,“ zavrčel Gavin. Upustil klacek před sebe na zem, schoval nůž a opřel se 

rukama o kolena. 

„Rychlé?“ Wraith se na něho nechápavě podíval. 

„Kasayala Gillanderová. To ona je poslala. Ovládá všechny nižší tvory. Neříkal jsem to?“ 

Gavin se s nádechem napřímil a setřel si krev z předloktí, kam ho jeden z ptáků zasáhl 

drápem. Ohlédl se po Toddovi. Věděl, že je ptáci škrábali a klovali úplně stejně. Ale Todd 

žádná viditelná zranění neměl. „Jak to děláš?“ zeptal se Gavin bez přemýšlení. 

„O matce jsi neříkal téměř nic,“ řekl tiše Wraith. „Mám dost síly na hojení ran.“ 

Gavin jeho poslední větu pochopil vzápětí. Otevřel ústa a zase je hned zavřel. Na divný 

vzhled Todda už si skoro zvykl, ale jeho další schopnosti a dovednosti ho ještě udivovaly a 

někdy i přiváděly do rozpaků. 

Ace se zadíval před sebe. Boj je zdržel, přesto měli šanci Andoriel dohonit. Byl rád, že s 

nimi nebyla při útoků ptáků, ale mohlo ji postihnout něco jiného. Musí ji najít co nejdříve. 

Wraith se rozběhl lesem. Gavin se zhluboka napil a následoval ho. 

Ještě patnáct minut byly Ájiny stopy jasné. Pak se ztratily v kamení a ani jeden z mužů je 

nedokázal najít. 

„Je pryč,“ zamumlal Gavin. Nechtělo se mu to říkat, ale dvouhodinové pátrání nemělo 

žádný kladný výsledek. Andoriel jim dokázala utéct. 

Ace zvedl hlavu k obloze a zlost z něj vyrazila dlouhým výkřikem. Jak jen mohl být tak 

hloupý a nechat ji zmizet? Měl ji přivázat a táhnout za sebou, kdyby se vzpouzela. 

„Pozor!“ vykřikl Gavin. V ruce se mu zase leskl nůž a čelem byl otočený k malé 

vyvýšenině. 

Ti tvorové, kteří se přes ni valili jako jedna dlouhá modravá vlna, nebyli velcí, ale bylo jich 

mnoho a i na zatím značnou vzdálenost Ace viděl velké zuby a drny létající zpod jejich 

dlouhých drápů. 

 

 

 

16. Rinye 
 

Ace a Gavin se podívali na pádící zvířata a pak jeden na druhého. Narovnali se, oba 

schovali nože a Gavin mávl rukou někam za jejich záda. 

„To jsou zratagy. Tudy,“ řekl krátce. 

Rozběhli se lesem z mírného kopce. Zvířata zvaná zratagy je pronásledovala tak dlouho, 

dokud jim cestu nepřeťala prudká a široká řeka. Nebyla moc hluboká, muži ji přebrodili 

celkem snadno, ale zratagy se přes ni nedostaly. Prvních pár řad se utopilo v marné snaze 

přeplavat, ostatní lezly jedna přes druhou, aby se vrátily zpátky na břeh. 

Gavin prudce oddechoval po dlouhém běhu. Stál čelem k řece a sledoval zratagy pobíhající 

po protějším břehu. Věděl, že půl dne cesty na obě strany není žádný mělčí brod, který by 

mohly použít. 

Ace se původně ihned rozběhl do lesa, ale pak se vrátil ke Gavinovi. Prohlédl si rychlý 

proud a zvířata přešlapující na jeho hraně. 

Jedno z nich se vztyčilo na zadní a zadívalo se na muže se stejným výrazem, se kterým si 

je prohlíželi oni. Trvalo dlouho, než znovu kleslo na všechny čtyři. 

Jako na povel se zratagy otočily a rozprchly se po lese. 

Gavin tiše vydechl. 

„Na jak dlouho bude klid?“ zeptal se Ace. Očima stále prohledával okolí v očekávání 

dalšího útoku. 
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Gavin pokrčil rameny. Netušil, jak dlouho vydrží matce Gillanderové zlost. Mohl jenom 

odhadovat kolik desítek nebo stovek dnů bude plakat nad ztrátou dětí a vzteky ničit vše, co jí 

přijde do cesty. 

„Odpočiň si,“ řekl mu Ace, když zašli trochu dál do lesa a mezi skály. „Budu hlídat.“ Na 

Gavinův tázavý pohled pokrčil rameny. „Neusnul bych. Musím přemýšlet.“ Opřel se o strom 

a zadíval se do dálky. Myšlenky se mu točily kolem ztráty paměti Andoriel a cesty zpět na 

jeho loď. 

Gavin se uložil pod nejbližší keř a zavřel oči. 

..................................................................................................................... 

 

Byla jsem na cestě deset dní. Jedlé zásoby z mého opasku zmizely a bylo těžké najít něco 

přiměřeně poživatelného. Vody jsem měla dost. Úzké potůčky se vlévaly do široké ale mělké 

řeky a já se držela jejich břehů. S pevnou stravou to bylo horší. Na lov jsem nebyla dost hbitá. 

Jedla jsem, co jsem v noci posbírala na okrajích polí. Rychle se blížila doba, kdy budu muset 

do některé z vesnic. Začala jsem přemýšlet, co z věcí, které jsem měla u sebe, bych mohla 

vyměnit za jídlo. 

Navečer dvanáctého dne jsem se už sotva držela na nohou. Stála jsem opřená o zadní stěnu 

posledního domu osady a poslouchala neobvyklý šum hlasů z návsi. S tichým heknutím jsem 

se narovnala a šla se podívat, co se děje. Doufala jsem, že se ztratím v davu. 

Žádný dav se nekonal. Na návsi postávalo pár místních a největší hluk dělala skupinka asi 

šesti lidí, kteří očividně do vesnice nepatřili. Nahlas se dohadovali, mávali rukama kolem sebe 

a na zem rozprostírali barevné látky.  

Sledovala jsem je skrytá v nejhlubším stínu, který jsem našla u vozu naloženého senem. 

Zatím marně jsem se rozhlížela po místě, kde bych mohla požádat o něco k jídlu. 

Nové zvuky mě přinutily zadívat se do středu návsi. Šestice lidí byla rozsazená na látkách 

a v rukou držela cosi, co jsem odhadla na hudební nástroje. Ještě nějakou dobu se ozývaly 

nesourodé tóny, a pak se z nich rozpletla jednoduchá houpavá melodie. Čtyři muži 

nepřestávali hrát, dvě ženy se zvedly a pomalu se pohybovaly v rytmu hudby. 

Obyvatelé vesnice se začali shromažďovat a někteří z nich pokládali na okraj barevných 

látek potraviny. 

Nasucho jsem polkla. Pokud vesničanům stačí takový tanec, mohla bych snad i já... 

Váhavě jsem se zvedla a došla k rozprostřeným látkám v místě, kde nikdo z místních nestál. 

Jeden z mužů se na mě podíval. Důkladně si mě prohlédl a pak kývl. 

Se srdcem tlukoucím až v krku jsem dvěma kroky stanula na látce. Zvedla jsem ruce nad 

hlavu a zatočila se. Rozpažila jsem s dlaněmi vzhůru a pohnula rameny střídavě dopředu a 

vzad. Zakroužila jsem zápěstím a udělala pár drobných krůčků stranou. Pokračovala jsem 

podobně dál a kromě hudby přestala vnímat okolí.  Na okraji plochy určené k produkci se 

objevily další potraviny, soudek s nějakou tekutinou a dokonce i poskládané obnošené šaty. 

Hudba skončila vysokým dlouhým tónem. Složila jsem se k zemi a zůstala sedět se 

skloněnou hlavou. Dotyk na rameni mě přinutil vzhlédnout. Nejstarší z hráčů se nade mnou 

skláněl a zblízka se mi díval do obličeje. 

„Kdo jsi?“ zeptal se, když si mě prohlédl. 

„Nevím,“ potřásla jsem hlavou. „Probudila jsem se v lese kus odtud. Nepamatuju si nic, co 

předcházelo. Ani svoje jméno.“ Poslední slova jsem už jenom šeptala. Cítila jsem se 

zahanbeně, i když jsem nevěděla proč. 

„Tvůj tanec se líbil,“ řekl muž, když ještě jednou přejel očima dary od vesničanů. „Jestli 

nevíš kam jít, můžeš nějaký čas zůstat s námi. Deza a Trein se naučí to, co umíš ty. A až 

budeš chtít, můžeš zase odejít.“ 
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Cítila jsem, jak se mi v koutcích očí sbírají slzy. Rychle jsem zamrkala, abych je zahnala. 

„Děkuju,“ řekla jsem s úlevou. Bylo příjemné být mezi lidmi, kteří se netváří, že mě znají 

lépe, než já sama sebe. Oči se mi stále točily k hromádce jídla. 

Muž si všiml mého pohledu a usmál se. Na jeho pokyn ostatní ze skupiny posbírali 

přinesené věci a roztřídili je podle druhu. Došel k nim a každému určil jeho díl. 

Nehnula jsem se z místa, kde jsem seděla, a snažila jsem se nezírat na jídlo mizící ve 

vacích muzikantů i tanečnic. Raději jsem se zadívala přes slaměné střechy k modrým listům 

lesa a zelenkavé obloze. Na okamžik se mi barvy pomíchaly a vyměnily si místa. Obloha 

zářila modří a sunuly se po ní bílé nadýchané chuchvalce. Sytá zeleň lesa mě zmátla tak, že 

jsem se raději zadívala k zemi. 

„Tady,“ ozvalo se nade mnou. Muž, který mi nabídl zůstat, mi podával šaty a trochu jídla. 

Sedl si ke mně a sledoval, jak jsem se s chutí zakousla do obilné placky. Počkal, až jsem zase 

začala vnímat i něco jiného než kroutící se žaludek, a pokračoval v hovoru: „Říkají mi Grery. 

Další jména ti zatím říkat nebudu. Poznáš je sama.“ 

„Trein a – Diva?“ zamumlala jsem mezi sousty. 

„Deza,“ opravil mě klidně a podíval se po světlovlasé tanečnici. Právě šla okolo a hodila 

po mně mírně opovržlivým pohledem. 

„Měla by ses převléknout,“ kývl Grery hlavou k hromádce šatů. „Toto je sice vhodné 

k cestování, ale ženy obvykle nosí sukně, ne kalhoty. I na tanec to bude vhodnější.“ 

Chtěla jsem znovu pokrčit rameny, ale zarazila jsem se. Bez vyptávání mě vzali mezi sebe, 

jen proto, že poznali, jak moc to potřebuju. Nemám právo se nepřizpůsobit místním zvykům. 

Třeba jsou to i moje zvyky, třebaže o tom zatím nic nevím. Přikývla jsem, odložila kousek 

ovoce, který jsem ještě ani nenakousla a rozhlédla se, kde by bylo převlékání nejvhodnější. 

„Za chvíli odjíždíme,“ zarazil mě Grery. „Nemají tady tolik pro cizí, abychom se mohli 

zdržet déle. Zatím si dej svoje věci na vůz,“ kývl k jednoduché dřevěné konstrukci na dvou 

kolech. 

Sbalila jsem šaty do uzlíku a uložila je na vůz. 

Netrvalo dlouho a vydali jsme se na cestu. V tažení vozu se všichni spravedlivě střídali. 

Nebyl těžký, ale nezpevněné cesty byly samý výmol, kořen a kamení. 

Večer se snesl rychle. Zastavili jsme mezi vysokými žlutými kmeny a všichni se chystali 

k odpočinku. 

Stáhla jsem z vozu svůj raneček, rozklepala šaty a přehodila je přes nízkou větev. Pokud se 

do nich mám další den převléknout, neměly by být pomačkané víc, než je nutné. 

Grery mě nenápadně pozoroval. Alespoň on si zřejmě myslel, že je jeho sledování 

nenápadné. Věděla jsem o něm od prvního pohledu, který na mě po zastavení upřel, ale 

nedala jsem na sobě nic znát. Měl právo vědět o mě co nejvíc a já mu nic říct nemohla. Paměť 

měla ještě pořád dovolenou. 

Pokud jsem mohla pozorovat já, společnost, ve které jsem se ocitla, nebyla nijak zvlášť 

soudržná. Každý se usadil nebo uložil tak, aby měl kolem sebe dostatečný osobní prostor. Až 

na pokyn Greryho se muži sesedli do kruhu a pod jeho vedením začali zkoušet nové hudební 

číslo. 

Usadila jsem se opodál a s potěšením trhala kousky placky, která mi zůstala z přídělu. 

Deza se nade mnou zastavila s rukama v bok. Sklonila hlavu ke straně, až se jí vlasy zlaté 

až do platinova (kde jsem přišla k takovému výrazu?) svezly přes rameno, a důkladně si mě 

prohlédla světle šedýma očima. 

„Mám se otočit?“ navrhla jsem podrážděně. 

„Ne,“ odpověděla mi klidně Trein. Objevila se vedle Dezy a natáhla ke mně ruku. „Vstávej 

a ukaž nám ještě jednou, co jsi dělala ve vsi.“ 

Přijala jsem její ruku a ve stoje si rozepnula sponu u krku. Plášť se složil na zem za mnou a 

zůstal tam. Napadlo mě, že tak budou obě ženy mé pohyby lépe vidět. Zaposlouchala jsem se 
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do vznikající melodie, párkrát se jenom zhoupla v jejím rytmu a pak už jsem nechala tělo, ať 

dělá, co umí. 

„To pro dnešek stačí,“ ukončil zkoušku Grery. 

Vyčerpaně jsem se svezla k zemi. Netušila jsem, jak dlouho hra trvala, ale rozhodně mě 

unavila. „Pomohlo to?“ zeptala jsem se žen. Deza prošla nevšímavě kolem. Trein se také 

nezastavila, ale alespoň se ohlédla.  

„Ano,“ utrousila. 

Bylo to krátké a strohé. 

Opět jsem na sobě cítila Greryho pohled a začala přemýšlet, co vlastně znamená. Znovu 

jsem se postavila a přešla místo, odkud na mě všichni dobře viděli. Nechtělo se mi. Strašně se 

mi nechtělo něco říkat tolika lidem najednou, ale zřejmě byl nejvyšší čas. 

„Děkuji vám, že jste mě vzali mezi sebe, i když jste nevěděli, kdo jsem. Ani já to nevím. 

Probudila jsem se před pár dny v lese bez jediné vzpomínky na to, kdo jsem. Až do tohoto 

odpoledne jsem bloudila úplně ztracená. Pak jsem zaslechla vaši hru a přišla za vámi. Prosím, 

vyberte sami jméno, kterým mi budete říkat. Ráda ho ponesu.“ 

Grery vážně pokýval hlavou a také se zvedl. Přejel očima po ostatních a počkal, až každý 

krátce přikývne, pak se otočil ke mně. 

„Dáme ti jméno. Nebude to navždy, protože si za čas vzpomeneš na své pravé, ale pro nás 

od této doby už navždy budeš – Rinye. Vítáme tě.“ 

Došel ke mně, vzal mě za ramena a obřadně mě políbil na tvář. „Jsem Grery.“ 

„Těší mě, Grery,“ zakoktala jsem. Tak rychlé rozhodnutí o jménu jsem nečekala. Napadlo 

mě, jestli si ho zapamatuji. 

Po Grerym přišly obě ženy. Přestože jsem jejich jména už znala, představily se stejně 

oficiálně jako Grery a obě mi řekly mým novým jménem – Rinye. Ještě párkrát a snad ho 

nezapomenu, napadlo mě. 

Další tři muzikanti přišli na řadu jako poslední. Jejich jména jsem si zapamatovala, ale 

s určením, který je který, jsem měla trochu problém. Okto, Valerian a Rehis mi splývali. 

Jeden měl světlejší vlasy a jiný měl na rozdíl od těch modrookých oči hnědé. Jenže který? 

 

Další den ráno jsme byli zase na cestě. Trein povytáhla obočí, když jsem se šaty přes ruku 

zmizela ve směru, kde jsem slyšela šum potoka. Můj návrat už prošel bez povšimnutí. Hnědé 

šaty s béžovými vsadkami mi byly trochu volnější, ale byla jsem ráda, že jsem se do nich 

nasoukala a nad celkovým dojmem jsem jenom pokrčila rameny. Jediné nepohodlí mi 

způsobovala jejich délka. Při mírném stoupání jsem si musela sukni přidržovat, abych o ni 

nezakopla. Pás se zavěšenými drobnostmi jsem si sepnula přes šaty a na ramena pověsila 

plášť. 

Uzlík mých věcí trochu změnil tvar. Splaskl. Jídla mi moc nezbylo. 

Cesta do další vesnice nám trvala dva dny. Místní obyvatelé s propadlými tvářemi míjeli 

náš tábor bez povšimnutí. Jejich chudoba byla moc velká, aby měli na to se s někým dělit. Po 

hodině hraní se Grery zvedl a dal pokyny k dalšímu pochodu. 

Skládala jsem barevné hadříky a ukládala je na vůz, když mě za sukni zatahal malý 

chlapec. V neuvěřitelně špinavé tvářičce mu oči svítily jasnou modří. 

„Nemáš sůl?“ zeptal se pisklavým hláskem. 

„Sůl?“ byla jsem trochu zmatená. „To nevím.“ Bezděky jsem přejela rukama po váčcích u 

pasu. Dlaň se mi zastavila na tom nejtěžším. „Počkej,“ zarazila jsem chlapce, který už byl na 

odchodu. Povolila jsem tkanici a sáhla do váčku. „Něco mám,“ usmála jsem se na něj a 

podala mu jeden z bílých válců, které jsem už několikrát chtěla pro jejich tíhu nechat v lese. 

„Říkají mi Rinye,“ pokoušela jsem se o přátelský rozhovor. „Jak říkají tobě?“ 
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„Att,“ odpověděl automaticky. Nedůvěřivě se na mě díval, vzal kus soli a olízl ho. Pak mu 

zmizel za rozedranou košilí tak rychle, že jsem to skoro nepostřehla. Oči měl veliké tak, že 

mu zabraly skoro celý obličej. Otočil se a rozběhl se pryč. 

„Těšilo mě, Atte.“ Pokrčila jsem rameny nad jeho útěkem a vykročila za vozem, který se 

zatím díky síle dvou z mladších mužů dal do pohybu. 

 

........................................................................ 

 

„Potřebujeme odpočinek,“ sykl Ace. Už několik dní byli na útěku před zlostí staré 

Gillanderky. Za tu dobu neměli klid víc jak dvě hodiny. Gavin se únavou sotva držel na 

nohou. Ace ho táhl za sebou a hledal bezpečná místa, kde by si mohli odpočinout. 

Stáli na vrcholu holého táhlého kopce, odkud měli dobrý rozhled na všechny strany. 

Wraith se narovnal a zamyšleně přejel očima rychlý proud široké řeky. „Něco mě 

napadlo,“ zamumlal si spíš pro sebe.  

 

 

 

17. Pohádky o Erinyi 
 

Přestala jsem počítat, kolik dní už jsme na cestě. Menší i větší vesnice se střídaly 

v nepravidelných rozestupech a stejně nepravidelném výdělku. Jídlo jsme doplňovali o lesní 

plody a i tak někdy stěží zahnalo největší hlad. 

Večer jsem sedala u jednoho z kol povozu a rozkládala zbytky svého minulého života. 

Snažila jsem se přijít na to, co jsem vlastně zač. Oblečení umožňující volný pohyb a zbraně – 

to jsem byla bojovnice? Ale na bojovnici těch zbraní asi nebylo dost. Chyběl mi meč. Jako 

bojovnice bych meč jistě neztratila. Podepřela jsem si tvář dlaní a zamračila jsem se. Moje 

minulost se pořád schovávala v temnotě. 

Jedním uchem jsem poslouchala hovor zbytku skupiny. Vyprávěli si nějakou starou pověst 

o ženě, která krutě pomstila manželovu nevěru. 

Tentokrát nebylo třeba cvičit tanec a místo hraní bylo líčení starých událostí. Pro mě byly 

všechny staré události nové. Žádnou jsem si nepamatovala. Zavřela jsem oči a nechala hlasy 

plynout kolem sebe. 

Spánek mi všechno pomíchal a k ránu zmizel. Sedla jsem si v zelené tmě před svítáním a 

hlavou se mi honily sny. Některé se mi zdály tak blízko pravdě, jak jen mohly být. Jako sny o 

denní práci. Moc se mi nelíbily, ale o to mi připadaly realističtější. Rozhodla jsem se, že jejich 

realitu při nejbližší příležitosti prověřím. 

Za další dva dny jsme končili vystoupení ve velké vesnici. Už by se jí skoro dalo říkat 

městečko. Její název jsem si nezapamatovala, ale zapamatovala jsem si plačící ženu a 

zamračeného muže vedle ní. Než jsme sbalili věci a vydali se přenocovat k blízkému lesu, 

zahlédla jsem, ve kterém domě ti dva zmizeli. 

Večer jsem počkala, až zbytek skupiny usnul, popadla své původní oblečení a výzbroj a 

odnesla jsem to všechno za nedalekou skalku. Převlékla jsem se a rozběhla se zpátky 

k městečku. Najít správný dům mi netrvalo dlouho. Na ulicích nikdo nebyl. Bylo dávno po 

setmění a všichni byli pečlivě zavření za pevnými dveřmi. 

Skrčila jsem se pod oknem, za kterým se ozývaly emocemi pozměněné hlasy. 

Žena se nemohla smířit s mužovou nevěrou a on jí posměšně vypočítával, proč chodí za 

jinou. Rozhovor se změnil v hádku a hádka v boj. Klapání dřevěného nádobí, lomoz nábytku 

a zlostné supění bojujících mě přinutilo se pozvednout a nahlédnout do pokoje. Svíčka ve 
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vzdáleném rohu ještě stála ve výklenku a nikdo ji nesrazil. Byl to skoro zázrak, protože 

zbytek chudého vybavení očividně nebyl na svých obvyklých místech. 

Zaměřila jsem se na osoby v pokoji a překvapením zalapala po dechu. Muž seděl u stěny, 

rukama si chránil hlavu a žena se do něho trefovala vším, co jí přišlo pod ruku. Rozhodně to 

nevypadalo, že by potřebovala něčí pomoc. 

Chvíli mi trvalo, než jsem se vzpamatovala, že vidím pravý opak toho, co jsem čekala. 

Z údivu mě probralo vysoké zaječení ženy. Zírala do okna a mířila na mě prstem. Oči měla 

neuvěřitelně rozevřené, natažená ruka se jí třásla a za pár okamžiků se zhroutila k zemi. 

Muž na podlaze se na mě díval taky a klepal se tak, že se mu hlava otloukala o stěnu. 

Couvla jsem a rozběhla se zpátky k tábořišti. Téměř jsem se nedokázala převléknout 

zpátky do šatů, jak se mi třásly ruce. Do městečka mě hnal nejasný pocit předchozích snů, že 

bych měla plačící ženě pomoci, ale tak silnou reakci jsem nečekala. Zabalila jsem se do pláště 

a přetáhla si ho i přes hlavu. Pocit uzavřeného prostoru mi vrátil trochu klidu, i když jsem 

ještě dlouho nedokázala usnout. 

Ráno jsem se probudila, až když mi Deza zatřásla ramenem. Cítila jsem se tak unavená, že 

jsem vstávala spíš silou vůle než pomocí svalů. Celý den jsem se vlekla za vozem a byla ráda, 

že mě po pár neúspěšných pokusech vyloučili z jeho tažení. 

 

.............................................................................................. 

 

Ace ležel na písku a poslouchal hučení řeky. Bylo to už dlouho, co se nakrmil na 

Gillanderovi, a začala se na něm projevovat podrážděnost z nedostatku energie. Před 

Gavinem ji pečlivě tajil, ale věděl, že bude muset brzy najít vhodnou potravu. 

Gavin spal stočený do klubíčka v keřích nedaleko břehu. Odpočíval tak už deset hodin. 

Jeho únavou šedé tváře pomalu získávaly svůj původní odstín. 

Wraith se na něho zadíval, potichu se zvedl a přebrodil řeku. V okolí úzkého ostrůvku 

obklopeného rychle tekoucí vodou, kde se skrývali, byl klid. Rozhodl se, že toho využije a 

najde někoho, kdo by mu poskytl dostatek energie. Proplétal se hustým lesem a nepřestával 

sledovat okolí, jestli odněkud nehrozí nebezpečí. 

 

.............................................................................................. 

 

„Kam vlastně jdeme?“ zeptala jsem po dalších pár dnech. Zjistila jsem, že jsme se začali 

stáčet z původně přímého směru. 

Neptala jsem se nikoho konkrétního. Seděli jsme v poledne ve stínu vozu a odpočívali před 

další cestou. 

„Máme pevnou trasu,“ odpověděl Grery. „Projeli jsme tento okruh už mnohokrát a před 

námi naši předchůdci. Ti mladší budou jednou pokračovat.“ 

Rehis se na něho podíval se znatelnou skepsí. „Není třeba dodržovat všechny zvyky,“ 

zamumlal vzpurně. 

Grery povytáhl obočí, ale Rehisovu poznámku nijak nekomentoval. Valerian se neudržel. 

„Ne všichni chtějí měnit zaběhlé pořádky,“ řekl ostrým hlasem. 

Zaraženě jsem se otáčela od jednoho k druhému a říkala si, jak dlouho asi všichni čekali na 

příležitost k vyjádření svých pocitů. Nebylo mi příjemné, že jsem stála u zrodu té příležitosti. 

Už jsem se chtěla ohradit, když jsem si všimla zamítavého gesta Trein. Zavřela jsem ústa. 

„Pojedeme dál,“ řekl klidně Grery. 

Bez dalších slov jsme se zvedli a zapřáhli se k vozu. 

Cesta se stáčela a začala kličkovat. K některým dříve navštíveným vesnicím jsme se 

vraceli. Lidé tam už na nás čekali a tentokrát byl výdělek trochu větší. Nechápala jsem to. 

Proč nedali rovnou, co chtěli dát? Ale už jsem se raději na nic neptala. 
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Městečko, kam jsem se v noci vrátila, na naší zpáteční cestě nebylo. 

Dál jsem sledovala přihlížející diváky a odhodlávala se k další noční výpravě. Naštěstí 

všichni vypadali spokojeně a na žádnou jsem nemusela. Jak jsme se vzdalovali od původní 

trasy, byla jsem stále neklidnější. 

Nebyla jsem sama, kdo cítil nejasné nebezpečí. Všude, kam jsme vkročili, si lidé vyprávěli 

o náhlých neštěstích a divných nehodách, které se začaly v poslední době stávat. Útoky 

divokých zvířat a požáry nutily obyvatele vesnic, aby ve dne v noci hlídali svá obydlí. Bylo 

stále obtížnější přilákat někoho hudbou a tancem. 

Po tom, co jsme opouštěli třetí ves bez větší zásoby jídla než co by bylo pro každého na 

jednu skromnou večeři, jsem se na cestě nenápadně přitočila ke Grerymu. 

„Jestli to tak půjde dál,“ začala jsem opatrně. 

Grery mě hned přerušil: „Nic se neděje. Zítra večer dorazíme do další osady. Jistě tam 

dostaneme jídlo.“ 

„A co když ne?“ nenechala jsem se odbýt. „Co když tam nedostaneme ani to, co tady? 

Grery, nevím o tomto světě vůbec nic, ale mám uši. Slyším, co si lidé povídají, když bez 

povšimnutí chodí okolo nás. A vím, co by pomohlo mně, kdybych žila v takovém strachu jako 

oni.“ 

Grery nic neřekl. 

Považovala jsem to za dobré znamení a chtěla jsem pokračovat, ale všimla jsem si, že se k 

nám nenápadně přidal Valerian. Nevěděla jsem, jestli můžu mluvit i před ním. K další řeči 

jsem se nadechla až po Greryho pokynutí. 

„Slyšela jsem vás, když jste si vyprávěli staré příběhy. Vyprávějte je mezi hraním. Nebo je 

zpívejte. Třeba se lidé spíš zastaví, aby si poslechli, že po všech útrapách přijdou zase klidné 

časy. Že každé neštěstí jednou skončí. Dejte jim naději.“ 

Grery mlčel. Nepodíval se na mě a jenom krátké zamračení naznačilo, že mě vůbec slyšel. 

„Nejspíš to všechno víš a už jsi to mnohokrát zažil,“ povzdechla jsem si. „Omlouvám se, 

jestli mluvím o všeobecně známém.“ Zpomalila jsem a nechala Greryho ve Valerianově 

společnosti. 

„Tato společnost nikdy nenabídla nic jiného než muziku a tanec. Naději už vůbec ne,“ 

oslovil mě Rehis. Jeho hnědé oči se na ně dívaly zkoumavě. 

Sklopila jsem hlavu a odbočila trochu stranou. Nechtěla jsem se s ním bavit. Byl často v 

opozici a snažil se zasahovat do Greryho rozhodnutí. Moje postavení v této společnosti 

nebylo takové, abych mohla nebo chtěla podporovat vzbouřence. Jeho pohled jsem cítila ještě 

dlouho potom, co jsme se utábořili na okraji lesa. 

Po krátké a chudé večeři Grery pokynul, že se máme sesednout. Nástroje zůstaly 

opominuty na voze. 

„Okto pro nás má příběh. Vyprávěj,“ řekl, když jsme se pohodlně usadili. 

Okto se zavrtěl a se sklopenou hlavou začal tiché vyprávění: 

„V jedné vesnici žil muž Zeno se svojí ženou Yumou. Nebyli šťastní. Yuma toužila po 

dětech, a čím déle byli sami, tím byla nepříjemnější a hádavější. Zeno začal utíkat z jejich 

domu. Od té doby to bylo s Yumou ještě horší. Začala Zena obviňovat ze všeho, co se jí právě 

nelíbilo. A Zeno utíkal o to víc. Nikdo se nedivil, když občas zabloudil do domku na konci vsi 

ke krásné Mirnon. Její muž se nevrátil z lovecké výpravy a ona už dlouho žila sama. Všichni 

věděli, kam Zeno chodí, ale nikdo to Yumě neřekl. Přišla na to sama. Jednoho dne večer byl 

Zeno po dlouhé době doma s Yumou. Žena ho obvinila z nevěry a ze zoufalství ho začala bít. 

Podívala se směrem k oknu, protože se jí zdálo, že tam něco vidí. Měla pravdu. V temném 

okně na ně zírala zlá ženská tvář a natahovala do pokoje prsty jako dlouhé drápy. Yuma se tak 

vyděsila, že ztratila vědomí, a Zeno si přikryl tvář rukama, protože se neodvažoval na ten 

přízrak podívat. Když se oba vzpamatovali, byla tvář pryč a za oknem zůstala jenom temně 

zelená noc. Až do rána spolu seděli v objetí a ujišťovali jeden druhého, že je ta tvář pryč. Po 
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pár dnech si lidé ze vsi všimli, že jsou oba jako vyměnění. Vodili se za ruce, usmívali se na 

sebe, Zeno už neutíkal z domu a Yuma nekřičela zlostí. Tvář za oknem dostala i jméno. Nedal 

jí ho nikdo z té vsi. Jméno přišlo od vzdálených sousedů.“ 

Okto se odmlčel. Zvedl hlavu a jeho první pohled patřil mně. Tvářila jsem se, že jsem si 

toho nevšimla, a doufala, že nikdo nepostřehl, jak jsem se při konci vyprávění otřásla. 

Valerian si prohrábl dlouhé světlé vlasy. Dával si dobrý pozor, aby se podíval na všechny 

kromě mě. Začínala jsem z toho mít špatný pocit. I Valerian měl krátký příběh: 

„Att žil skoro na samotě. Těch pár domků stojících pohromadě patřilo jeho příbuzným. 

Nevedlo se jim dobře. Malému Attovi bylo sotva šest let, ale už dobře věděl, co je hlad. Když 

chtěl jídlo, musel si ho najít. Často sedal před domkem a snil o tom, jak všechny v jejich 

malinké vesničce nakrmí. Jenom pořád nevěděl, jak se stát boháčem, aby to mohl udělat. 

Jednou jela kolem kočovná společnost. Att ji znal. Za jeho života kolem nich projížděli už 

poněkolikáté. Ale tu ženu, která byla s nimi, tu neznal. Byla nová. Att si ji chvíli prohlížel a 

pak se jí zeptal na to největší bohatství, které si dokázal představit - máš sůl? A žena mu 

podala veliký kus soli. Att ho k sobě přitiskl, doma ho pečlivě rozdělil na menší části a ukryl 

je. Jeden kousek odnesl do nejbližší větší vesnice. Domů se vrátil sice bez soli, ale s rancem 

jídla, který skoro nemohl unést. Podělil všechny, ale nikomu neřekl, kolik kousků soli má a 

kde jsou schované. Jídlo ho příjemně hřálo v žaludku a Att přemýšlel, za co nejlépe by měl 

vyměnit zbytek soli.“ 

Valerian se usmál. „Poslední zprávy říkají, že Att vyměnil další kousky soli - za kvalitní 

semena a párek kobar, aby mohli snáze pěstovat lepší plodiny. Jediné, co ho mrzí je, že té 

ženě za sůl nepoděkoval. Nepamatuje si ani správně její jméno, tak si ho upravil podle sebe. 

Začal jí říkat Erinye. Stejně jako říkají Zeno a Yuma tváři za oknem, která je přiměla najít 

znovu společnou cestu.“ 

Seděla jsem se sklopenýma očima a bála jsem se je zvednout. Až do tohoto večera jsem si 

myslela, že moje malá tajemství jsou jenom moje, a ony zřejmě kolovaly širokým okolím. 

Dneska nebudeme cvičit hru ani tanec,“ řekl do nastalého ticha Grery. „Dobře si odpočiňte, 

zítra nás čeká dlouhá cesta.“ 

Mlčky jsem se zabalila do pláště. Náhlá únava mě odnesla do spánku dřív, než jsem se 

stačila zamyslet nad vyprávěnými příběhy, a dřív, než jsem si mohla začít dělat starosti. 

Neviděla jsem podezřívavé pohledy zbytku společnosti a neslyšela jejich šeptané 

poznámky k tomu, jestli mě mezi sebou budou ještě trpět nebo mě vyženou hned další ráno. 

  

„Nemůžeme ji nechat samotnou!“ zamávala Trein odmítavě rukama. „V jejím stavu to není 

možné.“ 

„To, že ztratila paměť, není omluva pro nic z toho, co jsme se dozvěděli,“ zavrčel na ni 

Valerian. „Jestli ji někdo pozná, budeme mít problémy všichni.“ 

Trein si s Dezou vyměnila smutný pohled. Právě zjistily, že muži zatím nic neví o podstatě 

Rinyina stavu. 

„Raději bych ji měl pod dohledem,“ snažil se Grery mírnit vzbouřené emoce. „Až si 

vzpomene, určitě odejde sama.“ 

„Myslel jsem, že ji pozná někdo po cestě,“ zamyslel se Okto. „Pořád se k ní nikdo nehlásí. 

Nikomu nechybí. Je to zvláštní. Ale toulat po nocích se nemůže. Není to bezpečné ani pro ni 

ani pro nás.“ 

„Budeme ji hlídat,“ navrhl Rehis. „V noci se můžeme ve spaní střídat. Je nás dost a už 

jsme to dělali. Nebylo to tak hrozné. A přes den - to bude hračka. Netoulá se nikde sama.“ 

Deza se na něj poťouchle podívala. „Líbí se ti, viď?“ zeptala se ho. Na tváři se jí objevil 

nepříjemný úsměv. 

Rehis protočil oči. „Myslíš někdy na něco jiného?“ odsekl unaveně. 
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„Tak dost,“ utnul jim Grery hádku hned na počátku. „Rinye zatím zůstane s námi. Dáme na 

ni pozor, jak jsi navrhoval,“ otočil se k Rehisovi. „Jděte spát. Vezmu si první hlídku.“ 

Tábořiště pomalu utichalo a usínalo. 

 

 

 

18. První přítel 
 

Ace ležel na hladině řeky a nechával proud, aby ho odnesl k ostrůvku, kde odpočíval 

Gavin. Cítil se příjemně sytý. Dokázal se cestou vyhnout všem pokusům o napadení místními 

zvířaty, přesto do řeky nevstoupil v místě, kde nechal Gavina, ale dost daleko proti proudu. 

Doufal, že kdyby ho nějaké bystré oči sledovaly, ztratí se jim na hladině pokryté spadanými 

větvemi i celými kmeny stromů, které proud postrkoval na své nekonečné cestě. 

Gavina našel přikrčeného pod větvemi hustého keře. V horkém popelu pekl velký kus ryby 

a dával pozor, aby ho neprozradil stoupající kouř. 

Muž na Wraitha letmo pohlédl a vrátil se k netrpělivému dloubání do napůl syrového 

masa. 

Ace se usadil vedle něho. „Kde najdeme matku Gillanderovou?“ zeptal se Gavina. 

Gavin přestal klackem domlouvat rybě, aby se pekla rychleji, a překvapeně se podíval na 

Wraitha. „Chceš jít za ní a nechat se zabít?“ 

„Nebo naopak,“ vážně odpověděl Ace. 

Gavin se vrátil k pošťuchování ryby. Když se vydali za pánem Gillanderem, také to 

skončilo smrtí Gillandera, přestože byl Gavin od začátku přesvědčen o opaku. 

„Zůstala sama.“ Ace se pohodlně natáhl, aby ušetřil co nejvíce sil, a přemýšlel nahlas. 

„Obě její děti jsou po smrti. Její zlost a pomsta jsou výrazem zoufalství. Už nemá víc co 

ztratit. Bude nebezpečnější protivník než bratr a sestra dohromady.“ 

Gavin se krátce zasmál. „Zoufalství ze smrti dětí?“ opakoval posměšně. „Nejsem si jistý, 

jestli je něčeho takového schopná. Využívala je, ale žádnou lásku k nim nikdy neprojevila.“ 

Ace nechal jeho slova bez odpovědi a dál přemýšlel v tichosti. 

Gavin byl konečně hotový s přípravou ryby a s chutí se do ní zakousl. Bylo slyšet jenom 

prskání, když do ohně plival drobné kostičky. 

Slunce se na své dráze překulilo přes nejvyšší bod a začalo pomaličku klesat. Gavin po 

jídle znovu usnul. Ace také ležel ve stínu hustých větví. Oba věděli, že s dalším svítáním je 

čeká nová cesta, a šetřili na ni síly. Po setmění se vystřídali. Ace usnul a Gavin se posadil 

k noční hlídce. Netroufli si přestat hlídat okolí, i když po dvou dnech odpočinku se zdálo, že 

na ně rozzlobená matka zapomněla. Za celou dobu se neobjevil ani ptáček na obloze, ani 

zvědavé zvířecí oko na břehu. 

 

................................................................................................ 

 

Zak se nechal spustit zpátky na podlahu, počkal, až všechna chapadla lodi odplynou do 

temnoty nad jeho hlavou, přejel rukou po nejbližším výstupku organické hmoty a vydal se na 

můstek. Už věděl, co se stalo s velitelem a Andoriel. Nebyli na palubě. Teoreticky také věděl, 

jak se vrátí zpátky. Příprava k těsnému průletu kolem zeleného mračna zabere nějaký čas. 

Musí si pospíšit. Podle lodi čas v mračnu plyne jinak. Senzory nic takového nezachytily, ale 

Zak věřil vnímání lodi víc než senzorům. 

Poslední vjem lodi, který mu předala před jejich odpojením, ho nijak nepotěšil. Kromě 

záchrany dvou tvorů, kterých si ve svém dlouhém životě vážil nejvíc, bude muset vyřešit ještě 

možnou vzpouru mezi mladšími důstojníky. 
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Hned po příchodu na můstek vydal příkazy k přípravě na co nejtěsnější průlet kolem 

mračna. Zároveň na vedlejším terminálu vyvolal aktuální pozici všech důstojníků na lodi. Při 

spojení s plavidlem nedokázal přesně určit, o kterého Wraitha plánujícího vzpouru, se jedná, 

musí je tedy pohlídat všechny. Kývl na jednoho z těch, kterým důvěřoval. Přesně směrovanou 

myšlenkou mu udělil pokyn ke sledování všech označených a okamžité hlášení při čemkoli 

neobvyklém. Pak už se mohl plně věnovat přípravě k záchranné akci. 

 

................................................................................................ 

 

 

Svítání zastihlo Ace a Gavina hluboko v lese. Pohybovali se opatrně, ale rychle. Za 

dopoledne se jim podařilo přejít rozsáhlé území polomů a obloukem obejít větší osadu. 

Nepotřebovali další dohady. Oba věděli, že míří za matkou Gillanderovou, a snažili se být tak 

neviditelní, jak jen to bylo možné. Na žádnou útočnou zvěř nenarazili, i když věděli, že je to 

jenom dočasný stav. 

Gavin se náhle zastavil. Upřeně se díval před sebe a mimoděk couvl. „Je to ještě horší, než 

jsem čekal,“ zamumlal sotva slyšitelně. 

„Nerozumím.“ Ace se postavil vedle něj a zadíval se stejným směrem. Nic neobvyklého 

neviděl. 

Gavin znovu couvl, ohlédl se a vrátil se na své původní místo. S podivným výrazem ve 

tváři se narovnal. „Je pozdě,“ prohlásil nahlas. „Děkuji ti za ten kousek života, který mi zbyl, 

když jsi mě nezabil u stromu.“ Důstojně pokývl Aceovi a pak se zadíval před sebe do 

ztracena. 

Wraith stiskl rty, aby zakryl svoji nechápavost, a jenom Gavinovi oplatil pokývnutí. Stále 

ještě neviděl v okolí nic, co by je natolik ohrožovalo na životě, aby se s ním Gavin bez boje 

loučil. 

Celý les byl tichý. Mírný hluk působily jenom drobné nožky proudu oranžových brouků, 

kteří se proplétali mezi stromy a mířili k nim. 

Ace poklekl na koleno a k prvnímu, který se přiblížil, natáhl prst. 

„Dobrý den, slečno Písk,“ pozdravil, sotva se brouk usadil na jeho černém nehtu. 

Brouk se zavrtěl a odletěl zpátky do oranžového proudu. V jednolitém toku se objevily 

vlny. Když se ustálily, k Aceovi a Gavinovi se přiblížil malý oranžový pramínek. Ace znovu 

natáhl ruku. 

„Slečno Písk?“ zeptal se. 

Brouk se uklonil a směrem ke Gavinovi zamával tykadly. 

„To je také přítel,“ ujistil Ace slečnu Písk. Podíval se na muže vedle sebe. 

Gavin se sotva držel na nohou. Byl tak bledý, že skoro předčil Ace. Ruce měl křečovitě 

zatnuté v pěst a široce otevřenýma očima se rozhlížel kolem sebe. Brouci je obstoupili ze 

všech stran a jejich pohyb se zastavil. 

Ace se pohledem vrátil ke slečně Písk a na její poklepání jednou nožkou kývl. 

„Gavine,“ řekl příkře, aby na sebe upoutal jeho pozornost. „Pozdrav slečnu Písk. Byla 

naším prvním přítelem v tomto světě. Potkali jsme se s ní s Andoriel hned po svém příchodu. 

Díky ní jsme našli vodu.“ 

Gavin se na Wraitha nechápavě zadíval. Chvíli trvalo, než mu došlo, co Ace říkal. „Sle... 

čnapi... slečna Písk?“ vypravil ze sebe. Pootevřenými ústy se nadechl a pokračoval. „Tě - těší 

mě, slečno.“ 

Slečna Písk se mu uklonila a popošla na Aceově prstu až na jeho samý okraj. Ace pomalu 

přiblížil dlaň ke Gavinovi. 

„Nastav ruku,“ požádal ho. 
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Gavin poslušně natáhl ruku. Třásla se mu, ale dokázal ji přiblížit k Wraithovým prstům. 

Broučí slečna si přelezla k němu. Zvedl si ruku před oči a oba se navzájem dlouze prohlíželi. 

Slečna Písk přešlápla, mávla jedním tykadlem a pootevřela krovky, aby byla vidět 

tmavomodrá průhledná křídla. 

„Jste krásní,“ zašeptal Gavin překvapeně. „Nikdy jsem vás neviděl z blízka. Každý, kdo se 

s vámi setkal -,“ zarazil se, ale pak pokračoval. „Nikdo už neměl šanci o vás vyprávět. 

Zmizel.“ 

Brouk mu na prstě poskočil. 

„Omlouvám se,“ zamumlal vyděšeně Gavin. 

Kdyby měla slečna Písk jinak stavěné oči, asi by je v tu chvíli protočila. Nepotřebovala 

poklony. Potřebovala pomoc. Roztáhla křídla a přeletěla zpátky k tomu vyššímu bledému 

tvoru. Sice nebyl tak vnímavý, jako žena, která ho minule doprovázela, ale jistě se s ním 

dokáže dohodnout. Ten druhý nebyl k ničemu. Snad jim poslouží alespoň jako nástroj. 

Ace nastavil ruku a pozorně se na Písk zadíval. Potlačil údiv nad zjištěním, že se mu její 

pohyby skládají do konkrétních představ, a polohlasem překládal pro Gavina: 

„Tito brouci nejsou ovlivněni Kasayalou Gillanderovou. Jako jediní mají dost silné 

kolektivní vědomí, aby se jí dokázali vzepřít. Nelíbí se jim, co se díky matce Gillanderové 

děje, a chtějí ji zastavit. Potřebují naši pomoc.“ Odmlčel se a ohlédl se po Gavinovi. „Zavedeš 

nás k ní?“ zeptal se. „Nejsou si jistí, jestli ji dokážou najít.“ 

Gavin přikývl a bledost se mu začala z obličeje vytrácet. Dokonce se zmohl na krátký 

dotaz: „Oni nevědí, kde je?“ 

Ace se pohledem vrátil ke slečně Písk. Trpělivě čekala, až se muži domluví, pak začala 

s dalším tancem. 

Wraith pokračoval v překladu: 

„Nevědí, kde je. Její sídla jsou dobře zabezpečena. Pokud je dovedeme tam, kde právě 

přebývá, budou s námi bojovat proti ní a jejím strážím. 

Počkej ještě,“ zarazil slečnu Písk, která roztáhla krovky k odletu. „Proč myslíš, že budeme 

bojovat?“ Chvilku pozoroval hmyzí tanec a nakonec se krátce zasmál. „Máš pravdu,“ kývl 

hlavou a otočil se ke Gavinovi. „Vědí o nás od prvního okamžiku. Zdá se, že mě nespustili 

z očí.“ 

Slečna Písk se naposledy uklonila, zamávala předníma nohama a slétla doprostřed 

shromáždění brouků. 

Gavin se zhluboka nadechl a ukázal rukou správný směr dalšího postupu. Všechny 

poznámky a připomínky nad podivností přátelství mezi Toddem a brouky, kterých se všichni 

obyvatelé planety obávali jako největšího nepřítele, si nechal pro sebe. I celá rodina 

Gillanderova byla proti oranžovému nebezpečí jenom malá a zanedbatelná nepříjemnost. 

Ace přemýšlel o jiných věcech. Pokud brouci dokázali sledovat jeho, jistě to dokázali i 

s Andoriel. A možná – možná znali také cestu zpět do volného vesmíru. Než splní jedinou 

podmínku slečny Písk, která při tanci padla, na pár věcí se jí musí zeptat. 

V hejnu brouků se otevřela mezera směrem, který Gavin ukázal. Oba muži jí prošli a bez 

ohlédnutí postupovali dál. Gavin šel v čele a doufal, že se Kasayala zdržuje stále tam, kde o ní 

slyšel naposledy. Ani Kita nemusela mít o své matce dobré informace. Nechtěl myslet na to, 

co by se s nimi stalo, kdyby se určené místo ukázalo jako nesprávné. 

Když se po nějaké době rozhlédl, žádnou známku o přítomnosti oranžových brouků 

nenašel. Ztratili se v lese. Přesto jasně cítil, že je skrytě následují. Otřásl se Ten pocit byl tak 

intenzivní, jako by mu jejich lehké a trochu škrábavé nožičky běhaly po páteři. 

Toho dne ušli s Wraithem větší kus cesty, než si Gavin původně myslel. 

 

................................................................................................ 
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Probudily mě dotyky na špičce nosu. Byly tak jemné a lehké, že jsem je skoro necítila, 

přesto mě vyvedly ze spánku. Ovládla jsem touhu plácnout rukou těsně u nosu, abych 

drzouna, který si mě dovolil budit, potrestala, a ospale jsem zamrkala do ranního šera. 

Těsně před očima mi tancoval velký oranžový brouk. 

Usmála jsem se. „Dobré ráno,“ zašeptala jsem tichounce. 

Brouk se mi uklonil a zmizel. 

Znovu jsem mrkla. Kolem našeho ležení tiše oddechovala temná noc. Po svítání nezbyl ani 

náznak. Posadila jsem se a zamnula si špičku nosu, kde jsem ještě stále cítila dotyk snového 

návštěvníka. 

„Jsi v pořádku?“ ozval se blízko mě hlas. Otočila jsem se po něm a nechápavě se zadívala 

na Okta sedícího u malého ohýnku. 

„Proč nespíš?“ zeptala jsem se tiše. Nemuseli jsme vzbudit i všechny ostatní. 

Okto pokrčil rameny. „Nechce se mi. Občas takhle v noci sedám.“ Hlas se mu vytrácel a 

poslední slovo zakončil pořádným zívnutím. 

„Jestli je potřeba držet hlídku, měli jste vzbudit i mě,“ řekla jsem. 

„To není potřeba. Lehni si a spi. Zítra nás čeká další cesta.“ Okto se snažil, aby z jeho 

hlasu nebyla slyšet únava. 

„Vystřídám tě,“ nechtěla jsem se nechat odbýt. Vrávoravě jsem se začala zvedat. 

„Rinye, lehni si a dej pokoj,“ ozvalo se ospalé zavrčení Trein. 

Okto si položil prst na ústa a kývl, ať si znovu lehnu. 

S povzdechem jsem ho poslechla. Ještě jednou jsem si zamnula svědící nos a přetáhla jsem 

si plášť přes hlavu. Měl pravdu. Zítra nás čekal dlouhý pochod. Alespoň podle toho, co jsem 

slyšela. Další osada byla daleko. 

 

 

 

19. V Serdanimu 
 

„Slyšel jsem, že naposledy byla tady,“ ukázal Gavin před sebe. 

Ace se tím směrem podíval a pak se tázavě obrátil ke Gavinovi. „Na vodě? Nebo ve 

vodě?“ 

Před nimi se do nedohledna rozprostírala hladina obrovského jezera. Bylo mnohem větší, 

než jaké zatím Ace na této planetě viděl. Původně si myslel, že se jedná o moře, ale Gavin se 

spokojeně sklonil, aby se napil. Ujistil Wraitha, že z tohoto jezera chutná voda nejlépe na 

celém známém světě. 

Ace nad tím pokrčil rameny. Víc než voda jako taková ho zajímalo, kde se v ní skrývá 

Kasayala Gillanderová. 

„Pokusím se to popsat, ale,“ Gavin pokrčil rameny, „nevím, jestli ti popis k něčemu bude.“ 

Jeho další monolog před Acem rozprostřel zvláštní a temnou podobu Kasayalina obydlí pod 

vodní hladinou. 

„Nejsem si jistý, jestli se tam dostanou také oni,“ dokončil a kývl zároveň hlavou 

k oranžové hromádce u Wraithových nohou. 

Ace přemýšlel nad řečeným a neodpovídal. Tajné podzemní chodby s pastmi pro 

nepozorné návštěvníky, silná a početná ochranka a samotné obydlí na dně hlubokého jezera, 

to vše kombinoval s vlastními možnostmi a zkušenostmi z bojů. 

Jeho námaha byla zbytečná. V jednom okamžiku stáli na břehu jezera s Gavinem sami a 

kolem nohou jim pobíhali oranžoví brouci, v dalším byli obstoupeni ozbrojenými muži a po 

broucích nezbyla ani oranžová krovka. 
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Dlouhou dobu nikdo nepromluvil. Stáli a čekali. Ace a Gavin na vysvětlení a ozbrojenci na 

dotaz. Ace ani nenapadlo promluvit jako první. Byl to Gavin, kdo nevydržel a zeptal se. 

„Co chcete?“ zavrčel. 

„Nemáte tady co dělat,“ odpověděl stejným tónem jeden z mužů. „Ale je dobře, že jste 

tady. Ušetřili jste nám hledání.“ 

„Hledání?“ prskl Gavin. „Neměl to být hon?“ 

„Slovíčka ti nepomůžou,“ pronesl muž kousavě. „Pojďte.“ Jeho poslední slovo znělo jako 

rozkaz. 

Ace bez odporu vykročil. Pohyboval se opatrně, ale nikdo si toho nevšiml. Pomalými 

dlouhými kroky kráčel po břehu jezera, kam mu ozbrojení muži ukázali. Dovolil si jenom 

jeden významný pohled na svého společníka. Gavin nemusel vědět víc. Bylo to jasné. Muži je 

odvedou tam, kam by se sami dva těžko dostávali. Bez odporu i dalších dotazů a poznámek 

šel Aceovi v patách. 

Brzy došli ke skále mezi dvěma velkými šedožlutými kmeny stromů. Na další rozkaz se 

zastavili a dívali se, jak se ozbrojenci namáhají, aby ve skále otevřeli vchod tvořený velikým 

kamenem, který přesně zapadl do mezery mezi skalními bloky, takže nebyl okem 

rozeznatelný. 

Dva z mužů vstoupili dovnitř jako první a vzápětí se jim v rukou ostrým bílým světlem 

rozsvítily lucerny. Záři nevydával příjemně zlatý oheň, ale dva nerosty, které takto reagovaly 

ve vzájemné blízkosti. 

Netrvalo dlouho a řádka mužů s Acem a Gavinem uprostřed postupovala dlouhou 

podzemní chodbou a klesala stále níž, až se ocitla pod hladinou jezera. Dřevěnými vzpěrami 

vyztužené stěny tunelu byly vlhké. Ze stropu každou chvíli spadla těžká kapka a tvořila pod 

nohama procházejících mazlavé a klouzavé blátíčko. 

Cesta se zdála nekonečná. Gavin se díval na záda Ace a přestal vnímat vše kolem. 

S trhnutím se probral z otupělosti, když Wraith před ním ustoupil stranou a Gavinovi se 

otevřel pohled do velkého vstupního sálu Kasayaliny rezidence. 

Znal její podvodní obydlí jen z vyprávění a jeho představivost ho nemohla připravit na 

křehkou mohutnost, která ho obklopila. Strop obrovského sálu podpíraly sloupy stojící kolem 

celého prostoru. Uprostřed haly stál osamocený ještě jeden. Nejsilnější a nejzvláštnější. Byl 

dutý, plný vody a zářil namodralou barvou. Podlaha a stěny asi do výše Gavinových ramen 

byly ze světle hnědého kamene a zbytek stěn až ke sloupům byl obložený jasně žlutými 

deskami. Strop byl stejně průhledný jako sloup uprostřed sálu a Gavin skrz něj mohl 

v zelenkavém šeru pozorovat jezerní ryby. 

Rozlehlost haly ještě umocňovalo to, že byla prázdná. Žádné sedátko, odkládací stolek, ani 

pohozený polštář, na kterém by se mohl zastavit pohled, jenom sloupy a mezi některými 

napůl skryté dveře. 

„Tam,“ ukázal jeden z ozbrojených mužů na dveře po levé straně. 

Ace a Gavin poslušně došli ke dveřím a zůstali před nimi stát. Jeden z ozbrojenců zaklepal 

na malou kovovou destičku rukojetí svého nože a pak zmáčkl kliku. Bez dalších řečí postrčil 

oba muže dovnitř a zavřel za nimi. 

Po záři z průhledného sloupu ve vstupním sále Gavinovi připadalo, že ocitl v úplné tmě. 

Ace stál vedle něj a i on čekal, až se jejich oči přizpůsobí změně světla. Tma nebyla tak 

nekonečná, jak se Gavinovi původně zdálo. Po chvíli v ní oba začali rozeznávat tvar místnosti 

i některé podrobnosti. 

„Tak brzy jsem vás nečekala,“ ozval se zastřený hluboký ženský hlas. „Je to příjemné 

překvapení, že už jste tady.“ Oba muži spíš vycítili než spatřili na druhém konci místnosti 

nějaký pohyb. Světla postupně přibývalo, takže než k nim Kasayala – ani jeden 

nepochyboval, kdo na ně mluví – došla, viděli ji naprosto zřetelně. 
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Ace musel přiznat, že si takto matku dvou dospělých lidí nepředstavoval. Bytost stojící 

před nimi nejevila žádné známky stáří. Připomínala mu jeho vlastní druh: Stále krásné 

wraithské královny s bezvěkými tvářemi a plány tajenými až do posledního okamžiku. Ale 

touhy královen dovedl po staletích své služby rozpoznat. Nebyly tak tajné, jak se některé 

z královen domnívaly. Opakovaly se stále dokola. U této ženy si nebyl jistý, co může 

očekávat. Lehce se uklonil. 

„Má paní,“ řekl se vší úctou, kterou v sobě dokázal najít, „je potěšení spatřit tvoji tvář.“ 

Gavin vedle něj padl na kolena a hlavou se dotkl země. Neodvažoval se na Kasayalu 

podívat přímo. 

Kasayala se rozesmála. Její smích zněl mladě a bezstarostně, ale Wraithovo ucho v něm 

zaslechlo pečlivě skrývaný jed nenávisti. Nenápadně se víc narovnal. Věděl, že útok přijde 

každým okamžikem. Otázkou bylo jenom to, kdo zaútočí jako první. 

 „Za jiných okolností bych vás v Serdanimu přivítala s otevřenou náručí,“ řekla Kasayala a 

oči se jí spokojeně zablýskaly, když Gavin překvapeně zvedl hlavu. Dala si záležet, aby její 

jednoduchá věta zazněla mnoha významy. Muž na zemi reagoval správně. Na toho stojícího 

bude potřeba zapůsobit jinak. Ráda si se svými oběťmi pohrála než je předhodila Serdě. 

Pozvedla bradu. „Pojďte,“ řekla přísně. Otočila se a zmizela za dveřmi, kterými předtím do 

místnosti přišla. 

Gavin se za ní díval s pootevřenými ústy. Naposledy Kasayalu viděl jako hodně mladý. 

Tehdy mu nepřipadala tolik úchvatná a okouzlující. Ale teď... Nemohl od ní odtrhnout 

pohled, nemohl se nabažit jejího hlasu. Nechápal, jak by kterýkoli tvor nechtěl udělat vše, o 

co by ho požádala. Gavin by to udělal. Cokoliv. Pevná ruka ho vzala pod ramenem a zvedla 

ho na nohy. 

„Máme ji následovat,“ sykl na něj Ace. 

Gavin se na něho nechápavě podíval, stáje ještě v zajetí Kasayalina kouzla. 

„Chceš snad neuposlechnout její žádost?“ zeptal se ho Wraith. 

Teprve potom se Gavin vzpamatoval a prošel dveřmi do dalších podvodních prostor. 

Ace za ním zavrtěl hlavou. Takovou reakci nečekal. Ta žena byla svým způsobem 

zajímavá, ale měl příliš mnoho špatných zkušeností s královnami, aby ho dokázala ovládnout 

hlasem nebo tím parfémem, který ji halil jako lehký šál. 

Prošli krátkou chodbou z béžového kamene a dostali se do soukromých místností Kasayaly 

Gillanderové. 

Čekala na ně v křesle připomínajícím královský trůn. Stálo na vyvýšením místě v rohu 

místnosti zařízené s veškerým nevkusem, jaký si Wraith dokázal představit. Pokud mělo 

značit bohatství majitelky, ukazovalo spíš absenci jejího smyslu pro míru nashromážděných 

věcí. 

Ace se zdržel všech poznámek, když se proplétal mezi rozvěšenými závěsy a otevřenými 

skříňkami, plnými šperků a kožešin. Gavin nevnímal, kolem čeho prochází. Oči měl jen pro 

krásnou ženu. 

„Měli jste být mými váženými hosty,“ uvítala je Kasayala, sotva stanuli na oválné prázdné 

ploše před jejím křeslem. „Ale nejste,“ zasyčela najednou rozzuřeně. Celá se změnila a místo 

dech beroucího půvabu zůstalo jen stáří a zlost. Obojí přivedené do extrému. Bezzubá ústa se 

na muže otvírala jako bezedná jáma a dávno ztracené zuby nebránily slinám létat skrz seschlé 

rty. „Zaplatíte!“ zaskřehotala. 

Gavin automaticky couvl před takovou změnou. Ace ho postrčil stranou, až zapadl do 

hromady šperků. Wraith sám se skokem ocitl u Kasayalina křesla. 

„To moc dobře znám,“ usmál se na ni zblízka svými špičatými zuby. Chytil ženu za 

rameno a postrčil ji na místo, kde ještě před pár okamžiky s Gavinem stáli. 
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Ale přece jenom se v Kasayale zmýlil. Dokázala se vyhnout zející díře, která se měla 

mužům otevřít pod nohama, a usměrnit svůj pád tak, že dopadla na zvedajícího se Gavina. 

Jenom heknul a sesunul se zpět. 

Kasayala se o něho opřela, postavila se na nohy a trhnutím zvedla i Gavina. Držela ho za 

loket na délku své paže od sebe a s úšklebkem se otočila k Aceovi. 

„Myslíš si, že se o toto ještě nikdo nepokusil? Ty blázne! To je moje území. Nikdo se mi tu 

nedokáže rovnat. To já určuju pravidla. Já vládnu nad životem a smrtí v Serdanimu. Nikdo mě 

nepřemůže.“ 

Wraith sklonil hlavu. Viděl, jak se Gavin přibližuje k otvoru, neúprosně nucen 

Kasayalinou rukou k neochotným krůčkům. A také viděl občasný lesk oranžových krovek, 

které se k ženě rychle přibližovaly. Nevšimla si jich. Netušila, že jedna z budoucích obětí 

s sebou tajně přinesla nečekanou pomoc. 

Čím déle Kasayala mluvila, tím větší šanci měl Gavin, že brouci napadnou ženu dřív, než 

ho dotlačí přes otvor. 

„Serdanim? Zvláštní jméno. Co to znamená?“ Ace se tvářil nejvyděšeněji, jak dokázal. 

Vysloužil si tím Kasayalin pobaveně pohrdavý úsměv. A také drobné zaváhání, které oddálilo 

Gavinův pád. 

„Se Serdou se už brzy poznáte. Oba,“ ujistila Wraitha. „Než jsem toto místo zbavila vody a 

přizpůsobila ho svým potřebám, bydlela tady ona. Dlouho jsme spolu bojovaly, než jsme 

uzavřely příměří. Můj podvodní dům za její snadnou potravu.“ Dlouhým pohledem přejela po 

Aceovi a stejně si prohlédla i Gavina. „Budete jí chutnat,“ mlaskla si spokojeně. Byl to 

poslední zvuk, který vědomě vydala. 

Útok brouků byl náhlý a Kasayalu vyvedl z míry víc, než by Ace očekával. Ale i Wraith 

byl překvapený. Věděl, že se mu na horním konci bot pod pláštěm usadilo několik 

oranžových přátel. Nevěřil, že by jich mohlo být tolik. Obalili ženu tak, že pod jejich těly 

nebyla vůbec vidět. A přicházeli stále další. 

Kasayala byla nucená Gavina pustit. Kusadla se jí zahryzla do prstů svírajících muže 

s takovou silou, že jí svaly povolily. 

Brouci Gavina odehnali dál do místnosti a víc se o něj nezajímali. Všichni se zaměřili na 

ženu, která se pod jejích náporem potácela a marně se snažila je ze sebe setřást. Umrtvující 

hmyzí toxin jí zbavoval možnosti účinného obranného pohybu. Teď to byla ona, kdo byl proti 

své vůli tlačen k otvoru. 

Ale Kasayala Gillanderová se nevzdala tak snadno. Podařilo se jí zvednout jednu ruku a 

ochabujícími prsty přepnout ovládací zařízení propadla. Propast u jejích nohou se zavřela 

těsně předtím, než na ni vrávoravě vstoupila. Nespokojila se s odstraněním nejbližšího 

nebezpečí. Její prsty se po ovladači pohybovaly dál. Sotva se dostala do středu volného 

prostranství, zalil ji proud jezerní vody a odplavil většinu brouků, kteří se jí přichytili na 

šatech i kůži. 

Gavin stál vedle Ace a ještě se třásl hrůzou. Jeho procitnutí z růžových snů o krásné 

Kasayale bylo tvrdé. 

Wraith s rukou položenou na opěradle křesla očima pobízel oranžové brouky k dalšímu 

útoku. Ale broukům se nechtělo do vodní lázně. Nebyl to u nich strach z utopení, ale 

přirozená nechuť k vodě. Hmyz se stáhl mezi truhlice a látky a zmizel Kasayale i oběma 

mužům z dohledu. 

„Zajímavá mezihra,“ usmála se žena. Už zase byla krásná. Po nedávné stařecké sešlosti 

nezůstala ani stopa. 

Gavin hlasitě vydechl a pak hekl, jak ho nečekaně a tvrdě do žeber zasáhl Aceův loket. 

„Pojď sem,“ oslovila Kasayala přímo Wraitha. Stále ho nedokázala zařadit a to ji mátlo, 

popuzovalo a lákalo. Správně odhadla, že oranžovou neovladatelnou hmyzí metlu přivedl on. 

Na toho druhého se pamatovala. Matně. Nebyl ničím zajímavý, jen jeden z Kitiných poskoků. 
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Potlačila další nával zlosti hned na počátku. Vzpomínka na děti jí přivedla myšlenky zpátky 

k tomu, proč zde oba muži byli. Mohli za smrt Fayala. Ten bělovlasý ho zabil nějakým 

divným způsobem, který Kasayala nikdy předtím neviděla. 

Wraith pokročil k ní, ale zůstal stát na okraji propadla. Nehodlal riskovat blízké setkání se 

Serdou, ať už byla kýmkoli nebo čímkoli. 

Kasayala se přinutila k dalšímu úsměvu. Nemusela o tvoru před sebou vědět víc. Stačilo, 

kdyby se jí ho podařilo zabít. 

„Co jsi zač?“ zeptala se. Chtěla odvést pozornost hovorem. Povzbudivě na Ace kývla a 

udělala krok kupředu, aby naznačila, že pozorně poslouchá. 

Wraith se zamračil. Další náhlý obrat v situaci se mu nelíbil. Odpověděl, ale nepřestával 

sledovat každé Kasayalino hnutí. 

„Nevím, co bys chtěla slyšet,“ řekl opatrně. „Říkají mi Todd. Nejsem zde dlouho. Vaše 

společnost je mi neznámá a částečně nepochopitelná.“ 

„Ve tvém světě platí jiná pravidla?“ Kasayala si dovolila další krůček a v prstech, které 

znovu získávaly cit po útoku oranžových brouků, pevněji sevřela dlouhou otrávenou jehlici. 

Wraith se po její otázce neubránil malému nostalgickému úsměvu. „V mém světě platí 

pravidla, která nastaví můj druh,“ řekl zasněným hlasem. Zároveň chytil Kasayalu za 

napřaženou ruku, vytáhl jí z prstů jehlici a mrštil s otráveným hrotem přes místnost. Udělal 

přitom krok nad vlastní plán a ocitl se na propadlu. 

Za jedním ze závěsů se ozval přidušený výkřik. Skrýval se tam strážce, který se v obavě o 

svoji paní vplížil dovnitř, aby namířenou kuší dával pozor na návštěvníky. Jehlice se mu 

zabodla do předloktí a jed se okamžitě rozlil jeho tělem. Prst na kuši v posledním záškubu 

zmáčkl spoušť, střela proletěla těsně vedle Kasayaly a svůj cíl našla v ovladači poklopu a 

proudu vody. 

Aceovi se pod nohama otevřela propast do hlubin a shora mu proud vody ještě dodával 

rychlost. 

Kasayalu střela připravila o rovnováhu. Než se poklop otevřel, zavrávorala a ukročila 

stranou. Díky tomu se dostala z propadla a s radostným úžasem se dívala, jak se Wraith stačil 

konečky prstů jedné ruky na pár okamžiků zachytit okraje, a pak už padal do rozbouřené vody 

někde hluboko pod sebou. Marně mával rukama ve snaze se chytit. Nikde nebyl výstupek, 

který by zbrzdil jeho pád. Nad sebou zaslechl Gavinův výkřik, ale nedokázal určit, co měl 

vyjadřovat. 

Kasayala se zářícím úsměvem chytila Gavina za paži a smýkla s ním k otvoru. „Serda 

přece jenom nepřijde zkrátka,“ zamumlala přitom spokojeně. 

 

 

 

 

20. Problémy v zelené i černé 
 

Grery seděl u dohasínajícího ohně, dloubal do něj klackem a každou chvíli se ohlédl po 

spící Rinye. Přemýšlel, jestli jejich rozhodnutí hlídat tu tajemnou ženu nebylo unáhlené. 

Vždyť se přece nevydávala na noční výpravy pokaždé. Dokonce ani často. Co věděl, tak byla 

pouze na jedné jediné. A klidně to mohla být jenom zvědavost, která jí tehdy zahnala zpátky 

do vsi. Lidé měli vždycky tendenci přehánět. Znovu se ohlédl. 

Rinye ze spaní vzdychla a něco zamumlala. Přetočila se na druhý bok a položila si ruku na 

břicho. Na to, že jídla bylo méně, než by každému z nich prospělo, nová tanečnice zřejmě 

hlady netrpěla. Alespoň pokud se dalo soudit podle mírné obliny na jejím břiše. Nebyla nijak 

zvlášť patrná, a když Rinye stála, nebyla znát vůbec.  
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Grery nad tím zavrtěl hlavou. Možná ho jenom šálilo mihotavé světlo ohně. 

Valerian mu poklepal na rameno.“Vystřídám tě,“ zamumlal a zůstal stát, zatímco se Grery 

uložil opodál a v okamžení spal. 

Valerian odešel na okraj tábořiště a přecházel sem a tam po kusu měkkého trávníku, takže 

ostatní spáče nerušil. I on se každou chvíli podíval na spící ženu. Na rozdíl od Greryho si 

všímal jiných oblin jejího těla. Už pár dní a hlavně částečně probděných nocí mu braly klid.  

‚Proč vůbec váhám?‘ napadlo ho. Rinye neměla žádného silného ochránce a žádné ambice 

stát na výsluní. Snadná oběť sice nebyla přesně to, co by Valerian vyhledával, ale stále častěji 

ho napadalo, že pokud si nepospíší, může ztratit příležitost u jediné volné ženy ve skupině. 

Trein měla muže. Navíc byl její muž čistě náhodou vůdcem jejich malé slupinky. A Deza byla 

na Valeriana příliš náročná. Nedokázal by jí zahrnout dostatečným množstvím dárků, aby se 

spokojila pouze s ním. Raději ji nechával pro ty, kterým nevadilo, že jsou jedni z mnoha. 

Valerian se znovu otočil při svém zamyšleném přecházení, když si všiml, že se Rinye 

posadila, pak vstala a s tichým vzdycháním poodešla za první stromy. Na místě, kde ležela, 

zůstal její plášť a šaty visely přehozené přes postranici vozu. Byla jenom v dlouhé nebělené 

košili. 

Nad důvodem náhlé noční procházky Rinye se Valerian zašklebil. Počkal ještě dvě otáčky 

svého přecházení a pak se vydal stejným směrem. Všiml si, jak Rinye záleží na hygieně, a že i 

takový jednoduchý úkon bude mít dohru u nejbližšího potoka. 

Potkal ji, když mířila zpátky. Stále ještě byla dost daleko od tábora, aby si dovolil ji šeptem 

oslovit. 

 

„Neměla by ses toulat sama,“ uslyšela jsem najednou tichý hlas. Málem jsem leknutím 

nadskočila. 

„Cože?“ vyjekla jsem. To už jsem v přítmí pod stromy rozeznala Valeriana. „Nestačí, že 

ponocuju já?“ zavrčela jsem na něj. Z celé společnosti mi byl nejméně sympatický. Na můj 

vkus byl příliš sebevědomý, příliš pyšný, příliš – možná i příliš blonďatý. Nad poslední 

myšlenkou jsem se musela pousmát. Pochybovala jsem, že by mi vadily světlé vlasy, i když 

jsem nevěděla proč. 

Minula jsem Valeriana s jedinou myšlenkou. Co nejdříve zase usnout. Únava se stala mou 

stálou součástí a každá chvilka nevyužitá v noci k odpočinku si ve dne vybírala svoji daň. 

„Počkej přece,“ zavolal za mnou. 

„Co je?“ zavrčela jsem a otočila jsem se k němu. „Nemůže to počkat do rána?“ 

„To teda nemůže,“ usmál se na mě z větší blízkosti, než by mi bylo milé. Couvla jsem, ale 

sledoval mě krok za krokem. Udělala jsem celkem tři, než jsem se zastavila. Strašně se mi 

nechtělo něco mu dokazovat, ale pochopila jsem, že jinou možnost nemám. Udělala jsem půl 

krok k němu a zblízka se mu zadívala do očí. „Tak co nepočká?“ zamračila jsem se. 

Překvapeně couvnul tentokrát on, ale hned se vrátil a na tváři se mu rozlil úsměv, o kterém 

si myslel, že je neodolatelný. Všimla jsem si už před časem, jak na něj lákal vesnické krásky. 

Povzdechla jsem si. To mi ještě scházelo. „Nech toho,“ zamumlala jsem odmítavě. 

Chytil mě za ramena a rychle odtlačil ještě pár kroků, až jsem se zády opřela o kmen 

stromu. Přitiskl se na mě a snažil se ústy najít moje rty. Jednou rukou mi pořád svíral rameno 

a druhou mi začal vyhrnovat košili. 

Dostala jsem zlost. Proč mě nemůže nechat na pokoji? Pootočila jsem hlavu a opřela se 

Valerianovi dlaněmi o ramena. „Počkej,“ zašeptala jsem. „Kam pospícháš?“ 

Opravdu zpomalil a dokonce se nechal trochu odstrčit. Využila jsem toho a prudce vykopla 

kolenem před sebe. Trefila jsem se správně. Přidušeně hekl a v předklonu zavrávoral dozadu. 

Ruce měl složené na svém nejchoulostivějším místě. Nezdržovala jsem se zjišťováním, jak 

moc jsem mu ublížila, a rozběhla jsem se zpátky do tábora. 
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Strach se projevil, až když jsem se u svých věcí horečně balila do pláště a snažila se, aby 

ze mě bylo vidět co nejméně. Seděla jsem pak skrčená u země a bála se pohnout. Srdce mi 

tlouklo jako o závod. Zády jsem se opírala o kolo vozu a oči mi těkaly z místa na místo při 

hledání možného nebezpečí. 

V mém zorném poli se objevily Valerianovy nohy a já si přitáhla plášť ještě blíž k sobě. 

Zastavil se nade mnou, chvíli postál, přešlápl a odešel. 

Krev rozbouřená nečekaným nočním útokem se mi uklidňovala jen zvolna. Přinutila jsem 

se několikrát pomalu a hluboce se nadechnout a vydechnout. Panika začala mizet a 

s nastupujícím klidem jsem usnula. Únava byla příliš velká na to, abych dokázala zůstat 

vzhůru, když bezprostřední nebezpečí už nehrozilo. 

Ráno jsem stěží rozlepila oči a nechápavě se mračila na Valerianovy vítězné pohledy mým 

směrem. Byly tak okaté, že si jich všimli i ostatní ve společnosti. Deza se jen pohrdavě 

ušklíbla, ostatní se tvářili zaraženě a váhavě. Jestli si myslí, že co se mu nepodařilo 

v soukromí, toho dosáhne veřejně, tak se teda plete, pomyslela jsem si a tiše si povzdechla. 

Všem budu muset dát jasně najevo, jak je to s hraným Valerianovým vítězstvím. Netěšilo mě 

na sebe upozorňovat ani v tak malé skupince, ale nic jiného mi očividně nezbývalo. Naštěstí 

jsem nemusela na vhodnou příležitost čekat dlouho. 

Valerian ke mně přišel a položil mi ruku na rameno. Než stačil cokoli říct, vyjela jsem na 

něho sama: „Tobě to nestačilo? Chceš ještě jeden kopanec, než ti dojde, že nemám zájem?“ 

Okto vyprskl smíchy. Zbytek skupiny se udržel, ale museli se odvrátit, aby světlovlasý 

muž neviděl jejich pobaveně sešklebené tváře. 

Valerian ode mě ustoupil a přejel mě ledovým pohledem, který ostře kontrastoval s červení 

zalévající jeho tvář. „Zájem o tebe?“ prskl. „To opravdu ne. Ani jako chvilkové potěšení nejsi 

použitelná.“ Otočil se a odešel s hrdě zvednutou hlavou. 

Pokrčila jsem rameny a dál se věnovala balení svých věcí a jejich nakládání na vůz. Ale 

Valerianova řeč ve mně nechala neurčitý pocit ztráty. Něco, co řekl, mi mělo být důvěrně 

známé. Pokoušela jsem se zopakovat si v duchu jeho slova, abych určila aspoň slovní spojení, 

které ve mně rozechvělo nějakou spodní strunu, ale známý pocit se vytratil. Nezůstalo nic. 

Naše pouť po vesnicích a městečkách pokračovala v obvyklých kolejích. Hudba i tanec mě 

už dávno přestaly těšit tolik jako na počátku. Stala se z nich práce a rutina. Ani občasné pauzy 

v tanci prokládané krátkým vyprávěním k povzbuzení místních obyvatel nepůsobilo tak, jak 

jsem si původně představovala. Poslouchali, přikyvovali, usmívali se a odcházeli se 

sklopenými hlavami plnými starostí. 

Alespoň mně pauzy určené k vyprávění příběhů pomohly. Mohla jsem při nich odpočívat. 

Valerian se mi vyhýbal a já byla ráda. Jen ta jeho poslední poznámka mi občas zněla 

v hlavě jako šepot ze zapomenutého snu. 

 

Rinye se potácela po cestě za vozem. Každou chvíli se ho chytila, aby neztratila 

rovnováhu, a oči se jí zavíraly. 

Okto strčil loktem do Rehise a kývl směrem k ní. Dávali si pozor, aby to nezaznamenala, 

ale Valerian moc dobře věděl, že Rinye má teď dokonce hned dva ochránce. Od toho rána, 

kdy ho tak necitelně odvrhla, nad ní Okto i Rehis drželi nenápadnou stráž. Grery to postřehl 

ihned a jenom spokojeně pokýval hlavou. Byl rád, že nemusí rozhodovat i o takových věcech, 

a skupina si mezi sebou udělá pořádek sama. Trein se na něho usmála. Věděl, že má z Rinye 

radost. Valerian by pro ni nebyla dobrá volba. 

Rinye přidala do kroku a vystřídala Dezu u oje vozu. V podstatě byla ráda, že se má čeho 

držet. Slabost jí motala nohama už několik dní a ani poctivě prospané noci nepomáhaly. 

Cítila, jak jí ubývá energie jako by ji někdo kradl přímo zevnitř jejího těla. Pověsila se do 

popruhu a smutně se usmála na Okta vedle sebe. Věděla, že téměř celou váhu vozu táhne sám. 
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............................................................................................................ 

 

Zak stál na můstku u jedné z konzol a prsty mu každou chvíli zabloudily k opasku se 

zbraní. Mladý důstojník toužící po moci stál v blízké chodbě a rozhodoval se, zda zaútočí. 

Síly měl dost, přesto nerozhodně přešlapoval. To, co mu chybělo, bylo trochu víc odvahy. 

„Kerate,“ oslovil váhajícího důstojníka starší Wraith. Nepoužil k tomu telepatii, jak bylo 

obvyklé ale hlasitou řeč. „Opět nejsi na svém místě. To je už druhý prohřešek za poslední 

dobu. Mám za povinnost tě upozornit, že po třetím přijde trest od velitele. Nebo máš snad 

omluvu pro své chování?“ 

Kerat se narovnal. Pohled upíral přímo před sebe a rty stiskl k sobě. Pak si to rozmyslel a 

nadechl se k odpovědi. Wraith ho ale zarazil dřív, než stačil promluvit. 

„Nehledej výmluvy. Varuji tě. Poznám to.“ 

„Nehledám výmluvy, Lyne,“ zamračil se Kerat. Vlastní váhavost ho rozčilovala. 

„Pak jdi na své místo a hleď, abych o tobě raději ani nevěděl,“ uzavřel starší Wraith 

rozpravu a otočil se k odchodu. 

Kerat zůstal stát na místě, dokud byl jeho nadřízený v dohledu. Sotva zmizel v nejbližším 

ohybu chodby, ohlédl se mladý důstojník ke vstupu na můstek a zamračeně odešel na svoji 

pozici u dálkových senzorů. Cestou si umínil, že příště bez váhání vstoupí a převezme vládu 

nad lodí do svých rukou. Tentokrát ještě ne. Tentokrát měl Lyn štěstí, ale příště se jejich role 

obrátí a Kerat Lynovi nedaruje ani jednu jedinou malou výtku, kterou kdy slyšel z jeho úst i 

z jeho myšlenek. 

Lyn prošel nejbližší spojkou mezi dvěma chodbami vedoucími na můstek. Než vešel, na 

okamžik se zastavil a s hlavou mírně na stranu sledoval v myšlence odcházejícího Kerata. Na 

můstku se krátce podíval na Zaka a kývl. Oba věděli, že pokus o převrat se sice odkládá, ale 

stále hrozí. Kerat byl naštěstí příliš váhavý. Až dostane víc odvahy nebo až se naskytne 

vhodnější příležitost, pokusí se ji využít. 

 

............................................................................................................ 

  

Rinye se svezla na rozloženou látku a zůstala sedět se skloněnou hlavou. I nepatrný pohyb 

jí působil problémy. Nechtěla ani přemýšlet o tom, jak bude dnes večer tančit. Jistě to 

nakonec zvládne, i když jí teď připadalo skoro nemožné jen pozvednout pohled. 

„Jsi v pořádku?“ sklonil se k ní Rehis. Položil jí ruku na rameno tak ochranitelským 

gestem, že jí z toho přejel mráz po zádech. Odtáhla se a zamumlala něco neurčitě 

uklidňujícího. Rehis se jenom usmál a odešel pomoci Valerianovi s hudebními nástroji. 

Rinye na chvíli zavřela oči a vědomě odpočívala. 

 

Probudilo mě šťouchnutí do kolene. Zamrkala jsem a nenápadně potřásla hlavou. Dokázala 

jsem usnout vsedě? Něco se mnou určitě nebylo v pořádku. 

Trein si mě naštěstí všimla včas a měla jsem chvíli, než začalo vystoupení, abych se 

vzpamatovala. Její zamračený pohled mi ale naznačil, že to bylo jedno z posledních 

nenápadných připomenutí a dál bych mohla mít problémy. 

Grery to později večer potvrdil. 

Sotva jsme zastavili pod posledními stromy malého lesíku, všechny pohledy se otočily 

k vedoucímu naší malé skupinky. 

„Rinye,“ oslovil mě vážně, „je něco, co by ti pomohlo? Tvoje únava je pro nás čím dál 

větší přítěží. Je třeba to nějak vyřešit. Nechceme...“ Poslední větu nedokončil, ale bylo to 

jasné. Nechtějí závaží. 

V tichu, které nastalo, jsem sledovala špičky svých téměř prošlapaných bot. Vzpomněla 

jsem si, jak mě přijali mezi sebe - neznámou ženu bez minulosti. Jako v každé společnosti 
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měla i tady odvaha a soucit svoje hranice. Pozitivní bylo, že jsem byla upozorněna dřív, než 

jsem došla na hranu jejich tolerance. Ani tak se mi nechtělo přiznat, že pro sebe znám pomoc, 

protože tím bych jeden problém nahradila dalším. 

Zvedla jsem hlavu a podívala se Grerymu do očí. Přečetla jsem v nich, že pravda bude to 

nejlepší, ať už pro ně bude znít jakkoli nepříjemně. V čistě vegetariánské až veganské 

společnosti by bylo snazší mluvit o mučení a vraždách než o tom, co jsem musela vyslovit. 

„Vím, co by mi pomohlo,“ řekla jsem tiše. „Maso.“ 

Dívala jsem se na Greryho, ale reakce ostatních jsem vnímala také. Deza zavrávorala jako 

po ráně pěstí, Okto zbledl a Valerian vypadal, že začne každou chvíli zvracet. Trein jenom 

stiskla rty a Grery na sobě nedal znát nic. 

„Máš nějakou konkrétní představu?“ zeptal se mě. 

Potřásla jsem hlavou. Bylo mi jedno, v jaké formě do sebe vpravím živočišné bílkoviny, 

hlavně, když budou. Podle chování skupiny jsem usoudila, že s největší pravděpodobností 

nebudou. Moje problémy se neřešily, ale vršily. Nepochopitelná únava a potřeba masa se 

začala stavět mezi mne a moje okolí jako neviditelná zeď. Pomalu jsem dosedla na zem a 

zadívala se před sebe. 

 

 

 

21. Každým pádem pád 
 

Ace padal do propasti. Padal dlouho bez možnosti let nějak ovlivnit. Pak přišel náraz a 

místo pádu sjezd po prudkém svahu s několika nechtěnými přemety. Wraith zaryl nehty do 

kluzkého vlhkého povrchu, po kterém jel dolů, podařilo se mu se zachytit a pád změnit 

v pohyb vzhůru. Když zvedl hlavu, aby se podíval, na čem se veze, zjistil, že sedí na dlouhém 

krku obrovského vodního tvora. Tvor se vymrštil tak vysoko, že se hlavou dostal téměř až k 

hranici propadla. Jeho tělo ještě pokračovalo nahoru, ale hlava už začala přepadávat zpět. 

Ace počkal na okamžik, kdy byl nejvýš, vymrštil se vzhůru a stranou a těžce dopadl na 

podlahu Kasayalina pokoje. Dovolil si zůstat vteřinu ležet bez hnutí, aby se vzpamatoval před 

tím, než se zvedl na nohy a vrhl se ke Kasayale a Gavinovi. 

Vodní tvor zklamaně zahoukal, když padal zpátky do hlubiny. 

Kasayala se na Wraitha nechápavě podívala. Nepředpokládala, že by ho ještě někdy viděla. 

Tato hra už jí přestávala bavit. Prudce strčila Gavina Aceovi do cesty a rozběhla se za svůj 

vyvýšený trůn k tajnému východu. Nedostala se ani ke křeslu, když se kolem ní znovu vyrojili 

oranžoví brouci. Vrhli se na ni až zavrávorala a krok za krokem ji tlačili zpět. 

Ace a Gavin ustoupili a sledovali, jak Kasayala couvá před oranžovou záplavou. Zarazila 

se na okraji otvoru a se zlostným výkřikem sebou hodila zpátky, aby ji hmyz neodtlačil přes 

okraj. Dopadla na bok a několikrát se převalila ve snaze dostat se od otvoru co nejdál. Muži 

slyšeli, jak pod jejím tělem praskají krovky, ale útok brouků nepolevoval. Přicházeli stále 

další v nepřerušovaném proudu od dveří, kterými Ace a Gavin nedávno vstoupili. 

Z hlubin se ozvalo další zahoukání a podlaha se otřásla. Dlouhý krk, který Ace vynesl 

zpátky do Kasayalina pokoje se objevil v otvoru a byl stále vyšší. Těsně vedle Gavina 

dopadlo obrovské chapadlo. Kroutilo se a zachytávalo všeho, co bylo v jeho dosahu, aby mělo 

dostatečnou oporu k vytažení Serdy a udržení jejího obrovského těla vysoko ve vzduchu. 

Gavin na vodní obludu zíral neschopen pohybu. Nic takového v životě neviděl a dokonce o 

tom ani neslyšel vyprávět, takže ho nic nemohlo připravit na rozměry, kterými Serda 

disponovala. 

Ace chytil Gavina za rameno a táhl ho pryč. Z dosahu se jim sice uniknout nepodařilo, ale 

nebylo to potřeba. Do houkání se začalo ozývat chřestění oranžových krovek. 
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Serda se zapřela o podlahu ještě dalšími dvěma chapadly a sklonila dlouhý krk ke 

Kasayale. Natočila hlavu na stranu, aby si mohla ležící ženu dobře prohlédnout. Zíraly na 

sebe sotva pár vteřin, ale Kasayale to připadalo jako věčnost. V hlavě jí rezonovala nenávist 

oranžového hmyzu a temné oko Serdy se nad ní otvíralo jako brána do pekel. 

Dlouhý krk se zavlnil, narovnal a hlava na jeho konci se dotkla stropu. Na průhledném 

materiálu se objevila vlhká stopa tam, kde se s ní setkal tupý nos Serdy. 

Chřestění krovek zesílilo a pak najednou ustalo. Do ticha se ozvalo další houknutí. Bylo 

tak pronikavé, že strop začal praskat. Od místa, kde se ho Serda dotkla, se rozběhly tenké 

trhlinky jako pavučina. 

Wraitha poslední zvuk vydaný Serdou srazil na kolena a přinutil ho přikrýt si týrané uši 

dlaněmi. Gavin omdlel. Z uší mu začala vytékat jasně červená krev a jeho široce otevřené oči 

zůstaly upřené na Serdu. 

Ace si uvědomil, že zdaleka nevidí vodní obludu celou, ale jenom její tři chapadla 

vzpírající dlouhý krk s hlavičkou příliš malou, na tak velký objem těla. 

Kasayalu zvuk nijak zvlášť nezasáhl. Stále ležela na zádech a zírala nahoru. Sotva ucítila, 

že váha hmyzu trochu polevila, snažila se posadit. 

Oranžoví brouci tiše opouštěli místo blízko propadla a stahovali se ke stěnám místnosti. 

Couvl tam i Ace s bezvládným Gavinem přehozeným přes rameno. 

Kasayala se postavila na nohy. 

„Tady nemáš co dělat!“ vyjela na obrovského tvora před sebou bez známky strachu. 

Hlavička u praskajícího stropu se natočila, aby jedním okem viděla na ženu, ale zůstala 

vztyčená. Aniž si toho Kasayala všimla, z hlubiny se vynořilo další chapadlo. Vlastně jenom 

jeho špička, která se beze spěchu přiblížila až k ní a obtočila se jí kolem pasu dřív, než 

Kasayala stačila zareagovat. Matka Gillanderová vyjekla, jak se jí do těla zaryly stovky 

jehliček pokrývající okraje přísavek u citlivého konce Serdina ramene. Jednu ruku měla 

uvězněnou mezi tělem a chapadlem a druhou mávala kolem sebe v marné snaze se dostat ze 

sevření. 

Ace očekával, že Serda skloní svůj dlouhý krk a zakousne se do Kasayaly, ale hlavička 

zůstávala stále ve stejné výšce. Teprve když sklopil pohled, všiml si, že se tělo Serdy u 

podlahy naklonilo, takže byl vidět mnohem větší a hrozivější otvor ukrytý dosud mezi 

chapadly. K němu Serda bez zjevné námahy táhla Kasayalu a oko na konci dlouhého krku to 

z výšky sledovalo. 

Žena se přestala bránit a zvedla hlavu, aby viděla Serdě do oka. Jestli se snažila osvobodit 

pomocí nějakého kouzla, vyšlo nadarmo. Chapadlo ji lehce sesunulo přes okraj propadla a 

zmizelo i s ní ve spodních rozšklebených ústech. Hned se zase objevilo a nepatrným 

mávnutím odhodilo na prázdné křeslo šaty, které měla Kasayala na sobě. 

Hlava na konci dlouhého krku se znovu pozvedla ke stropu a lehce se ho dotkla. Hustá 

pavučina prasklin se s třeskem rozletěla a do místnosti se vevalila voda z jezera. 

Serda nečekala, až se Kasayalin dům zaplní vodou a stane se znovu součástí jejího 

jezerního království. Sklouzla tiše do otvoru a zmizela. 

Ace pevněji sevřel Gavinovo tělo a několikrát se zhluboka nadechl. Proud vody je uchopil 

a zatočil s nimi. Wraith dával pozor, aby se nezamotali do dlouhých závěsů a čekal, až bude 

celá místnost zaplněná vodou, aby mohl stále se rozšiřující prasklinou vyplavat. Oranžoví 

brouci se kolem něho vznášeli jako bójky a nechávali se unášet vířící vodou. Jeden se usadil 

na Aceově zápěstí a mával tykadly, jako by udával tempo vlnám. Hladina několikrát klesla, 

jak se voda prodrala do dalších prostor. Občasné lupnutí značilo, že další z průhledných 

stropů nevydržel tlak vzduchu zvyšovaný vodou přitékající z jiných míst domu, když se 

jezero vracelo do svých dlouho ztracených částí. 

Ace si představil, jak vypadá hladina jezera, a přes rty mu přeletěl úsměšek. Náhodný 

pozorovatel musel mít pocit, že celé jezero je plné vroucí vody, ze které ve velkém unikají 
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bubliny. Naposledy se těsně pod kopulí stropu zhluboka nadechl a potopil se. Voda už 

dosahovala k prasklině vytvořené Serdou. Wraith plaval vzhůru a vlekl za sebou Gavina. 

Kolem nich se oranžoví brouci nechávali vynést ke hladině na malých vzduchových 

bublinkách pod krovkami. 

Cesta vzhůru ke vzduchu byla dlouhá a Ace si při ní několikrát vzpomněl na podobnou 

situaci na malém ostrůvku uprostřed oceánu, kde se málem utopil při útěku před Najádou a 

jejími pokusy. Gavinovo tělo se měnilo v pytel kamení a táhlo ho zpátky do hlubiny. Už ho 

chtěl pustit, aby se dostal na hladinu alespoň on, když je oba zvedla vlna způsobená 

obrovským tělem Serdy. Vlna je vynesla na vzduch a odhodila na mělčinu u břehu. Wraith se 

vyškrábal z vody, svalil se do písku a prudce oddechoval. Gavina pořád svíral za zápěstí. 

Sotva se mu do krve dostalo dost kyslíku, klekl si k bezvládnému muži a začal kontrolovat 

jeho dech a tep. Zlostně sykl, když se nedopátral ani jednoho. Zaváhal s dlaní blízko 

Gavinovy hrudi. Nebyl si jist, jestli by byl schopen předat mu část své energie, protože mu jí 

nezbývalo mnoho. Sevřel ruku v pěst, aby odolal pokušení se nakrmit na zbytku, který v 

Gavinovi zůstal, a zlostně s ní muže uhodil do prsou. Gavinovo srdce na takový impulz 

čekalo, aby zase začalo pracovat. Rozběhlo se a plíce se začaly dožadovat kyslíku. Gavin se 

rozkašlal, převalil se na bok, lapal po dechu a prskal při tom jezerní vodu. 

Ace se posadil a sledoval, jak se Gavin vzpamatovává. 

„Proč ten nářek?“ zavrčel tiše, když slyšel tlumené nadávky, kterými téměř utopený muž 

komentoval spolykané množství vody. „Říkal jsi, že je nejlepší, co se dá ve známém světě 

pít.“ 

Gavin výhrůžně zvedl hlavu, zadíval se na Ace a začal se smát. 

„Máš pravdu,“ zahýkal přeskakujícím hlasem. „Na co si vlastně stěžuju? Přežili jsme. To 

znamená, že Kasayala je mrtvá a Serda… co je se Serdou?“ zadíval se na jezero. Jeho hladina 

už se uklidnila a drobné vlnky se bez hlesu vpíjely do písečných břehů. Každá z nich přinesla 

několik oranžových brouků a uložila je na pevnou půdu. Brouci odběhli z dosahu vlhka, 

protřepali si křídla pod krovkami a mizeli v lesním porostu. 

Než stačil Ace odpovědět, nad hladinu se zvedl dlouhý krk Serdy s malou hlavičkou. 

Otočila se k mužům mírně bokem, aby se na ně mohla dobře podívat, a houkla. Pak se 

ponořila do hlubin jezera a nikdo z obyvatel Zelené planety už ji nikdy nespatřil. 

Gavin se usmál. Jeho tvář získala postupně zamyšlený výraz a otočil oči k Aceovi. 

„Kasayala je mrtvá,“ řekl, jakoby si teprve teď začal uvědomovat dosah svého předchozího 

prohlášení. 

Wraith pokývl. Zdálo se mu to jasné. Oni dva přežili, podvodní dům byl zničen a Kasayala 

Gillanderová skončila jako svačinka vládkyně jezerní říše. Všechno bylo správně. Zvedl se a 

poodešel kousek dál od břehu tam, kde začínaly růst první trsy trávy. Vyhlédl si silný a pevný 

stvol, utrhl ho a pečlivě uvázal kolem malíčku. Pak složil ruce za záda a zadíval se na jezero. 

Rozhodl se, že ho už nic neodvrátí od hledání Andoriel a cesty k jejich vesmírné lodi. 

Gavin stále seděl na břehu a díval se na Wraitha. „Kasayala Gillanderová je mrtvá,“ 

zopakoval potřetí. „To znamená…,“ zamračil se, jak přemýšlel a zvedl hlavu ještě výš, aby 

viděl na zelenkavou oblohu. „Víš, co to znamená?“ zeptal se Ace. 

„To znamená, že její rod skončil. Syn i dcera jsou mrtví, ona také. Staneš se novým pánem 

nad tímto krajem,“ trochu se ušklíbl Ace. 

„Cože?“ zamrkal zmateně Gavin. Bylo patrné, že jeho myšlenky bloudily někde jinde. 

„Ne,“ zavrtěl hlavou, když mu došel obsah Aceových slov. „To jsem nemyslel. Pokud tento 

kraj potřebuje nového pána, budeš mnohem lepší než já. Nechci vládnout. Chci odejít do hor a 

vzpomínat na Tetein. Mluvil jsem o dávné pověsti.“ Gavin přivřel oči, jak se snažil vybavit si 

vyprávění, které slyšel naposledy jako malý kluk. „Až ze dna sladkého jezera uteče poslední 

dech sálu a budoucí vládce uvidí největšího tvora světa, uvolní se staletá kletba a voda bude 

padat z nebe na zemi.“ 
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Gavin potřásl hlavou, aby z ní vyhnal tak divná slova, a tázavě se zadíval na Wraitha. 

Ace zkontroloval, že se mu kroužek trávy nesmekne z malíčku, a zadíval se na oblohu. 

„Tím myslíš, že bude pršet?“ zeptal se věcně. 

„To slovo neznám,“ zamručel Gavin. I on se podíval na nebe a tvářil se čím dál zmateněji. 

Nikdy neviděl, aby se na jeho zelenkavém povrchu tvořil nějaký povlak, jako tomu bylo teď. 

„Co je tohle?“ ptal se s údivem a strachem. 

„Mraky. Vodní pára se ve výšce sráží do kapiček, ty se slijí do větších a těžších kapek, 

které nakonec spadnou zpátky na zem,“ vysvětloval Ace se stopou netrpělivosti. Pochopil, že 

Gavin asi nikdy déšť neviděl. „Měli bychom si najít nějaký úkryt,“ navrhl. Nechtělo se mu 

stát v dešti. Doufal, že se Gavin už vzpamatoval natolik, aby mohli opustit břeh jezera a najít 

nějakou vhodnou střechu. 

 

...................................................................................................... 

 

Kerat vešel rozhodným krokem na můstek a položil ruku na nejbližší ovládací desku. Zak 

se na něj podíval a dál se věnoval vlastní činnosti. Věděl, proč mladý důstojník přišel, a byl 

připraven. Nikdo jiný a můstku nebyl. Zak na sobě nedal najevo, jak sleduje přibližujícího se 

Kerata. Dokonce se k němu nakrátko otočil zcela zády. Přesto věděl o každém jeho pohybu. 

„Pane?“ oslovil ho Kerat. 

Zak zvedl hlavu a otočil se k důstojníkovi. 

„Jak dlouho ještě budeme pátrat po veliteli a té jeho... po té lidské samici?“ 

„Jak dlouho bys navrhoval, Kerate?“ zeptal se Zak vážně. Nechtěl, aby důstojník před ním 

věděl, jak moc se musí ovládat, aby se nezačal smát. Pokud je toto začátek Keratova převratu, 

bude to zároveň i jeho konec. 

Kerat se na zástupce velitele díval s rostoucím znepokojením. Dostal volné pole k diskuzi? 

Nebo je to nějaká zvrácená zkouška? Na této lodi mu mnoho věcí nedávalo smysl, ale 

posádka byla se svým velením spokojená víc, než jak to zažil na jiných lodích. 

„Nu?“ pobídl ho Zak k odpovědi. 

Kerat mlčel. Nevěděl, co od něj zástupce velitele očekává. 

„Žádný samostatný názor?“ pokračoval Zak. „Pak mi můžeš pomoci s výpočty. Řeknu ti, 

co budu potřebovat.“ 

Kerat následoval Zaka k jednomu z terminálů a sledoval zástupcovy pokyny k práci. 

Několikrát se při tom dotkl rukou nože s tenkou ostrou čepelí, který měl ukrytý v plášti, ale 

nikdy ho nevytáhl a nesnažil se zástupce zbavit života. Čím déle poslouchal, jaký úkol ho 

čeká, tím víc ho zajímal, a představa velitelova návratu se stávala reálnější. Pokud svěřenou 

práci zvládne dobře, nejenom, že se vrátí velitel, ale Kerat na tom bude mít velkou zásluhu, 

která si jistě zaslouží náležité ocenění. 

Zak dokončil vysvětlení zadání a otočil se k odchodu na vlastní pozici. 

Kerat se podíval na ovladač před sebou, ukročil stranou a zvedl ruku do výše Zakových 

ramen. V prstech se mu zableskl nůž a jeho paže vedla úsporným pohybem smrtelný úder do 

zástupcovy páteře. 

Zak v posledním okamžiku ustoupil z dosahu rány, obrátil se a chytil útočící ruku. Zkroutil 

ji tak, že Kerat s výkřikem klesl na kolena a zbraň mu vyklouzla z ochablých prstů. Zak 

pokračoval v pohybu, kterým Kerata odzbrojil, tak dlouho, dokud neměl důstojník všechny 

klouby ruky mimo své obvyklé pozice. Když ho zástupce konečně pustil, snažil se zvednout 

za pomoci druhé ruky, ale byl sražen zpátky na podlahu. Ležel na břiše, zatínal zuby bolestí a 

mezi lopatkami cítil těžkou vysokou botu Zaka, která ho držela na místě. 

Zástupce se sklonil a vzal do dlaně Keratův nůž. Otočil s ním, aby si ho prohlédl ze všech 

stran, potěžkal ho, pak ho uchopil za špičku ostří, zahoupal s ním a prudce mrštil. 
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Čepel hladce zajela do Keratových zad mezi obratle, přerušila míchu a zastavila se až na 

hrudní kosti. Přesně tam dosáhla čepel, než se záštita zbraně dotkla Keratovy kůže na zádech 

a nůž se v pohybu zastavil. 

„Máš štěstí,“ zamumlal Zak. Zvedl nohu stále držící Kerata u země, vytáhl nůž, otřel ho do 

důstojníkova pláště a zasunul ho za svůj opasek. „Jinde by tě čekal mnohem těžší trest.“ 

Pokynul dvěma maskovaným vojákům u vchodu na můstek, aby odnesli mrtvé tělo, a zadíval 

se na terminál, kde probíhaly složité výpočty. 

 

 

 

22. Hrdinové 
 

Z večerní apatie mě probral dotek na rameni. Skupina usnula, až na Rehise, který se mnou 

třásl, aby mě probudil. 

„Pojď,“ pokynul mi a vedl mě z tábora kus dál po cestě, kterou jsme se měli dát s dalším 

ránem. Netrvalo dlouho a odbočil do lesa. Vzal mě za ruku, abych se ve tmě neztratila. 

Prodíral se křovím, tiše klel a táhl mě za sebou. 

Klopýtala jsem a volnou ruku si držela před obličejem, abych si aspoň oči chránila před 

švihajícími větvemi. Netušila jsem, kam mě Rehis vede, ale věřila jsem svému pocitu, že mi 

nehrozí žádné nebezpečí. 

„A jsme tady,“ vydechl spokojeně. 

Stáli jsme na malé rovné loučce u potoka. Uprostřed louky ležel kořeny vzhůru velký drn a 

vedle něj v důlku, který zůstal po jeho vyrýpnutí, hořel malý ohýnek. Nad plameny byla 

dřevěná konstrukce. Rehis k ní došel a zatažením za jeden z klacků trčících po straně ji snížil 

tak, aby se z dálky neidentifikovatelné kusy masa začaly opékat. 

Polkla jsem. 

Rehis upravil ohniště a jeho teplo dosáhlo na všechny pečené kusy. S úsměvem ke mně 

otočil hlavu. „Zeleninová dieta mi nevadí, ale něčím hutnějším také nepohrdnu.“ Úsměv se 

mu rozšiřoval při představě následující hostiny. 

Došla jsem k ohni a sedla si vedle něj. Přinutila jsem se odtrhnout pohled od zarůžovělých 

plátků a podívat se na Rehise. 

„Miluju tě,“ řekla jsem procítěně. 

Rozesmál se. Naposledy zkontroloval umístění masa a sedl si k ohništi proti mě. 

„To ti věřím,“ zašklebil se a nechal mě nerušeně sledovat opékající se maso. Hnědlo 

k uzoufání pomalu. Nezeptala jsem se, z čeho jsou plátky krájené. Bylo mi to jedno. Konečně 

přišel ten slavný okamžik – Rehis nadzvedl dřevěnou konstrukci, položil ji vedle ohně a 

ušklíbl se, když se pod opečeným masem rozpadla na prach. Měl to vypočítané přesně. Sáhl 

vedle sebe, vzal jeden z hromádky vyskládaných velkých modrých listů, přesunul na něj 

plátek masa a podal mi ho. 

Natáhla jsem obě ruce, aby mi obsah listu samou nedočkavostí nevypadl, položila si ho do 

klína, trhala kousky masa a foukala si na prsty, protože bylo moc horké. 

Náhlý závan studeného větru mě přinutil zvednout hlavu k obloze. Nebyla jako vždy tmavě 

zelená. Byla černá bez jediného blikotavého světélka hvězdy. Zamyšleně jsem si ji prohlédla, 

vzala jsem jeden z napůl hořících klacků z ohniště a šla se podívat k blízkému lesu. Našla 

jsem dva tenké kmeny dost blízko sebe, abychom mezi ně mohli natáhnout plášť. Nebyla 

jsem si jistá, jestli nás ochrání před blížícím se deštěm. Pokud nebude pršet moc dlouho, snad 

bude provizorní přístřešek dostačující. 

„Co se děje?“ ptal se Rehis a zmateně a sledoval, jak si stahuji plášť a snažím se ho upevnit 

na kmeny asi ve výši svého pasu. 
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„Blíží se déšť. Pomoz mi,“ zavrčela jsem. Chtěla jsem být brzy hotová se stavbou střechy 

nad hlavou a znovu se pustit do pečeného masa. 

„Déšť?“ opakoval Rehis nechápavě. „Nevím, o čem mluvíš.“ Přesto vytáhl z kapsy 

provázek a přivázal jím cíp pláště ke kmeni stromu. 

Přeskládali jsme všechno maso na listy a odnášeli je ke stanu, když nám na hlavy začaly 

padat první velké kapky deště. 

Skrčila jsem se pod okrajem pláště a jídlo položila doprostřed. Rehis mě napodobil z druhé 

strany. Seděli jsme pod napnutou látkou, jedli maso a dívali se na stříbrné provazy deště 

v temné noci. Rehis už se na nic neptal. Měla jsem pusu moc plnou na odpovídání na jeho 

otázky. S jediným kouskem masa mezi prsty mě tiše sledoval.  

Netrvalo dlouho a zmizelo ve mně poslední vlákénko té nebeské dobroty. Listy jsem 

odhodila stranou do deště, pečlivě si olízala všechny prsty a pak je na chvilku nastavila 

padající vodě. Slastně jsem vzdychla. Pod pláštěm bylo málo místa, abych si mohla pohodlně 

lehnout, ale s pokrčenými koleny a hlavou na Rehisových kolenou jsem se uložila celkem 

pohodlně. 

„Děkuju, můj hrdino,“ zamumlala jsem spokojeně. 

Díval se na mě shora a bezmyšlenkovitě mě pohladil po čele, aby mi odhrnul vlasy z čela. 

Přivřela jsem oči a užívala si klidu a plného žaludku. Rehis mě dál hladil po vlasech. Díval se 

přitom do temnoty před sebou a víčka mu klesala únavou. Už už to vypadalo, že usne v sedě, 

když zamrkal a narovnal se. 

„Nemusíš hlídat,“ ujistila jsem ho. „Do deště se nikdo dobrovolně nevydá.“ Oči jsem 

nechala přivřené. Rehisova dlaň v mých vlasech mě příjemně kolébala do snu. (Určitě si do 

nich nenápadně otíral mastné prsty :P) 

„Jak málo stačí k označení hrdina,“ zašeptal si pro sebe. Druhou rukou mě chytil za 

rameno a přizvedl mě, až jsem se dostala skoro do sedu. Zblízka se mi zahleděl do tváře. 

Dívala jsem se mu do temných očí a marně přemýšlela, co bych měla říct. Nenapadlo mě 

nic, tak jsem mlčela a se směsí strachu a očekávání sledovala, jak se naše rty přibližují. 

Dotkly se, lehce se o sebe otřely a oddělily. 

Zhluboka jsem nabrala zadržovaný dech a chytila se Rehise za ramena, abych udržela 

rovnováhu v polosedu-pololehu. Bylo to zbytečné. Pootočil mě, položil a sklonil se nade 

mnou. Jeho ústa se znovu setkala s mými. 

 

.................................................................................... 

 

Než Ace a Gavin doběhli k nejbližší vesnici, prudký déšť je promočil až na kůži. Zůstali 

stát pod první střechou přesahující zeď domu. Gavin se rozklepal zimou. Objal se rukama 

kolem těla a vyběhl do deště, aby se dostal hlouběji do vsi. Ace ho následoval. Ani jemu 

nebyl chlad a mokro příjemné a doufal, že Gavin ví, kde se před nenadálou změnou počasí 

lépe ukrýt. Věděl. 

Přebrodili blátivou ulici, minuli několik malých obydlí a bez klepání vešli do jednoho 

z větších domů. V úzké chodbě se nezastavili, ale prošli rovnou do velké obytné místnosti. Na 

dvou stěnách tam byla velká ohniště. Jedno sloužilo k přípravě pokrmů a u druhého se tlačilo 

pár lidí stejně mokrých, jako Ace a Gavin. 

„Gavine!“ zavolal jeden z mužů u ohniště. „Co se to děje?“ 

Gavin se prodral až k ohni, natáhl nad něj ruce a spokojeně je zamnul. 

„No tak, mluv už, jestli o tom něco víš. Co má znamenat ta voda? Odkud se vzala?“ 

dožadovaly se hlasy ze skupinky vysvětlení. 

Gavin si všiml, že Wraith zůstal stát opodál. Chtěl na něj kývnout, ale pak si to rozmyslel. 

Vzpomněl si, jak zvláštním způsobem se jeho přítel živí, a rozhodl se, že raději nebude 

pokoušet štěstí a osud svých známých. 
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„Je to... déšť,“ vzpomněl si na neznámé slovo, které slyšel na břehu jezera. V několika 

větách shrnul celé dobrodružství v Kasayalině podvodním útočišti. Jeho vyprávění mělo 

hodně mezer, která Ace přešel mlčením. Neměl potřebu se neznámým lidem svěřovat se 

svými zážitky. 

Po Gavinově poslední větě se pohledy všech obrátily k Wraithovi. Stál uprostřed místnosti, 

ještě pořád z něj kapala voda a na všechny se mračil. 

„Todde, toto je rodina mého bratra Zana,“ ukázal Gavin na jednoho z mužů. „Jeho žena 

Kaili, děti a jejich partneři.“ 

Ace lehce sklonil hlavu na pozdrav. Gavinův bratr Zan byl starší vážný muž 

s prošedivělými vlasy. Jeho žena byla drobná a od pohledu vyčerpaná starostí o domácnost, 

přesto jí z tváře vyzařovala radost. Stála se dvěma mladými ženami u ohniště na přípravu 

pokrmů. 

„Večeře bude za chvíli. Připravte ke stolu další dvě místa,“ rozhodla hned, jak vyslechla  

Gavinovo vyprávění. 

Ace se podíval na Gavina, přešel za ním k ohni a pořád se na něj významně díval. 

Gavin se ošil. Věděl, co ten tvor chce. S povzdechem přikývl a obrátil se na Zana: „Můžu 

s tebou mluvit o samotě?“ zeptal se polohlasem. 

Zan povytáhl obočí, ale bez otázek vyšel z místnosti následován Gavinem. 

Vrátili se právě včas. Zanova žena stála před Acem a marně se ho snažila nalákat ke stolu. 

Wraith před ní ustupoval. Být v jedné místnosti s tolika lidmi pro něho začínalo být příliš 

zneklidňující. 

„Kaili,“ Zan položil ruku ženě na rameno, „půjdeme s Gavinem a Toddem na chvíli ven. 

Nech nám jídlo u ohně.“ 

Kaili se na něho překvapeně podívala, ale ustoupila a nechala všechny tři muže odejít. 

„Tady,“ ukázal Zan na dům, který se ničím nelišil od těch ostatních ve vesnici. Snad jenom 

tím, že v čelní stěně nebylo vidět žádné okno. Jediným otvorem – dveřmi – Ace vstoupil do 

místní věznice. Od Zana měl přesné instrukce, takže výběr mezi přítomnými hříšníky nebyl 

složitý. 

 

Za dva dny Ace a Gavin opustili ves, kde bydlel Zan s Kaili a vydali se krajem bez 

pevného cíle kromě jediného: najít Andoriel. 

Jejich cesta neprobíhala v takovém klidu, jak Ace očekával. Déšť je předešel a pocestní, 

kteří se od rodiny Zana dozvěděli jejich příběh, ho roznášeli všude, kam přišli, včetně 

podrobného popisu hrdinů, kteří přemohli Kasayalu a vrátili na oblohu i zemi dostatek vody. 

Řeky i potoky sice díky dešťovému lesu a vodní pláni pod ním tekly dál, ale déšť všem 

tvorům scházel i po stu letech. 

Bouřlivé vítání a oslavy hrdinů se s každou navštívenou osadou stupňovaly. Zpočátku 

nejistý Gavin si každou další slávu užíval o trochu víc než tu předchozí. Původně nadřazeně a 

spokojeně se tvářící Ace byl stále mrzutější. 

Slavnosti se většinou konaly na návsi pod širým nebem a končily až za hlubokých nocí 

nebo k ránu. Hlavní atrakcí bylo Gavinovo vyprávění o Serdanimu a jeho zániku. Wraith se 

držel v povzdálí a se založenýma rukama si prohlížel shromáždění lidí. Stále víc mu připadali 

všichni stejní. 

Po prvních škobrtavých vyprávěních se Gavin uklidnil a jeho líčení událostí bylo nejen 

správně uspořádané, ale také stále zajímavější. Dav kolem Ace se trochu proměnil. Wraith si 

všiml, že na něho i na Gavina některé ženy ukazují. Nebylo mu to příjemné. Připomnělo mu 

to situace, kdy si na lodi jeho důstojníci vybírali z přinesené potravy tu nejlepší. 

Gavin si užíval pozornosti. S díky přijímal nabízené jídlo a po chvíli váhání i poháry 

naplněné hustou, sladkohořce vonící tekutinou. 
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Ace nad tím pokrčil nos. Připomnělo mu to noc, kdy se ocitl na Zelené planetě, a muže, 

kteří byli cítit podobně a přibíjeli dřevěnými kolíky na strom. Byl tehdy tak slabý, že se jim 

neubránil, ale po své záchraně se na těch mužích nakrmil a díky tomu získal sílu k přežití na 

tomto zvláštním místě. 

Vzpomínky na první dny ho odvedly od současnosti tak daleko, že horké tělo jedné 

z místních dívek vnímal zpočátku jen okrajově. Teprve, když mu její ruce zajely na boky, 

překvapeně se na ni podíval. 

Tvářila se dychtivě a odhodlaně a rozhodně neměla v úmyslu se ho pustit. Chytil jí za ruce 

a silou je odtáhl od svého těla. Zklamaně se na něho podívala. 

„Co to děláš?“ sykl výhrůžně. 

„Snažím se tě potěšit. Jsi hrdina a ten si trochu péče zaslouží,“ usmívala se na něj. Nechala 

své ruce v Aceových a přitiskla se k němu tělem. 

Wraith zavrčel a hrubě ji odstrčil. Nezdálo se, že by si jejich malého výstupu někdo 

z okolostojících všiml. Většina pozornosti byla zaměřena na Gavina nadšeně mávajícího 

rukama, aby znázornil pád svého přítele a jeho návrat na hřbetě vodního monstra Serdy. 

Ale zcela bez odezvy snaha dívky nezůstala. Sotva se ten večer obyvatelé osady rozešli do 

svých domovů. Gavin na Ace spiklenecky zamrkal. 

„Kde se sejdete?“ zeptal se bez obalu. 

„Nikde,“ zamračil se Wraith. 

Gavin se zatvářil rozpačitě. „Já bych uvítal trochu soukromí,“ zamumlal s pohledem na 

skupinku mladých žen a dívek, které směrem k nim vrhaly obdivné pohledy. 

Ace neodpověděl. Gavin po dlouhé době vypadal spokojeně a živě. To bylo víc, než na 

něm Wraith mohl pozorovat od té doby, co našel mrtvou Tetein v jejich domě. Bylo jedno, 

jestli za to může smrt rodiny Gillanderovy, obdiv okolí nebo omamné nápoje, Gavin se zase 

začínal chovat podobně, jako když se s Acem seznámil. 

Wraith si povzdechl a kývl. „Budeš mít soukromí,“ řekl polohlasně. Ještě jednou se zadíval 

na hlouček dívek a s nepatrným zavrtěním hlavy se vydal k okraji vsi a po cestě ještě kus dál 

mezi první stromy lesa. Déšť tuto noc nehrozil. Oblohu sice sem tam brázdil podivně 

zbarvený mráček, ale žádný se nechystal klesnout zpátky k zemi. 

Gavin do sebe obrátil poslední pohár a prázdný ho pohodil vedle sebe na zem. Loudavě 

vykročil k přístěnku domu, který jim byl pro tuto noc vyhrazen. Všiml si, jak se v dívčím 

hloučku zatřepalo několik rukou i hlaviček v bouřlivé diskusi. Tiše se pro sebe usmál a na oko 

nevšímavě vešel do místa vyhrazeného pro odpočinek. Nemusel čekat dlouho na první 

návštěvnici. Přede dveřmi přešlápla, aby se naposledy rozhlédla po tiché osadě a rychle 

vklouzla dovnitř, přímo do Gavinovy náruče. 

Ace odbočil do lesa a vyhlédl si měkký polštář mechu pod rozložitým stromem, kam 

nebylo z cesty vidět. Na odpočinku v dusné místnosti, kam je většinou s velkou slávou 

uváděli, neviděl nic, čeho by se rád nevzdal. Gavinovo přání mu vlastně přišlo vhod. Nemusel 

hledat výmluvy, aby opustil vesnici bez zbytečných vzdechů, že si hrdinové nepřejí zůstat 

přes noc. 

Sedl si zády ke kmeni, přivřel oči a začal promýšlet své další kroky. Na každém místě 

využíval situace, aby se ptal na možnost odejít z tohoto světa zpět do temnoty vesmíru. 

Obyvatelé se na něj nechápavě a někdy i vystrašeně dívali a potřásali hlavami. Nikdo mu 

nedokázal poradit. 

„Tady jsi!“ Z myšlenek ho vytrhl výkřik plný radosti. Dívka, která se mu snažila vetřít do 

přízně už na náměstí, k němu běžela a zářivě se na něho usmívala. „Bála jsem se, že tě 

nenajdu,“ vydechla, klesla proti němu do mechu a natáhla se, aby ho objala. 

Zareagoval automaticky. 

Než se dívka stačila vzpamatovat, ležela v mechu a Wraith se nad ní nakláněl s dlaní 

přitisknutou k její hrudi. 
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V posledním okamžiku se ovládl a ruku odtáhl. Posadil se zpět na původní místo a zadíval 

se do prázdna. 

„Jdi pryč,“ zavrčel, jak nejtemněji dokázal. 

Dívka zůstala ležet. Natáhla k němu ruku a dotkla se jeho kolene. Už neříkala nic. Prsty 

jezdila kolem velkého kloubu a jemně se usmívala. 

Ace zavřel oči, zhluboka nabral do plic vzduch a pomalu ho vypouštěl. Poslední část 

výdechu byla prudká, protože dívčí ruka opustila jeho koleno a zajela mu vysoko na stehno. 

Podíval se na ležící dívku a oči mu zasvítily tak, že jí úsměv zmizel z tváře. „Nenabízej, co 

nechceš dát,“ sykl zlostně. 

„Chci,“ vydechla dívka, ale do očí se jí vkrádal strach. 

Pro Wraitha to bylo jako známá vůně. Zoufalý pohled oběti plný bolesti a zároveň slast při 

krmení. Už jí nedokázal odolat. 

Slast se protáhla o počáteční fázi, ve které se mu dívka pokorně poddala. Když při 

následném krmení vyděšeně vzlykla, překryl jí ústa velkou dlaní druhé ruky a pokračoval, 

dokud v ní zbývala poslední jiskřička života. 

S úsilím stáhl rty přes vyceněné zuby a rychlým pohybem na sobě upravil šaty. Spokojeně 

se podíval na vysušenou mumii, která z dívky zbyla, a přes ústa mu přejel povýšený škleb.  

Oživlá vzpomínka na staré časy umocněná o další potěšení v něm probudila aroganci velitele 

silné vesmírné lodi, kterou se na neznámém místě v sobě snažil potlačit. 

Vstal a poodešel, aby mu zkrmená dívka nerušila výhled do okolí. 

Zvedl hlavu k cestě, po které přišel, a tiše zavrčel. U blízkého stromu stála další dívka a 

dívala se na něj hrůzou zvětšenýma očima. Její rusé vlasy a tělo pokryté pihami všude, kam 

dosáhlo slunce, ho nenechaly na pochybách. Varia se vrátila. 

Dívali se na sebe s ostražitostí a váhavostí. Ani jeden nevěděl, jak se ten druhý zachová. 

Nakonec to byla Varia, kdo přerušil ticho: „Jak vidím, měla jsem štěstí,“ řekla tiše. 

Nemusela se dívat na zbytek po wraithském krmení, aby Ace pochopil, o čem mluví. Dál mu 

hleděla do očí a pokračovala s nádechem trpké ironie: „Ale vypadá to, že tebe právě štěstí 

opustilo. Určitě ji budou hledat. To bude rychlý konec hrdiny.“ 

Ace se zamračil. „Nechci být hrdina,“ namítl. „Chci se vrátit tam, kam patřím.“ 

„A nezměníš, co jsi,“ pokývala Varia hlavou. 

Oba stáli pořád na stejných místech a nespouštěli se z očí. 

Varia v zamyšlení naklonila hlavu na stranu. „Pořád ještě hledáš tu ženu?“ změnila 

najednou téma. 

Ace přikývl. 

„Už je to dlouhá doba,“ uvažovala Varia nahlas. 

„Našel jsem ji, ale... utekla,“ přiznal Wraith se zaváháním. Variin pohled se mu nelíbil. 

„Opustila tě?“ podivila se přehnaně. 

„Taky jsi utekla,“ zavrčel na ni. 

„Ale vrátila jsem se. Dobrovolně. Navíc jsem tehdy nebyla tak úplně sama sebou.“ Její 

poslední slova zněla vzdáleně. Dosud si nebyla jistá, co se tehdy na břehu jezera vlastně stalo. 

„Ani Andoriel nebyla sama sebou. Možná ještě není. Kita jí vymazala paměť.“ Ace sevřel 

vzteky ruce v pěst. 

„Kita je mrtvá. Paměť té ženě už nic nevrátí.“ Variiny oči se marně snažily skrýt záři nad 

nápadem, který jí už nějakou dobu pronásledoval. „Můžu ti nabídnout řešení, ale nejdřív si 

musím promluvit s několika přáteli. Do rána ji hledat nebudou,“ pohodila hlavou k mrtvole 

dívky, „a já se vrátím. Pak se budeš moci rozhodnout.“ Usmála se na něj a zmizela v lese. 

Ace se po ní ani neohlédl. Napadlo ho, že by měl mumii aspoň trochu ukrýt. Pokud ji 

budou hledat, nemusí o ni zakopnout na prvním kroku. Chytil ji za šaty a odnesl dál do lesa. 

Našel mělkou prohlubeň a tělo obložil kameny a větvemi, aby ho na první pohled nebylo 
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vidět. Pak se vrátil zpátky, posadil se a s hlubokým výdechem nechal myšlenky volně 

plynout. Třeba mu této noci ukáží cestu na loď. 

Tma se měnila v pološero, když se Varia vrátila. Sedla si proti Wraithovi, položila si ruce 

na kolena a čekala, až se na ni podívá. Netrvalo to dlouho. 

„Nejdřív bys měl vědět, že pokud zmizím, bude za dva dny celé okolí vědět, co jsi zač a že 

za to můžeš,“ začala bez okolků. „A teď,“ nadechla se. „Naděje, že se té ženě vrátí paměť je 

opravdu mizivá. Pokud by se to velkou náhodou stalo, nejspíš už bude tak daleko, že se 

nepotkáte, i kdybyste se hledali oba dva. Můžeš zůstat sám,“ lehce se ušklíbla, „a nějak 

přežívat, než tě chytí při tom tvém... krmení? Pokud ti pár místních nepomůže, dlouho to 

neutajíš. Vím, že Gavin to ví. Zan také.“ 

„Ty a Alvet také,“ skočil jí do řeči Ace. Pořád nechápal, co po něm může Varia chtít. 

„Ano. Já a můj otec. Ale od otce se pomoci nedočkáš, stejně jako od Zana. Zan svoji 

povinnost splnil, když tě nakrmil při prvním dešti. Můj otec bude mlčet, pokud,“ Varia se 

usmála. „Pokud budu šťastná. S tebou.“ 

Wraith se pobouřeně narovnal. Ta žena – jídlo – se ho pokouší vydírat!? 

Varia se pořád usmívala. Pozvedla ruku, že ještě neskončila. „Než mé řešení situace 

odmítneš, chvíli přemýšlej nad svými možnostmi. Zabiješ mě a místní na tebe uspořádají hon. 

Nezabiješ mě, ale nepřistoupíš na moje řešení, a stejně tě zabijí, protože najdou mrtvolu té 

dívky. Je jedno, kam jsi ji schoval,“ zavrtěla hlavou, když viděla jeho přimhouřené oči. 

„Pokud se dohodneme, rozhlásím, že dívka utekla za svým milým na druhý konec světa. 

Potkala jsem ji na cestě. Prosila mě, abych nikomu nic neříkala, dokud nebude dost daleko. A 

ty,“ Variin úsměv se trochu rozšířil, „budeš mít vše, co muž na této zemi potřebuje. Místo 

v našem domě, přátele i ženu, která se postará o všechny tvoje potřeby. Z toho vyplývá, že tu 

původní ženu přestaneš hledat a zůstaneš se mnou.“ 

„Nechci tady zůstat,“ zopakoval Ace. 

Varia pokrčila rameny. To v jejím plánu nebylo. „Platí to, co jsem řekla. Nechám tě 

přemýšlet. Ale ne moc dlouho.“ Zvedla se a odcházela. 

Wraith rozzlobeně zavrčel. Nechtěl při pátrání po Andoriel a hledání cesty z tohoto místa 

ještě prchat před veškerým obyvatelstvem. Nemyslel si, že by ho dokázali dohonit a zajmout, 

ale velice by mu to ztížilo jeho situaci. Řešení najde později. 

„Počkej,“ štěkl po Varii. „Přijímám.“ 

Než se otočila zpátky, narovnala se a hrdě zvedla bradu. Pomalu došla k němu, vzala jeho 

ruce do dlaní a zvedla ho. „Ano, hrdino od jezera Serda. Předám vzkaz o odchodu jedné z 

dívek, probudíme Gavina a vydáme se na další cestu.“ Vedla ho na cestu a do osady a v 

pravici pevně svírala prsty jeho ruky. 

 

 

 

23. Pořízení 
 

K ránu jsem se celá mokrá tiše doplížila k ležení a stěží dusila smích, když se se mnou  

Rehis loučil dlouhým polibkem. Před jeho dlaní jsem uhnula. Nebyla jsem si jistá reakcí ani 

jednoho z nás. 

Zbytek společnosti se před deštěm schoval pod vůz, na který v rychlosti natáhli barevné 

látky. Jistě si všimli, že jim někdo schází, ale naštěstí se to kromě několika pátravých pohledů 

a povytažených obočí odešlo bez poznámek. Mnohem větší pozornost si zasloužil nečekaný 

déšť, který kromě mě nikdo nedokázal pojmenovat. Dávné pověsti nám ožívaly před očima a 

hlásily se o své místo na světě. 
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Trein se na mě v poledne povzbudivě usmála a Grery mi krátce stiskl rameno, když šel 

okolo. Považovala jsem to za jejich tichý souhlas s naším nočním výletem. Přesto jsem se 

snažila Rehisovi pokud možno vyhýbat a nevšímat si jeho kradmo vrhaných pohledů. 

Vydrželo mi to až do večera. Ale když ostatní usnuli a on ke mně natáhl ruku, bez 

zaváhání jsem se jí chopila a nechala se odvést stranou. Jenom jednu věc jsem nechápala: 

Noční hlídky najednou nebyly nutné. Skoro to vypadalo, že je drželi kvůli mně, i když jsem 

nechápala proč. 

K ránu jsem ležela s rukama nad hlavou a nechala velkou Rehisovu dlaň, aby mi volně 

bloudila po těle. Často se zastavila na mém břiše, chvíli tam zůstala a pak pokračovala v cestě. 

Pozvedla jsem hlavu a otevřela oči. „Jsem tlustá,“ prohlásila jsem znechuceně. 

Rehis se na mě užasle podíval. „Nejsi tlustá. Čekáš dítě. Ani to si nepamatuješ?“ 

„Cože?“ hlesla jsem tak tiše, že mě snad ani nemohl slyšet. 

„Neboj se,“ uklidňoval mě. „Buď se objeví jeho otec, nebo si s tím poradíme sami.“ 

„Rehisi,“ vypravila jsem ze sebe. „To nemůže být pravda. Ne,“ vzlykla jsem, převrátila se 

na bok zády k němu a stočila se do klubíčka.  

Nevyvedlo ho to z míry. Přitáhl se blíž a objal mě. Něco mi říkal, ale neslyšela jsem ho 

přes potoky slzí, které mi tekly z očí. 

Trvalo mi pár dní, než jsem se uklidnila a přiměla se brát věci tak, jak jsou. Budu 

vychovávat dítě. Svoje. Jenom svoje. Pokud se o ně zasloužil i někdo jiný, zůstal 

v poztrácených vzpomínkách, takže jsem jediná, kdo tomu drobkovi zbyl. 

Také se tím vysvětlila moje náladovost a slabost a vůbec všechny špatné reakce a 

vlastnosti, které jsem po celou dobu svému okolí předváděla. Došla jsem v úvahách až sem a 

musela usmát. Jak to bylo jednoduché, všechno svést na těhotenství. 

Rehis mě dál stranou od ostatních hostil masem a těšili jsme se svojí přítomností. Oba jsme 

věděli, že naše pouto může i nemusí mít dlouhé trvání a to pomyšlení bylo zvláštně 

osvobozující. Neměli jsme potřebu si jeden před druhým na nic hrát. 

 

Grery chytil nenápadně Trein za ruku a přitáhl si ji k sobě. 

„Když vidím ty dva, musím vzpomínat,“ šeptl jí. 

Trein se na něho usmála a pohladila ho po tváři. „Já taky,“ řekla polohlasně. 

Bylo zábavné pozorovat, jak se Rinye a Rehis snaží chovat, jako by mezi nimi nic nebylo. 

 

........................................................................................... 

 

Varia pootevřela oči. Dávala si pozor, aby se nepohnula a neprobudila vedle ležícího tvora. 

Todd. Usmála se a přejela pohledem jeho záda napůl překrytá dlouhými bílými vlasy. Zdál se 

vyhublý, ale skrýval v sobě tolik síly. Neodolala a přitiskla se k němu. Před nějakými dvaceti, 

třiceti dny by si ani ve snu nepředstavila, že se její fantazie změní v plán, jak ho k sobě 

připoutat. Při prvních zmínkách o nové tajemné postavě, která pomáhá i trestá, se jí začaly 

hlavou honit představy Todda, jak se krmí na provinilcích označených Erinyí. Takové 

propojení jí připadalo téměř dokonalé. Stačilo jen najít místo, kde byl potřeba zásah Erinye. 

Varia nikdy neslyšela, že by trestala sama, ale všechno se dá změnit. Byl pravý čas na další 

úroveň hry, aby vyprávěnky neztratily na svém náboji. 

Přejela dlaní od Wraithova ramene přes celou paži až po konečky jeho prstů. Na jeho 

malíčku se zadrhla. Stéblo trávy bylo trochu potrhané, ale drželo pevně. 

„Proč ho máš?“ zeptala se. Věděla, že Todd nespí. Rytmus jeho dechu se nepatrně změnil. 

„Hmm?“ Ace se tvářil, že se právě probouzí. Varia se nedala zmýlit. Významně poklepala 

prstem na Wraithův malíček. 

„Malá připomínka,“ zahučel neochotně. 

Varia se povytáhla do sedu, aby mu viděla přes rameno do obličeje. „Připomínka čeho?“ 
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Otočil se a výsměšně se na ni zadíval. „Nebudeš to chtít slyšet,“ ujistil ji. 

Položila se na loket a podepřela si hlavu rukou. „To nech na mě,“ usmála se vyzývavě. 

Naklonil se až k ní. „Víš, že jsem se setkal s těmi, kterým říkáte oranžová metla,“ šeptal a 

oči se mu leskly. Varia se pomalu pokládala na záda a fascinovaně se na Wraitha dívala. 

„Pokračuj,“ zašeptala. 

„Jeden z těch brouků – vlastně jedna – mi pomáhá od chvíle, co jsem tady.“ Odmlčel se, 

prohlédl si ležící Varii, otočil se k ní zády a vstal. Natáhl si halenu a přes rameno dokončil své 

vysvětlení: „Jsme přátelé a něco jsem jí slíbil.“ Ani ho nenapadlo říkat Varii pravdu. Stéblo 

mu na malíček přivázala Andoriel při jejich posledním vědomém rozhovoru. Prosila ho tehdy, 

ať nechodí za jejich pronásledovateli. Měla pravdu. Jeho tehdejším odchodem ztratili jeden 

druhého a teď bylo na Aceovi, aby Andoriel našel. Zarazil se ve vzpomínkách a zapátral po 

něčem, co by Varii dostatečně zaměstnalo. 

„Mám hlad,“ prohlásil hlasitě. Byl zvědavý, jak Varia dokáže plnit svoje sliby. Podle 

pozemského měření času už s ní byl skoro měsíc. Bylo načase prověřit, nakolik je schopná 

stát si za svými slovy. 

V té vesnici, u které se potkali, to dokázala zařídit tak, že nikoho ani nenapadlo hledat 

ztracenou dívku někde v okolí. Gavin jejich novou společnici na cestě přivítal bratrským 

obětím a na nic se neptal. Ace někdy napadalo, jestli se s ním Varia domluvila předem, ale 

nakonec takové myšlenky vždycky opustil. Současné uspořádání mu vyhovovalo alespoň 

v tom ohledu, že si ho díky přítomnosti Varii přestali ostatní dívky prohlížet jako zboží na 

trhu. 

........................................................................................... 

 

Další z řádky vsí byla dost rozlehlá a od našeho vstupu jsme cítili napětí, které panovalo 

mezi jejími domy. 

„Nepřišli jste ve správný čas,“ řekl nám starší muž, který šel okolo. „Dnes tady máme 

Pořízení.“ 

Nechápavě jsem se podívala na Trein. 

„Pořízení,“ řekla váhavě. Přemýšlela, jak mi vysvětlit, o co se jedná. „Někdo něco provedl 

a tak se s ním vede Pořízení. Na konci Pořízení mu řeknou, jaký ho čeká trest.“ 

„Soud,“ vypadlo ze mě bez přemýšlení. „Bude soud.“ 

Tentokrát se na mě nechápavě podívala Trein. „To slovo neznám.“ 

Pokrčila jsem rameny a neodpověděla. S trochou obav jsem sledovala shromáždění na 

návsi, kam jsme se právě dostali. 

Vesničané stáli v kruhu a uprostřed přešlapoval muž, hlavu klopil k zemi a tvářil se 

duchem nepřítomně. Žena stojící vedle něho měla pohled plný pohrdání a hrdě pohazovala 

hlavou při každém hlasitějším slovu, které v jejím okolí padlo. 

Naše skupinka zastavila za posledním domem tak, aby nebránila v průchodu ulicí, kterou 

jsme přijeli. Chovali jsme se co nejtišeji. Usadili jsme se u vozu a čekali, až dojde v 

„Pořízení“ k nějakému rozhodnutí a budeme moci začít s produkcí. 

Natahovala jsem uši, abych slyšela obvinění, obhajobu a rozsudek. Nemusela jsem čekat 

moc dlouho, než jeden z mužů zvedl hlas, aby ho bylo dobře slyšet. 

„Všichni je znáte. Idés a Aipa spolu žijí už dlouhou dobu. Idésova matka Kenesa jim 

přenechala svůj dům a odešla žít ke své sestře Centě. Včera jsme našli obě sestry mrtvé. Kdo 

jste byli v jejich domě, víte, že jejich smrt nebyla přirozená. Navíc se ztratilo dost věcí, které 

jsme pak našli u Idése a Aipy. Čím ti matka a její sestra tak vadily, žes je musel zabít?“ 

Oči všech se otočily k muži uprostřed kruhu. 

Nezvedl hlavu a nepromluvil. Mračil se do země a rty držel pevně semknuté. 

„A ty, Aipo? Byl ti jeden dům málo? Kde jsi žila předtím?“ 
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Žena znovu pohodila hlavou. Neodpověděla a v přimhouřených očích měla zlost. „Nic 

jsme neprovedli!“ vykřikla, když už nedokázala udržet ústa zavřená. „Kenesy ani Centy jsme 

se ani nedotkli. Přišli jsme ráno k nim. Ano. Ale byly už mrtvé. To, co jsme si vzali, by bylo 

stejně naše.“ 

„Idési?“ zeptal se mírně muž, kterýsi vzal slovo jako první. 

Idés zvedl hlavu a krátce se mu zadíval do očí. „Aipa má pravdu. Nezabili jsme moji 

matku.“ Po tváři mu stekla slza. „Měl jsem ji rád,“ řekl chvějícím se hlasem. „Oba jsme ji 

měli rádi.“ 

Aipa mu položila ruku na rameno. „Myslete si, co chcete,“ nevraživě se podívala po kruhu 

vesničanů. „Nikdy jste mě nepřijali mezi sebe a dát vinu někomu cizímu je tak jednoduché. 

Až dojdete k rozhodnutí, dejte nám vědět.“ Stále držela Idése za rameno a oba pomalu prošli 

kruhem a zmizeli v nejbližším domě. 

„Dneska si asi nezahrajeme,“ povzdechl si Grery. „Půjdeme dál.“ 

„Ráda bych slyšela, jak bude Pořízení ukončeno,“ řekla jsem nesměle. 

Grery pokrčil rameny. „Můžeme se zdržet,“ kývl. 

Pohodlně jsem se opřela o kolo vozu a natáhla nohy, abych jim trochu ulevila. Rehis si sedl 

vedle mě. Nenápadně do mě dloubl loktem a zakřenil se, když jsem se na něho podívala. 

„Něco chystáš?“ zeptal se. 

„Cože?“ nechápavě jsem na něj vyvalila oči. 

„Ale no tak, Erinye, není tohle tvoje poslání?“ Pořád se usmíval, ale v jeho pohledu jsem 

zachytila skrývané očekávání.  Protočila jsem oči. Rehis mi tím jménem občas říkal, ale na 

zaplněné návsi jsem z toho oslovení byla trochu rozpačitá. Raději jsem se to snažila zamluvit 

a převést na nepovedený vtip. 

„Myslíš, že mám na něco takového náladu?“ ušklíbla jsem se. Zahýbala jsem přitom palci 

u nohou. V posledních dnech mě začaly trápit otoky a únava, které jsem se zbavila s přidáním 

masa do svého jídelníčku, se začala zase ozývat. Původně volné šaty mi v některých partiích 

byly poněkud těsné. Potřebovala jsem někde načerpat další energii a nechápala jsem, proč si 

při myšlenkách na ni prohlížím vlastní dlaně. 

Pohodně jsem se naklonila a opřela se mu o rameno.  

Valerian si ke mně sedl z druhé strany. „Díky tobě si můžeme odpočinout, krásko,“ 

spokojeně vzdychl a zavřel oči. „Až se dost vynadíváš na cizí neštěstí, vzbuď mě.“ 

Jen jsem zaskřípala zuby a přitiskla se blíž k Rehisovi. Využil toho a objal mě v pase. 

„Valerian ti tímto děkuje za odpočinek,“ řekl polohlasně. 

„Já vím, je moc milý,“ odpověděla jsem podobně a zívla. Nechtěla jsem spát. Chtěla jsem 

se dozvědět, jak dopadne Pořízení s Idésem a Aipou. Hlouček starších na návsi se pořád radil 

a dohadoval. Podle jejich gestikulace jsem odhadla, že rozhodnutí není jednotné. Nejspíš jim 

bude ještě nějaký čas trvat, než dojdou ke konečnému řešení. Znovu jsem zívla. „Až dojde 

k rozhodnutí, vzbuď mě,“ požádala jsem Rehise a po vzoru Valeriana zavřela oči. 

Vzápětí mi třásl ramenem a šeptal mi do ucha, že se Pořízení chýlí ke konci. Zamrkala 

jsem do zeleného přítmí, které se vzalo kdoví odkud. V prvním okamžiku jsem nechápala, že 

jsem prospala západ slunce a náves osvětlují jenom zářící pochodně. Nechtělo se mi věřit, že 

by ta chvilka, kdy jsem zavřela oči, měla tak dlouhé trvání., ale bylo to tak. 

Na návsi byli shromážděni všichni ze vsi i širokého okolí. Uprostřed, před radou starších, 

stál opět Idés a Aipa. 

Muž, který odpoledne přednesl obvinění, se znovu ujal slova: „Dlouho a pečlivě jsme 

zvažovali, jestli Idés a Aipa mají vinu na smrti Kenesy a Centy.“ Zmlkl, rozhlédl se po 

shromážděných vesničanech a nerozhodně rozhodil ruce. „Pořád to nevíme,“ přiznal. Ve 

shromáždění to zašumělo. Muž zvedl dlaň na znamení, že chce pokračovat. „Nemůžeme je 

trestat, když si nejsme jisti jejich vinou. Ale někdo může. Někdo dokáže nahlédnout do jejich 

srdcí a zjistit tam pravdu. Erinye, která pomáhá a trestá, do rána rozhodne, jestli jsou ti dva 
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vinni. Pokud budou ráno živí ve svém domě, nikdo je nebude dál podezřívat. Pokud bychom 

je našli mrtvé, je to jasný důkaz toho, že smrt Kenesy a Centy zavinili a byli po zásluze 

potrestáni. Tak rozhodla rada této vesnice. Idés a Aipa budou zavřeni ve svém domě. Erinye 

rozhodne o jejich vině. Staň se.“ 

Postřehla jsem Oktův rychlý pohled mým směrem a jemné dloubnutí od Rehise. „Ať si 

trhnou,“ zabručela jsem. „Erinye je unavená na nějaké pátrání v cizích srdcích.“ 

Valerian vedle mě vyprskl smíchy. 

„Měli bychom jít,“ zastavil se u nás Grery. „Dnes to tady k tanci nebude. Vrátíme se sem 

zítra večer. Pořízení bude ukončeno a lidé se rádi pobaví.“ Pod jeho zkoumavým pohledem 

jsem se trochu ošila. Doufala jsem, že zase nezačnou držet noční hlídky, abych nešla do vsi 

tropit hlouposti. Šla jsem se skloněnou hlavou za vozem a zašklebila se sama pro sebe, když 

jsem si uvědomila, že byly doby, kdy jsem se i já sama považovala za něco jako „Erinyi“. 

Naštěstí mě to přešlo hned po prvním nočním výletu, kdy jsem vystrašila rozhádaný 

manželský pár. 

 

Varia postávala mezi shromážděnými lidmi a spokojeně se usmívala. Todd dostane to, co 

mu slíbila. Využila odchodu skupinky potulných muzikantů, aby se nenápadně dostala ze vsi. 

Moc si jich nevšímala, ale když se k ní jeden z nich s úsměvem otočil a chtěl ji oslovit, 

zmateně se rozběhla pryč. Z toho hudebníka se cítila tak nesvá, až jí přeběhl mráz po zádech. 

Celou cestu k Toddovi a Gavinovi viděla temně modré oči se zlatými jiskřičkami od kolem 

hořících pochodní. Nevěděla, co jí muzikant chtěl říct, a nechtěla na něj myslet, ale jeho obraz 

se jí pořád vracel. Bylo to znepokojující a otravné. 

V myšlenkách na divné setkání skoro přešla místo, kde se měla s Toddem a Gavinem 

setkat. Až tiché Gavinovo zavolání ji vrátilo zpátky do přítomnosti. Klekla si před Todda, 

který ani nezvedl hlavu. 

„Až vesnice usne, ukážu ti, kde jsou viníci určení k…,“ začala, ale zarazila se a pozorně se 

na Todda podívala. 

Nevšímal si jí. Seděl na modrém mechu, prsty pravé ruky se dotýkal trávového kroužku na 

malíčku a myšlenkami byl kdovíkde. 

Varia se zamračila. 

„Todde!“ řekla ostře. „Plním svůj slib. Dnes v noci budeš mít potravu, kterou požaduješ.“ 

Zvedl hlavu a zadíval se na ni. Kývl, ale neřekl nic. 

Varia prudce dosedla vedle něj. Na čele se jí objevila zlostná vráska. Proč pořád myslí na 

ty odporné brouky a nevěnuje pozornost jí? 

Gavin se chránil říct, co se mu už od začátku dralo na jazyk. Kdyby to měl pojmenovat, 

pak by asi řekl, že z přinucení žádný trvalý vztah vzniknout nemůže. Ale věděl, že Varia je 

tvrdohlavá a o některých věcech se prostě musí přesvědčit sama. Naštěstí pro Todda to 

vypadalo, že tentokrát se Varia přesvědčí docela rychle. 

 

 

 

24. Za co mohou blázni 
 

Po svítání jsme se vraceli do vesnice. Procházeli jsme mezi domy, a přestože byli místní 

obyvatelé zvyklí vstávat ještě před rozedněním a od brzkého rána se měl osadou rozléhat 

běžný denní hluk, vládlo ve vsi ticho, které ještě umocňovaly těžké černé mraky nízko na 

obloze hrozící deštěm. 

Nechali jsme vůz tam, kde stál minulý večer, a přidali jsme se k vyděšeně mlčícímu davu u 

jednoho z domů. 



 106 

Právě z něj vynášeli dvě mrtvá těla. Byla vysušená jako mumie a jenom podle šatů jsem 

poznala, že se jedná o muže a ženu. 

„To je Idés a Aipa?“ zeptala jsem se vedle stojícího malého chlapce. Zvedl ke mně oči a 

pod nánosem špíny jsem viděla, jak bledne. Couvnul, aby se dostal z mého dosahu, a vrtěl 

hlavou, jako by nemohl uvěřit vlastním očím. 

„Co se ti stalo?“ zeptala jsem se ho zmateně. 

„Erinye!“ vřískl chlapec a dal se na útěk. 

Teprve, když mi chlapec zmizel z očí, vzpomněla jsem si, že už jsem ho viděla. Malý Att a 

jeho touha po soli. Nechápala jsem, proč se mě najednou bojí, než jsem si uvědomila, že mě 

právě označil jako původce smrti těch dvou mrtvých. 

Kolem mě se otevřela velká prázdná plocha. Z jejího okraje na mě hleděly vyděšené tváře. 

Pak se dav proti mně zavlnil a pomalým vážným krokem se ke mně blížili dva muži. Každý 

nesl v náruči jedno tělo. Zastavili se a vysušené mrtvoly mi položili k nohám. 

Couvla jsem. Musela jsem rychle polknout, aby se mi nezvedl žaludek. 

„Spravedlnost byla vykonána,“ řekl jeden z mužů dutým hlasem. 

V davu se ozval hysterický smích. 

„Spravedlnost!“ zahýkal malý mužík ve špinavých hadrech. Vypadal mnohem zanedbaněji 

než shromáždění vesničané. „Vykonala spravedlnost!“ vykřikl znovu pisklavým hláskem. 

„Kenesa a Centa jsou mrtvé. Aipa a Idés jsou mrtví.“ Lidé se kolem něho rozestupovali. 

Mužík přešel k tělům a sklonil se nad nimi. „Konečně,“ zamumlal dost hlasitě, aby to všichni 

slyšeli. „Konečně jsem se dočkal. Celá rodina je po smrti.“ Udělal kolem těl pár drobných 

krůčků vítězného tance. „Spravedlnost byla vykonána a Erinye rozhodla.“ Rozesmál se. 

„Krádež si zaslouží trest, ne ta spravedlnost, kterou jsem zařídil sám. Sestřičky mi udělaly ze 

života peklo a já jim ho vrátil. Všem. Erinye rozhodla spravedlivě,“ zvedl ke mně hlavu. 

„Ne,“ zmohla jsem se na slabý odpor. „Já ne. Já nejsem…“ Zoufale jsem se rozhlédla. 

„Nic jsem jim neudělala,“ řekla jsem tiše. 

„To ty?!“ vykřikl muž, který předešlého dne vedl celé Pořízení. 

Nebyla jsem si jistá, jestli otázka platila mně nebo mužíkovi, který si stále se zjevnou 

radostí prohlížel mrtvoly. 

„Ne,“ hlesla jsem znovu. Hledala jsem záchytný bod ve zmatených myšlenkách. „Kdo 

jsi?“ zeptala jsem se mužíka. 

„Místní blázen,“ ozval se z davu ženský hlas. „Neví, co mluví.“ 

Zvedla jsem hlavu a podívala se na ženu, která promluvila. Zářivě rezavé vlasy měla 

pečlivě stažené do jednoduchého uzlu, který zvýrazňoval dlouhý krk. Její vyšší štíhlá postava 

byla hrdě narovnaná a světle hnědé oči na mě upírala beze strachu. Byl to příjemný rozdíl 

oproti vystrašeným tvářím všech ostatních. Nebo skoro od všech ostatních. Dva muži za 

rusovláskou se tvářili spíš rozzlobeně než vyděšeně. Jeden z nich by dokázal splynout 

s davem, aniž bych si ho všimla. Ten druhý se od všech lišil jako den od noci. Vysoký, bledý 

s volně poletujícími dlouhými bílými vlasy. Zamračila jsem se. Už jsem ho někde viděla, ale 

nemohla jsem si vzpomenout, kde to bylo. 

„Nejsem blázen,“ přetrhl mužík mé myšlenky. „Jsem Idésův strýc,“ ušklíbl se. „Teď bude 

všechno moje.“ 

„To ty jsi zabil své sestry?“ zeptal se hlas z davu. 

Mužík se rozesmál. „Podle Erinye to nebyla vražda. A jestli jsi Erinye ty,“ otočil se ke 

mně, „máš můj nehynoucí dík.“ 

Zmohla jsem se jen na další zavrtění hlavou, které nikdo nebral v potaz. Lidé si mezi sebou 

začali šuškat. Ukazovali na mne i na mužíka. Jejich hlasy sílily. Oči se mi pořád vracely k 

zrzavé dívce a jejím společníkům. Mračila se do země a odmítavě potřásala hlavou, když jí 

vysoký bledý muž něco tiše ale důrazně říkal. Neslyšela jsem je, ani když se do 
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jednostranného hovoru připojil i ten druhý muž. Zdálo se, že dívce něco vyčítají nebo jí o 

něčem přesvědčují a ona to odmítá. 

Ohlédla jsem se po spolku muzikantů. Stáli dost daleko za mnou u okraje shromážděného 

davu a tvářili se rozpačitě. Chápala jsem je. Nechtěli se mnou mít nic společného, pokud by se 

prokázalo, že jako Erinye mohu za smrt dvou nevinných lidí. I když podle toho, co jsem 

slyšela, Idés a Aipa zase tolik nevinní nebyli. Ty dvě ženy sice nejspíš nezabili, ale jistě 

z jejich domu odnesli vše, co mělo nějakou cenu, a nikomu o jejich smrti neřekli. 

Mužík dál chodil kolem mumií Idése a Aipy a radostí si mnul ruce. Chtěl mluvit dál, ale 

přerušil ho výkřik z kraje shromáždění. Nerozuměla jsem slovům, ale viděla jsem, jak se 

všichni najednou rozprchli. Neutíkali se schovat do svých domovů. Utíkali pryč z vesnice co 

nejdál od nebezpečí, o kterém jsem ještě pořád nic nevěděla. 

 

Grerymu stačil jeden letmý pohled, aby vzal Trein za loket a táhl ji co nejrychleji směrem 

od smrtelného nebezpečí. Valerian cestou chytil za ruku temně zlatou krásku na okraji 

shromážděného davu. Takovou nádheru nemůže nechat na pospas oranžové metle. Všiml si jí 

už včera, když opouštěli ves. Kousek šla s nimi, ale pak se ztratila za posledními domy a 

Valerian se po ní marně ohlížel. Dívka se trochu vzpouzela a podvolila se, až když ji za druhé 

rameno chytil Gavin a začal ji netrpělivě postrkovat. Také se chtěl rychle dostat co nejdál. 

Jedno setkání s brouky v Serdanimu mu stačilo až do konce života. Věděl, že Todd našel svoji 

Andoriel. Poznal ji na první pohled, i když se dost změnila. Byla mnohem unavenější, než si ji 

pamatoval z lesa u travnaté pláně. Také se nějakým řízením osudu změnila v Erinyi. Gavin 

byl rád, že může Variu bez rozruchu odtáhnout pryč a nechat ty dva, aby si svoje problémy se 

ztrátou paměti v klidu vyříkali. Jim brouci jistě neublíží. 

 

„Utíkej!“ houkl na mě Rehis. Proběhl kolem mě tak rychle, že mě srazil na zem. Ani se 

neohlédl a zmizel v davu prchajících. Pokusila jsem se zvednout, ale pokaždé, když jsem se 

dostala do kleku, do mě někdo z pobíhajících vrazil a já se ocitla zpátky na zemi. 

Vstávala jsem asi po páté. Žádní lidé už kolem mě nepobíhali, tak jsem doufala, že se mi to 

tentokrát povede. Něčí ruce mě vzaly za ramena a pomohly mi dostat se na nohy. 

„Děkuju,“ vydechla jsem. Vysoký bělovlasý muž, kterého jsem si všimla před všeobecnou 

panikou, si mě pozorně prohlížel a pořád ještě mě držel za ramena. Nikdo jiný v dohledu 

nebyl. Pokusila jsem se mu nenápadně vykroutit ze sevření, ale držel mě pevně. 

„Už dokážu stát sama,“ zavrčela jsem a znovu se pokusila osvobodit. 

„Tentokrát tě nenechám utéct,“ řekl. Moje pokusy o získání svobody u něho vyvolaly 

jenom náznak úsměvu kolem úst. 

Vzpomněla jsem si, kde jsem ho viděla. Po svém probuzení v lese. Tehdy jsem nevěděla 

kde jsem, ani kdo jsem. Nazval mě divným jménem, a než se mi podařilo mu utéct, zahlédla 

jsem v jeho divokých žlutých očích zmatek a bolest. Sklopila jsem hlavu, abych promyslela, 

co dál. Kolem nás se tlačil houf oranžového hmyzu. Jeden z brouků roztáhl krovky a vzlétl. 

Nastavila jsem ruku, aby měl kde přistát. Sotva se mi usadil na dlani, zvedla jsem si ji před 

oči. 

„Ahoj,“ pozdravila jsem. 

Brouk se ke mně otočil zády a začal se natřásat čelem k bělovlasému muži. 

„Dobrá,“ zahučel muž neochotně jako odpověď na složitý tanec. 

Nechápala jsem, co se děje. Brouk vypadal jako ten, o kterém se mi kdysi zdálo. 

Automaticky jsem si při vzpomínce na ten sen poškrábala druhou rukou nos. Cítila jsem, jak 

se mi brouk odrazil od dlaně a vzlétl… aby se mi usadil na čele. 

„Ale ne,“ protestovala jsem. Muž mě už nedržel za ramena. Ruce mu sjely na moje zápěstí 

a já nemohla brouka odehnat. 

„Co to má znamenat?“ mračila jsem se a znovu jsem se pokusila se muži vykroutit. 
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Ostrou bolest na čele určitě způsobil brouk svými kusadly. Škubla jsem sebou silněji. 

Nebylo mi to nic platné. V místě kousnutí jsem cítila brnění, které přecházelo do celé hlavy a 

pak i do zbytku těla. Už jsem se nepokoušela osvobodit. Před očima si mi míhala barevná 

světla a skládala se v ohnivé plameny. Na tvář i do vlasů mi začalo dopadat něco chladného a 

vlhkého. Déšť. Mraky si tuto chvíli vybraly pro to, aby zem zalily přívalem nashromážděné 

vody a podpořily požár, který se ve mně rozrůstal. 

Oheň i voda se spojily a naplnily mou hlavu nepravděpodobnými obrazy. Nesnažila jsem 

se jim porozumět. Doufala jsem, že si najdou své místo samy. Trvalo jim nekonečně dlouho, 

než přestaly vylétat z plamenů a připlouvat po vodě. Věděla jsem, že se shromažďují a čekají 

na svou příležitost, aby se mi připomněly. 

Zamrkala jsem ve snaze vidět něco ze svého okolí. Postava muže přede mnou se na 

okamžik zaostřila a pak se začala rozplývat v mlze, která zbyla po ohnivé povodni. Nesmírná 

tíha mě tlačila k zemi a bylo stále obtížnější se jí ubránit a zůstat stát. Nohy už mě odmítaly 

nést a podklesly pode mnou. 

 

Ace zachytil Andoriel na poslední chvíli než se skácela k zemi. Mračil se. Za těch pár dní, 

co byli na této zvláštní planetě, to bylo už přinejmenším podruhé, co se jí podařilo omdlít. 

Sice chápal, proč se to děje, ale proto to nebylo o nic méně stresující. 

Stál uprostřed prázdné návsi s bezvládnou ženou v náručí a marně se rozhlížel po nějaké 

pomoci. Posunul si Andoriel v loktech tak, aby ji udržel jednou rukou a tou druhou jí přejel po 

obličeji. Byl studený a vlhký potem. Tváře se jí propadaly v temných stínech, které barvou 

konkurovaly kruhům kolem očí. 

Právě se rozhodl, že země na uložení Andoriel bude stačit, když se pohnula, jak přicházela 

k sobě. 

S napětím čekal, jestli zásah slečny Písk bude mít očekávaný výsledek. 

 

Probírala jsem se z dlouhého zmateného snu. „Ace?“ zašeptala jsem první jméno, které mi 

znělo v hlavě. Tiché zabručení mě ujistilo, že můj svět je v pořádku. „Ace,“ vydechla jsem 

spokojeně. Pootevřela jsem oči a ujistila se, že ten, kdo mě objímá, je opravdu můj nejmilejší 

Wraith. Chytila jsem se ho kolem krku a přitiskla se k němu. 

„To je dobře, že už jsem vzhůru,“ zašeptala jsem si pro sebe a přejela dlaněmi po ramenou 

v tmavém plášti. Byla přesně taková, jaká jsem si je pamatovala. 

„Spala jsi dlouho.“ Wraith se nepokoušel mě od sebe odtáhnout. „Moc dlouho,“ dodal 

zvláštním hlasem. 

Zaklonila jsem hlavu, abych mu viděla do obličeje. „Moc dlouho?“ opakovala jsem 

zmateně. 

Místo vysvětlení se sklonil a políbil mě. Odehnala jsem několik divných myšlenek, které 

se dožalovaly mé pozornosti, a užívala si příjemné okamžiky. 

Ostré písknutí u mého ucha způsobilo, že jsem leknutím nadskočila. Úplně jsem 

zapomněla na oranžové brouky. 

„Slečno Písk?“ řekla jsem opatrně. Nebyla jsem si jistá, jestli se mnou hlava nehraje nějaké 

podivné hry. 

„Něco jsem jí slíbil,“ povzdechl si Ace. 

Tázavě jsem se na něho zadívala. Vzdychající Wraith – to byla novinka. 

Nechal slečnu Písk dotančit na konec svého ukazováčku. „Opravdu to chceš?“ zeptal se jí 

s vážnou tváří. Slečna Písk zadupala drobnýma nožkama. Ace pokrčil rameny a rychle a 

pevně spojil palec s koncem ukazováčku. Ozvalo se zakřupání vnějšího hmyzího skeletu. 

Otevřela jsem ústa k protestu, a pak je zavřela, když Ace rozpojil prsty a nechal z nich 

prach ze slečny Písk odletět. Nebyl to prach, ale miniaturní noví broučci. Nová generace 
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oranžové metly. Hned zapadli mezi ostatní brouky na zemi a ztratili se mi z dohledu. Nejspíš 

se schovali před deštěm, který pořád padal a padal. 

Položila jsem si tvář na Wraithovo mokré rameno. „Nejsem si jistá, co se stalo,“ řekla jsem 

tiše. „A tím nemyslím slečnu Písk, ale celkem. Pořád ještě spoustu věcí nevím, zvlášť 

z poslední doby.“ Zmlkla jsem a zatnula zuby, abych nedala najevo bolest, která se mi 

rozšířila ze středu těla a jenom pomalu doznívala. Okamžitá slabost mě málem položila na 

zem, ale Ace mě držel pevně. Visela jsem mu v rukou a čekala, až mě začnou poslouchat 

aspoň nohy. 

 

Varia se tiskla ke kmeni stromu a třásla se odporem, když sledovala, jak pár kroků od ní 

prochází jednolitý proud oranžových krovek. Dělil ji od nich kmen, o který se opírala, a řídké 

trnité křoví. Díky Gavinovi a tomu modrookému muzikantovi stačila utéct dost daleko do 

lesa. Stejně se oranžové metle skoro nevyhnula. Z dálky viděla několik lidí mizet pod tíhou 

hmyzu. Věděla, že kdyby se vrátila na místo, kde je spatřila naposledy, nenajde po nich 

žádnou památku. Brouci v několika okamžicích dokázali spotřebovat vše. 

Gavin a modrooký muzikant stáli za stejným kmenem stromu jako Varia. 

„Jsem Valerian,“ představil se šeptem hudebník. 

„Gavin. Varia,“ odpověděl stejně Gavin. Oba nepřestávali sledovat pochodující hmyz, 

dokud se poslední poskakující brouček neztratil v modrém mechu. 

Valerian se dlouze zadíval na Varii a zhluboka se nadechl, aby požádal o možnost zůstat 

s ní kdekoli si bude přát. Nechtěl se vracet k potulnému životu. 

Varia zaváhala. Pak zjistila, že v hloubce tmavě modrých očí Valeriana se dokáže utopit 

mnohem snadněji a lépe než v chladných žlutých očích Todda, který pro ni přes všechnu 

blízkost zůstal cizincem. Exotiku a nebezpečí stále na dosah okusila. Byla moc hrdá na to, aby 

si připustila, že se zmýlila, a cizinec Todd není tím, koho si vedle sebe představovala. Nyní 

byl Todd pryč. Možná jeho slib oranžovému brouku skončil Toddovou smrtí. Možná nějaká 

vyšší moc zařídila, aby se Todd ztratil, a Varia mohla začít znovu. Ani ona se nechtěla vracet 

k životu, jaký vedla během posledních dní. Rozhodla se, že Todda nebude hledat. Věděla, že 

ani on po ní pátrat nebude. 

Gavin se otočil, aby naposledy zkontroloval, že žádný z oranžových brouků není na blízku, 

a také, aby Varia neviděla jeho spokojený úsměv. Neteř se musela setkat s oranžovou metlou, 

aby dostala rozum. Todd našel svoji ztracenou ženu. Z oblohy padal déšť. Vypadalo to, že je 

svět v pořádku. 

Z myšlenek ho vytrhl vzdálený výkřik. 

Oranžová metla dostihla svoji poslední oběť. Bratr Kenesy a Centy na obranu zamával 

rukama. Nebylo mu to nic platné. Hmyzí záplava ho srazila k zemi, a když přes to místo 

přelezl poslední brouk, nezůstala po Idésově strýci ani stopa. I blázni umírají.  

 

 

 

24.M. Mimoňka o velkém tichu :) 
 

 

Stáli proti sobě a přes rty jim nepřešlo ani slovo. On se díval přes její hlavu do dáli a 

přemýšlel, jak se nejlépe vyjádřit. Ona upřeně sledovala špičky svých bot a hlavou se jí honily 

nesourodé myšlenky, které nedokázala vyslovit. Ticho se prohlubovalo a začalo kolem nich 

bezhlučně bublat jako vroucí kapalina. Ramena se jí zvedla tichým povzdechem, ale on si 

toho nevšiml. Oči ještě nespustil z obzoru rudnoucího zapadajícím sluncem. Ticho jim 

obklopilo nohy až ke kolenům a začalo se propracovávat vzhůru. Netrvalo dlouho a oba 
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zmizeli v jediné bublině, do které se nedostal žádný zvuk zvenku. Stejně tak dobře bublina 

dokázala pohltit všechno, co by se snažili vyslovit ti, kdo byli uvěznění uvnitř. Nesnažili se o 

to a bublina rostla dál a dál. Vypínala se k nebi a bořila se do země, obalovala obydlí i stromy 

dokud nepohltila celou planetu, sluneční soustavu, galaxii, vesmír... 

Eristea se na to dívala s úžasem. Otočila pohled k Ortalayovi, ale ten jenom pokrčil rameny 

a zavrtěl hlavou. Ani on nechápal. 

Eristea s ušklíbla a sáhla na lem svých šatů. V posledním paprsku zapadajícího slunce se 

zaleskl špendlík s ozdobnou hlavičkou, který nedávno použila k rychlé opravě utrženého 

podsazení. Líně mávala rukou a s ohlušujícím lupnutím prorazila bublinu ticha. 

„To je lepší,“ řekla spokojeně. Její hlas zněl v přetrvávajícím tichu trochu ochraptěle. 

Ortalay se nahlas rozesmál. „Vždycky si víš rady.“ Sklonil se, aby jí vtiskl letmý polibek 

na tvář. 

Ti dva, kteří téměř způsobili zánik zvuku, pořád stáli proti sobě a ještě se na sebe 

nepodívali. Nejspíš si ani nevšimli, co způsobili. 

 

 

 

25. O voze a o koze 
 

Ace si prohlížel Andoriel a mračil se čím dál víc. Rozhlédl se, aby se ujistil, že jsou všichni 

lidé mimo dohled, a položil jí dlaň na hruď. 

„Ne,“ zašeptala. Chytila ho za zápěstí, aby mu ruku odtáhla. Její stisk byl tak lehký, že ho 

sotva cítil, přesto se jí podvolil a spustil paži podél těla. „To přejde,“ pokračovala. Snažila se 

postavit a odtáhnout. 

Wraith tiše zavrčel. „Ještě nějakou dobu to nepřejde,“ ujistil ji. Vyděšený pohled se snažila 

skrýt za přivřenými víčky, ale Aceově pozornosti neušel. Měl pro něj několik vysvětlení a se 

znepokojením zjistil, že váhá s dotazem, které je správné. Přidržel ji, aby lépe našla 

rovnováhu. Sotva se postavila na nohy a přestala se kymácet, pustil ji a o krok ustoupil. Ze 

všech vysvětlení mu v hlavě zůstalo jen to, že ho viděla v davu s Varií, která si dávala záležet, 

aby dala každé ženě v dohledu najevo, komu ten bledý cizinec a hrdina v bitvě u Serdy patří. 

Dřív, než s Andoriel naváží na vše předcházející, musí Ace jednou pro vždy vyřešit problém 

s Varií. 

 

Zhluboka jsem se nadechla, abych nabrala dost síly, a stejně jsem nesebrala odvahu 

podívat se Aceovi do očí. Odtáhl se a tvářil se nepřístupně. Moje vzpomínky ještě zdaleka 

nebyly kompletní. Bílá místa se objevovala zvlášť z pobytu na Zelené planetě. Pamatovala 

jsem si, jak jsme se na ni dostali, pamatovala jsem si, jak nás honili nějací - nevěděla jsem 

kdo, ale to jsem nevěděla ani předtím – pamatovala jsem si něco ze svého bloudění lesem a 

dlouhou pouť se skupinou muzikantů, ale někde mezitím byla velká mezera zaplněná jenom 

modrou travou a prudkými srázy. 

Rozhlédla jsem se kolem sebe, abych našla nějaké přijatelné téma hovoru. Déšť přestal 

stejně náhle, jako přišel. Oranžoví brouci zmizeli a my stáli sami uprostřed opuštěné návsi. 

Kousek od nás ležel Idés a Aipa. 

„To ty?“ zeptala jsem se, když jsem pohledem došla až k nim. Odpověď zněla jako 

rozzlobené odfrknutí. „Asi bychom měli vypadnout,“ navrhla jsem, otočila se a vykročila na 

druhou stranu než utíkali lidé a zmizel oranžový hmyz. Cítila jsem, že Ace jde za mnou. Byla 

jsem šťastná a zároveň jsem se bála. Wraith patřil do mého světa, ale nevěděla jsem, jak mu 

vysvětlím svůj současný stav. 
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Podle zvyku potulných muzikantů jsem vyšla ze vsi a chtěla tam, kde se k cestě přiblížil 

výběžek lesa, odbočit mezi stromy, abychom se ztratili z očí případným poutníkům. Ace mě 

chytil za ruku a vedl mě po cestě dál. Nebránila jsem se. Klopýtala jsem vedle něho stejně, 

jako bych klopýtala v původní společnosti hudebníků a tanečnic. Naštěstí naše cesta netrvala 

dlouho a Wraith zastavil u malého palouku napůl zastíněného vysokými stromy. Zvedl hlavu 

k obloze, aby se přesvědčil, že déšť už nehrozí, a usadil mě na velký kámen trčící z mechu. 

„Musím si něco zařídit. Počkáš tu na mě?“ zeptal se. 

Pokývala jsem hlavou, myšlenkami pořád ještě někde jinde. Do přítomnosti jsem se vrátila, 

až když jsem zůstala sama.  

 

Ace se vrátil do vesnice a pak poklusem vyrazil tam, kde viděl mizet Varii a Gavina. 

Rychle se prodíral lesem, vyhýbal se pomalu se vracejícím vesničanům a očima i sluchem 

pátral po dvou známých postavách a hlasech. Netrvalo dlouho, než zůstal bez hnutí stát 

s hlavou na stranu, jak se snažil zachytit každé slovo blízko vedeného rozhovoru. Mužský 

hlas nepoznával, ale ten ženský si pamatoval velice dobře. 

Neznámý muž vyznával Varii lásku na Wraithův vkus příliš květnatě, aby ji mohl cítit 

delší čas. 

Ace bezhlučně postoupil blíž, aby si vyslechl Variinu odpověď. Byla mnohem tišší než 

mužovo vyznání, ale jasná. Ace se sám pro sebe usmál. Některé problémy se řešily samy. 

V jeho zorném poli se objevil Gavin. Přitiskl si prst na rty a kývl na Ace, aby ho 

následoval. Odvedl ho kus stranou z doslechu Varii a Valeriana. 

„Stýská se ti?“ vyjel na Wraitha bez okolků. 

Ace se zašklebil. Nenamáhal se s odpovědí. 

„Půjdu s nimi. Dám pozor, a když se něco změní, pošlu ti zprávu. Kam?“ Gavin měl jasno 

v tom, co je potřeba udělat, i v tom, co je pro Varii a Todda nejlepší. Ace s ním souhlasil. 

„Nevím. Potřebujeme klidné místo,“ tázavě se na Gavina podíval. 

„V domě pána Gillandera je místa dost,“ ušklíbl se Gavin. „Ale o klidu tam nic nevím.“ 

Zadíval se na Wraitha. „Stejně bys tam měl jít. Tam je podle pověsti tvoje místo.“ 

Ace se zamračil. Nechtěl být pánem kraje. Chtěl vzít Andoriel a vrátit se zpátky na svou 

loď. „Jak se dá dostat pryč z této planety?“ zeptal se. 

Gavin pokrčil rameny. „Už věky se o to nikdo nepokoušel. Jako malý jsem o něčem 

takovém slyšel pohádku, ale nepamatuju si ji.“ 

„Najdi někoho, kdo ji zná, a přijď...,“ Ace zaváhal než pokračoval, „do bývalého domu 

Gillandera. Budu tam na tebe čekat.“ 

Gavin kývl a ohlédl se po Varii. Zdálo se, že jejich verbální komunikace se změnila 

v neverbální a zbytek světa pro Valeriana a Varii přestal existovat. 

„Dám na ně pozor, najdu pohádku a přijdu,“ slíbil polohlasem. Zůstal stát, dokud Wraith 

nezmizel mezi stromy, pak se vrátil k neteři a rázně jí poklepal na rameno. „Měli bychom jít,“ 

řekl dostatečně nahlas, aby ho oba slyšeli. Neochotně se od sebe odtrhli. 

Gavin rázně vykročil k Jižní straně. Varia by se měla vrátit do domu svého otce Alveta. 

Pokud chce jít Valerian s ní, Gavin mu bránit nebude. 

 

Seděla jsem na kameni a každou chvíli jsem se zavrtěla. Moc pohodlný nebyl. Zamyšleně 

jsem se rozhlédla kolem sebe a rozhodla se, že přece jenom zůstanu tam, kde jsem byla. 

Každá nižší plocha byla promáčená vodou. 

„Rinye!“ ozvalo se mezi stromy. 

Překvapeně jsem zvedla hlavu. 

Rehis se ke mně rychle blížil a tvářil se ustaraně. „Jsi v pořádku?“ vyrazil ze sebe ještě než 

se přede mnou zastavil. 
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Usmála jsem se na něj. Ve zmatku kolem starých i nových vzpomínek byl právě on milou 

připomínkou těch nových. 

„Jasně, že jsem v pořádku,“ ujistila jsem ho. 

Zhluboka si oddechl a strčil do mě bokem, aby se také vešel na kámen. 

„Kde jsi byla? Jak se ti podařilo utéct?“ padaly z něho další otázky. 

Dívala jsem se do dálky a přemýšlela, jak mu říct o staronových vzpomínkách. 

„Rinye.“ Vzal mě za ramena a lehce se mnou zatřásl. 

„Nejsem Rinye. Jmenuju se Andoriel,“ začala jsem pomalu. Jak jsem se známými kousky 

svého života propracovávala dál a dál, nabírala jsem na rychlosti. „Jedna z věcí, na kterou si 

nemůžu vzpomenout,“ končila jsem už zase pomaleji, sklonila hlavu a položila si ruku na 

břicho, „je tohle.“ 

„A ten – ten tvůj přítel-nepřítel. Jsi si jistá, že to není...?“ 

„Já jsem si jistý!“ ozvalo se blízko nás zasyčení. „Jsem si jistý, že tady nemáš co dělat. 

Brouci tě nedostali?“ 

Ace udělal poslední dlouhý krok a zastavil se nad námi s rukama v bok. 

Kousla jsem se do spodního rtu, abych se nezačala smát. Místo toho jsem se podívala na 

Rehise. „Asi je čas se rozloučit,“ lehce jsem si povzdechla. Nechtěla jsem riskovat Rehisovo 

zdraví nebo život při bližším setkání s Wraithem. „Děkuju za všechno tobě i ostatním.“ 

Podíval se na Ace a na mě, naklonil se a přejel mi rty po tváři. „Zvláštní výběr,“ neodpustil 

si. „Půjdu za Grerym a Trein. Až si budeš chtít někdy zatancovat...,“ zarazil se. „Měj se 

krásně, Rinye-Andoriel,“ a s pokrčením ramen se vzdálil. Ovládla jsem se a neohlédla se za 

ním. Místo toho jsem vstala a zvedla hlavu, abych viděla na Ace. Konečně jsem se mu 

dokázala podívat do očí. 

 „Čím jsi si jistý?“ zeptala jsem se. „Žárlivostí?“ 

Přejel si rukou po obličeji a druhou mě k sobě přitáhl. „Už nemusíš žárlit,“ ztišil hlas do 

přijatelné hlasitosti. „Varia je pryč. Rychle si našla náhradu.“ 

„Cože?“ snažila jsem se od něj odtáhnout. Marně. 

Dál mě držel a pokračoval: „Kdybych tě hledal a utíkal přitom před pronásledováním, bylo 

to obtížnější. Takhle...,“ pustil mě a ustoupil. 

Nechápala jsem, o čem mluví. „Nevěděla jsem, kdo jsem,“ spustila jsem sama. „Postarali 

se o mě. Mohla jsem být s nimi a kdyby mi Rehis neřekl, že budu mít dítě...,“ 

Teď jsem viděla ve Wraithově tváři stejný zmatek, jaký jsem cítila sama. Vysvětlování bez 

telepatie bylo mnohem složitější než s ní. Zvedla jsem oči k obloze. 

„Tohle bude náročné,“ zamumlala jsem. „Když dovolíš,“ vzala jsem Ace za ruku. „Povím 

ti všechno, na co jsem si vzpomněla. Ale bude to nějakou dobu trvat.“ Zmlkla jsem dřív, než 

jsem řekla, že budu chtít vědět všechno i o jeho dobrodružstvích tady. Nebyla jsem si jistá, 

jestli to chci opravdu vědět. 

Zamyšleně pokýval hlavou. „Dokážeš u toho chodit?“ zeptal se vážně. 

„No, to opravdu nevím,“ zapitvořila jsem se na něho. „Myslíš, že zvládnu tolik věcí 

najednou?“ 

Napětí, které jeho tváři dávalo skoro stařecké vzezření, povolilo. Dovolil si lehké 

pousmání a ucítila jsem z něho takovou spokojenost, že mě to skoro zarazilo. Napadlo mě, že 

měl asi pestřejší zážitky než bylo moje bloudění s muzikanty. Na to jediné jsem si pamatovala 

dobře od chvíle, kdy Ace zmizel v nočním lese, aby se vypořádal s našimi tehdejšími 

pronásledovateli. 

Vyšli jsem na cestu, Ace se rozhlédl a určil směr. Pro tuto chvíli mi bylo jedno, kam 

jdeme. Nikde tady nebylo místo, které bych mohla považovat za něco jako domov, byť 

přechodný. Otázku cíle naší procházky jsem nechala otevřenou. Věděla jsem, že než dojdeme, 

určitě mi zvědavost nedá se nezeptat. 

„Půjdeme několik dní,“ řekl mi a zpomalil, abych nemusela vedle něj popobíhat. 
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Srovnala jsem s ním tempo a začala vyprávět. Letmo jsem se dotkla jeho odchodu a matné 

vzpomínky na naše další setkání uprostřed lesa, odkud jsem utíkala s jediným přáním – dostat 

se od něj co nejdál. Pak už bylo jenom celkem krátké vylíčení setkání s muzikanty, nové 

jméno a naše společná pouť, zakončená podivnostmi kolem Erinye a útokem oranžových 

brouků. O Rehisovi jsem se zmínila jen zběžně a nejvíc v souvislosti s vlastní potřebou 

živočišných bílkovin, které byl schopný a ochotný mi obstarat. 

Přestože jsem se snažila většinu vyprávění zkrátit na jednoduché věty, se svým proslovem 

jsem končila až večer. 

  

Ace šel pomalu k domu, kde donedávna sídlil pán Gillander. Poslouchal nezáživné 

vyprávění Andoriel a snažil se ovládnout netrpělivost. Jediným slovem se nezmínila o Kitě a 

svém tajemném úkolu. Rychlou chůzí také nevládla, takže se jeho původní odhad zhruba tří 

dnů začal prodlužovat. 

Sotva se večer dotkl špiček stromů, utábořili se na okraji cesty. 

Andoriel se zadívala do malého ohýnku mezi třemi kameny, každou chvíli si do úst nalila 

doušek vody z malé lahve a snažila se nevšímat si občasného zakručení hladového žaludku. 

Wraith se zamračil. S novou intenzitou se mu vrátila vzpomínka na loď. Tam stačilo vydat 

příkaz a Andoriel měla jídla dost na několik dní. Hodil po ní zlostným pohledem a zmizel ve 

stínech lesa. Na zádech cítil její zamyšlený pohled. 

Netrvalo mu dlouho trefit kamenem neopatrného malého tvora. Zvedl ho a mezi prsty mu 

zapraskala rozdrcená páteř. Celou cestu Andoriel mluvila převážně jenom o své potřebě masa. 

Doufal, že ho dokáže sama aspoň připravit, když už základ musel obstarat on. 

Vrátil se k ohni a hodil jí tvora k nohám. Uložil se naproti a zadíval se do bíle tečkovaného 

nočního nebe. 

Andoriel se chvíli oháněla nožem. Nejvíc práce ji dalo tvora stáhnout z kůže, vykuchání a 

umístění ve správné výšce nad plameny bylo otázkou pár okamžiků. 

Wraith pootočil hlavu, dotkl se pohledem ohně prskajícího pod prvními kapkami tuku 

z opékaného zvířete a zadíval se na Andoriel. 

„Hodně jsi toho ve vyprávění vynechala,“ řekl klidně. „Měla bys to doplnit.“ 

Andoriel cítila, jak bledne při představě, že by měla Aceovi povídat o tom, že neví, kdo je 

otcem jejího dítěte. 

„Nepamatuju se na všechno,“ začala opatrně. „Od tvého odchodu po naše další setkání 

v lese je prázdno. Snad se něco objeví později,“ zpomalovala řeč při pohledu do jeho 

studených očí. „Jestli ti na tom tolik záleží, dám ti vědět hned, jak se mi nějaká vzpomínka 

vrátí,“ řekla neochotně.  

Ace stiskl rty a znovu se zadíval na oblohu.  

Andoriel pootočila prutem s opékajícím se masem. Její původní záměr, zeptat se večer na 

Wraithovy zážitky po jejich oddělení, jí právě teď připadal jako špatný nápad. 

 

 

 

 

26. Kolem domu 
 

Pátého dne k večeru se Ace a Andoriel dostali do lesa, který sousedil s ohrazeným 

pozemkem Gillanderova domu. 

Andoriel si nevšimla, že se širokým obloukem vyhnuli Jižní straně nebo to alespoň 

nekomentovala. Po prvním dni, kdy vyprávěla své drobné příběhy a pečlivě se vyhýbala 

některým ožehavějším chvílím s Rehisem, mezí ní a Wraithem nadlouho zavládlo ticho 
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rušené jenom občasnou poznámkou k momentální situaci. Většinu času šla se sklopenou 

hlavou. Ale moc dlouho jí to nevydrželo. Třetí den cesty položila první opatrnou otázku a pak 

Wraitha zasypala celou smrští dotazů. Nic jiného jí nezbylo, když stále odpovídal jenom 

jedním slovem, nejvíc krátkou větou. 

Ace se na ni mračil, ale ani to jí nezabránilo v dalším vyzvídání. Jeho krátké zlostné 

zavrčení okomentovala tak, že ona mluvila bez pobízení a teď je řada na něm. 

Aspoň na chvíli, která Wraithovi připadala k nepřečkání dlouhá, mohla přestat myslet na 

vlastní starosti a soustředit se na jeho zvláštní příběh. 

K několika zajímavým detailům se vracela i v následujících dnech. 

„Takže ty můžeš za déšť?“ zeptala se poněkolikáté na tu samou věc, když les začal řídnout 

a před nimi se otevřel výhled na začátek zdi obepínající pozemek s domem Fayala Gillandera. 

Ace se zamračil ještě víc, chytil ji za ruku a stáhl ji z cesty do hustého roští. 

Už chtěla říct, že hrdina se přece nemusí schovávat, když zahlédla důvod jejich náhlého 

zmizení. Po cestě od domu se přibližovala skupina ozbrojených mužů na kobarách. K prvním 

stromům jeli muži celkem bezstarostně, až potom ztichli a začali se rozhlížet, aby se vyhnuli 

nečekanému útoku. 

Ace ležel na vlhké půdě lesa a přemýšlel, ke komu ozbrojenci patří. Tiché syknutí ho 

přimělo podívat se na Andoriel. Ležela na boku a marně se mu snažila vypáčit prsty zaťaté do 

její paže tak, že se pod jeho nehty začaly objevovat krvavé cestičky. 

Povolil stisk a přejel po postiženém místě dlaní. Dřív, než mu stačil předat energii 

k vyléčení, se Andoriel odtáhla. Převalila se a obešla křoví, které je krylo před jezdci. 

Zastavila se na cestě. Z obou svých stran se zdála opuštěná, protože kobary s muži se ztratily 

za zatáčkou a kryl je hustý lesní porost. 

Wraith k ženě došel, rozhlédl se a ukázal stranou do lesa. „Obejdeme to...,“ zarazil se. 

Původně chtěl vejít do domu hlavním vchodem, po spatření jezdců ho napadlo, že bude lepší 

přelézt zeď a k domu se dostat nepozorovaně, ale při pohledu na Andoriel mu došlo, že 

přelézání zdí bude s jejím nynějším objemem náročnější, než si představoval. „Obejdeme to a 

počkáš na mě u jednoho z postranních vstupů,“ rozhodl po neznatelném zaváhání. 

Přikývla a snažila se, aby se vyvarovala rezignovaného povzdechu. Když mezi stromy 

zahlédla zeď, začala se těšit na měkkou postel a střechu nad hlavou. Ta představa byla tak 

krásná a neskutečná, že její rozplynutí v nutnosti další cesty přijala skoro s úlevou. Bez 

protestů a dotazů vykročila naznačeným směrem. 

Drželi se v takové vzdálenosti, aby mezi stromy nebyli ze zdi vidět, a přitom ji mohli 

pohodlně sledovat. Poslední dvě hodiny denního světla pátého dne pomalu procházeli lesem a 

Ace hledal další vstup. Tiše si pro sebe vrčel. Nejenom, že pozemek za zdí byl zbytečně 

rozlehlý, ale neměl ani jiný vstup než hlavní bránu. Wraith doufal v nějaký postranní vchod 

pro služebnictvo nebo ozbrojence, ale doufal marně. V posledních paprscích slunce byli na 

opačném konci pozemku a Wraith poznal úsek zdi, přes který s Gavinem za pomoci Varii 

prchali. 

Zůstali na noc v lese. Oheň ten večer nerozdělali, aby je neprozradil, a Andoriel si přitáhla 

dlouhou wraithskou ruku přes sebe, aby využila každý kousek tepla, které by z Aceova těla 

chtělo uniknout. 

Ráno se probudila roztřesená zimou a bolavá na každém místečku, které se dotýkalo půdy 

lesa. Posadila se a vytírala si z očí spánek. 

„Dobré ráno,“ pozdravil ji Ace tak, jako po každém jejím probuzení na jejich nejnovější 

cestě. 

Usmála se. Den hned vypadal veseleji, i když se slunce schovávalo za tmavošedými 

mraky. „Dobré ráno,“ souhlasila spokojeně. Svět byl v pořádku. 

Pokračovali v obchůzce kolem zdi a Andoriel už to začalo připadat dlouhé. Vzpomněla si, 

jak včerejší večer snila o posteli. Trochu přidala, aby se konečně dostali k cíli, ať už měl 
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znamenat cokoli. Vynucené ticho jí na náladě také nepřidalo. Ace zakázal hovor už včera a 

svůj požadavek ještě neodvolal. Kromě ranního pozdravu si řekli sotva dvě tiché věty. 

„Tam,“ zašeptal Ace po hodině ranního trmácení lesem. 

Andoriel se zastavila a zvedla oči. Doufala, že uvidí konec jejich cesty, ale žádný boční ani 

vedlejší vchod na pozemek to nebyl. Stáli nedaleko místa, odkud včera začala jejich okružní 

cesta. Se zlostným zafuněním dosedla na zem. 

„Až se zase budeš chtít projít kolem nějaké zdi, počkám na tebe na začátku,“ zamumlala. 

Vztek rychle vystřídala únava. Pohodlněji se usadila a zavřela oči. 

Ace se na ni zamračeně díval. Síla jí ubývala tak rychle, že bylo s podivem, jak vůbec 

funguje. Jeho energii zarputile odmítala. Věděl, že tak oddaluje to, co jí v blízké době 

nevyhnutelně čeká, a čím déle se bez jeho energie obejde, tím lépe, ale na druhou stranu ho 

zpomalovala tolik, že z toho někdy tiše šílel.  

„Počkáš tady.“ Chytil ji za rameno, aby se přesvědčil, že ho vnímá. Její tiché zamumlání 

odhadl jako souhlas. „Vrátím se pro tebe, až zjistím, jak to uvnitř vypadá.“ 

Andoriel udělala dlouhé „hmmmm,“ a převalila se na bok. Připadalo jí to jako okamžik, 

než ze sebe vypravila: „A přines mi něco k jídlu,“ ale tou dobou byl Ace už dávno pryč. 

 

Plížil se těsně podél zdi a hledal místo, kudy by se nejsnáze dostal na druhou stranu. 

Netrvalo mu dlouho objevit úsek, kde se zeď snižovala do takové výšky, kterou dokázal bez 

nesnází překonat. Naposledy zkontroloval ochoz na vrcholu zdi a tiše se na něj vyhoupl. 

Ochoz byl prázdný a Ace necítil ani chvění zdi pod nohama procházejících stráží. Nahlédl na 

ohrazený pozemek a ušklíbl se nad viditelně aktivovanými pastmi. Nikdo se nenamáhal z nich 

vyndat pozůstatky těch neopatrných, kteří do nich vstoupili, a znovu pasti zprovoznit. Až 

k domu byla nepříliš udržovaná zahrada pustá. 

Wraith seskočil do měkké trávy a rozběhl se k rezidenci. Při svém postupu se co nejlépe 

skrýval před možnými pohledy z oken a zároveň se vyhýbal dosud fungujícím pastem. 

Už mu připadalo, že se dostane bez povšimnutí až do domu, když uslyšel překvapené 

vyjeknutí a vzápětí hlas udělující rozkazy k pátrání po cizinci, který se toulá na špatné straně 

zdi. 

Ace stiskl rty zlostí. S Gavinem se dostali nepozorovaně až do ložnice pána Gillandera. 

Ale tehdy to bylo na přelomu noci a rána a většina obyvatel domu spala. Na druhou stranu 

pán Gillander byl už dlouho po smrti a v jeho bývalém sídle mělo být prázdno. 

Při vzpomínce na Gillandera se Wraith zamračil. Nemohl říct, že by měl přímo hlad, ale 

představa doplnění energie ho lákala. Nakonec nebude tak špatné, že v domě někdo zůstal, 

usmál se. 

Nahlédl do jednoho z oken v zadní části. Stejně jako u zdi, ani tam nebyl žádný služební 

vstup. Hladká stěna byla přerušena jenom řadou oken. To, které si vybral,vedlo do pracovny 

bývalého pána, jak doufal. V pohodlných křeslech se tam povalovalo pět mužů. Aceovi něčím 

připomněli pětici, která ho chytila hned po příchodu na tuto planetu. Přes rty mu přešlo krátké 

tiché zavření. Muži o něčem mluvili, ale přes zavřené okno nebyl slyšet ani hlásek. 

Wraith se posunul k dalšímu z oken. Místnost za ním byla prázdná a okno se nedalo otevřít 

bez hluku. Vyzkoušel tak ještě další dvě než mu jeden rám pod rukou povolil. 

Byl nejvyšší čas. Kroky stráží zatím dusající po pozemcích domu v dostatečné vzdálenosti, 

se začaly přibližovat. 

Ace se potichu přehoupl do pokoje a zůstal klečet, aby ho nebylo vidět ze zahrady. 

Tlumené heknutí ho přinutilo otočit se do místnosti. Na první pohled byla prázdná, až když si 

jeho oči zvykly na přítmí, uviděl na nepohodlné židli sedět ženu, která jim s Gavinem kdysi 

otvírala, když šli oficiálně navštívit Gillandera. Nehýbala se, ruce měla složené v klíně a 

sledovala Ace hrůzou rozšířenýma očima. 
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Potichu k oknu přitáhl krajkový paraván, aby nebylo vidět dovnitř, a posunkem ženě 

naznačil, že má mlčet. 

Polkla, ale váhavě přikývla. Posunula ruce v klíně. Ace si všiml, že jsou svázané provazem 

a ten je ještě omotaný kolem židle tak, aby žena nemohla vstát. 

Vytáhl nůž a přistoupil k ní. Ušklíbl se, když sebou cukla, a přeřízl provaz tak, že se sám 

rozpletl a spadl na podlahu. Sklonil se k ženě a tiše se začal ptát na situaci v domě po zmizení 

Gillandera. 

Pozorně poslouchal její stejně tiché odpovědi. 

Pán Gillander odjel a z jeho doprovodu se vrátilo jenom pár vojáků. Pěšky. Drahé jezdecké 

kobary se z neznámého důvodu rozutíkaly. Ale to nebyla jediná zpráva, kterou vojáci donesli. 

Dva z nich přísahali, že viděli bývalého Gillanderova zajatce, jak během pár okamžiků zbavil 

jejich pána veškeré životní energie, a z mocného pána zbyla jen vysušená mumie bez života. 

Služebnictvo i strážní, ještě vystrašení divným zvukem, který se později v den odjezdu 

Gillandera přehnal nad krajem a srazil všechno živé k zemi, vyslalo pět nejodvážnějších, aby 

se šli přesvědčit o Gillanderově smrti. Oba vojáci je doprovázeli, aby ukázali přesné místo, 

kde se měla vražda stát. 

Za dva dny se  celá skupina vrátila. Na narychlo svázaných nosítkách z větví nesli to, co 

z pána kraje zbylo. Některým obyvatelům domu stačil letmý pohled, aby opustili pozemky a 

vrátili se ke svým rodinám, někteří se zastavili a konečně pánovi řekli, co si o něm a jeho 

rodině myslí. A někteří se nezdržovali pohledy ani řečmi, sbalili vše, co se dalo odnést, a 

zmizeli aniž by čekali na temnou noc. Mnoho z nich pak pocestní nalézali na cestách mrtvé a 

umírající po napadení divokými zvířaty nebo ohořelé od nenadálých požárů vzniklých 

z ničeho. 

Bylo málo těch, kteří se rozhodli zůstat, a nebylo to z lásky k bývalým vládcům. Většinou 

to byli lidé, kteří neměli kam jít. Tak v domě zůstala i Zania sedící před Acem na židli. 

Přestože jí už provazy nevázaly, ještě se neodvážila pohnout. Vzpomínka na Gillanderovo 

vysušené tělo a výhled na nůž v cizincově ruce ji udržovaly ve stejné pozici, ve které ji našel. 

Někde v domě by mělo být ještě pět mužů a dvě ženy z původního služebnictva. Ale Zania si 

nebyla jistá, jestli se někomu z nich nepodařilo utéci, když celý dům obsadila asi dvacítka 

ozbrojenců. Také slyšela nějaký křik. Možná někoho zabili. Snad někoho jenom zabili, dodala 

se zaváháním a do tváří jí vstoupila červeň. 

Wraith na její poslední poznámku nijak nereagoval a po chvíli čekání netrpělivě pokynul, 

aby pokračovala. 

Zania už neměla mnoho dalších informací. Ozbrojence vede pět mužů. Zabrali celý dům a 

po skupinkách začali objíždět nejbližší vesnice. Zpátky vozí jídlo, pití a někdy i ženy. Zania 

se odmlčela a pohled jí zabloudil k oknu. Nebyl žádný velký rozdíl mezi Gillanderem a 

novými samozvanými pány domu. Dávné pořádky byly zavedené dlouho před příchodem 

rodiny Gillanderových a Zania doufala, že je dalece přetrvají. Gillander k nim přidal jenom 

pravidelné dávky. A ti noví? Ti se tady dlouho neudrží. Oči se jí vrátily k bledému cizinci a 

rychle ho ohodnotily. Zania sloužila už dlouho a nebylo to vždy jenom u pána Gillandera, 

svým odhadem nových pánů byla pověstná. 

„Ukážu ti, jak se dostat nenápadně do pracovny. Těch pět z ní od té doby, co sem přišli, 

ještě nevytáhlo paty. Pokud je zvládneš najednou,“ přejela Ace ještě jedním hodnotícím 

pohledem. „Bez vedení budou ostatní snadno ovladatelní.“ Podle jejího odhadu by s nimi 

cizinec neměl mít velké problémy. 

Ace stál bez hnutí za její židlí a koutkem oka sledoval tvář, která se objevila za oknem. 

Jeden ze strážných vyslaných za narušitelem zíral do pokoje, ale přes poloprůhlednou zástěnu, 

kterou Ace k oknu umístil hned, jak se dostal dovnitř, nedokázal nic konkrétního rozeznat. 

Uspokojen tím, že se v místnosti nic nehýbalo, pokračoval kolem domu v pátrání po 

zvědavém cizinci. 
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Wraith povolil prsty zatnuté do Zaniina ramene. Sám pro sebe se zamračil. V poslední 

době často někoho držel tak pevně, jako by se bál, že mu dotyčný zmizí nebo udělá nějakou 

nepříjemnou nepředloženost. 

Zania jeho stisk neokomentovala jediným slovíčkem, ale sotva ji pustil, vstala a přistoupila 

ke světlému dřevěnému obložení místnosti. 

„Tady,“ zašeptala a přejela prsty po hraně jedné ze čtvercových asi metrových dřevěných 

desek na stěně. Bez jakéhokoli zvukového projevu se deska poodsunula a odhalila za sebou 

část dveří s otvíracím zařízením. Dveře se otvíraly dovnitř a k jejich projítí sloužil mnohem 

menší otvor o velikosti jedné desky obložení. Dál měla spojovací chodba dostatečnou výšku, 

aby Ace nemusel sklánět hlavu, když do ní vstoupil, ale široká byla pouze tak, že mohl 

procházet jenom jeden člověk. 

„Kdysi v těchto chodbách hlídali velicí tagerové. Divoké šelmy speciálně cvičené k ostraze 

na takových místech,“ řekla Zania polohlasem dřív, než se otvorem protáhla za Acem a 

podala mu malou lucernu chráněnou ze všech stran kromě malé škvíry, kterou pronikal 

paprsek bílého světla. Wraith si vzpomněl na osvětlení cestou do Serdanimu. Tamní strážní 

používali dva nerosty k vytvoření stejného zdroje světla. Vzal lucernu a zvedl ji, aby viděl co 

největší kus chodby před sebou. 

„Pracovna je za třetími dveřmi vlevo. Před a za nimi vedou dveře do vstupní haly,“ řekla 

polohlasem Zania a otočila se, aby ukázala jednoduchý mechanizmus, kterým se vchody 

otvíraly z tajné chodby. 

Ace se krátce zamyslel. „Zůstaň v pokoji, kde jsem tě našel,“ řekl Zanie. „Až bude vhodná 

příležitost, odejdi. V lese blízko zdi pozemku najdeš těhotnou ženu. Řekni jí, že tě posílá 

Todd, a jestli chceš, zůstaň s ní, dokud si pro vás nepřijdu. Práce v domě se pro tebe jistě 

najde.“ 

Zania couvala, dokud se nedostala do původní místnosti. Posunula desku obložení na 

původní místo a sedla si zpátky na židli. Při letmém pohledu by nikdo nepoznal, že se 

v pokoji dělo něco neobvyklého. Složila si ruce do klína a zavřela oči. Nemohla se 

rozhodnout, jestli ji má důvěra bledého cizince Todda těšit nebo děsit. Jedno bylo jisté. 

Jakmile nastane v domě rozruch kvůli cizin... Toddovi, pokusí se Zania vyklouznout ven.  

Jestli bude hledat nějakou ženu nebo si najde vlastní cestu, to zatím nevěděla. 

Že by mohla spustit poplach sama, dovést současné samozvané pány k té ženě i Toddovi a 

zavděčit se tak těm, kteří ji svázali a uvěznili v jejím vlastním pokoji, to ji ani nenapadlo. 

Nejenom Zania měla dobrý odhad na lidi. 

 

 

 

27. Z kobky do cely 
 

„Máš to jídlo?“ zeptala jsem se dřív, než jsem otevřela oči. Někdo mi lehce třásl ramenem 

ve snaze mě probudit. Nepočítala jsem s tím, že by to mohl být někdo jiný než Ace. 

Pootevřela jsem víčka jen tak, abych viděla na své bezprostřední okolí. Sotva jsem uviděla, že 

se nade mnou sklání cizí žena, chtěla jsem se rychle stáhnout z jejího dosahu. Při mých 

současných pohybových možnostech byl ale každý rychlý pohyb, zvlášť po probuzení, 

odsouzen do světa představ a marných snah. Alespoň jsem se posadila. 

„Kdo jsi?“ zavrčela jsem ne zrovna přátelsky a poodsedla si od ní dál. Spadlá větev ukrytá 

pod listím mi podjela pod dlaní a já prudce dosedla tam, kde jsem seděla původně. Úvod 

ženina proslovu jsem přeslechla. 

„... se o tebe mám postarat. Jmenuji se Zania.“ Žena si mě prohlížela a přitom ještě stačila 

nenápadně sledovat okolí. „Není tady zrovna bezpečno. Odvedu tě do vesnice,“ prohlásila. 
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„Ani náhodou,“ odsunula jsem se o kousek dál z jejího dosahu a tentokrát jsem si dávala 

pozor, o co se opírám. Jako by nestačilo, že mě Ace opět někde nechal, zase se mě bude 

nějaká baba pokoušet odvést pryč? To už jsem tady zažila. Nechtěla jsem opakovat stejné 

chyby a bylo mi jedno, jestli mě k tomu někdo nutí násilím nebo přemlouvá sladkým hlasem. 

„Todd bude mít na dlouho dost práci v domě, pokud ho chce vyčistit,“ zamračila se na mě 

Zania. 

„Todd?“ hlesla jsem tiše. Představy o tom, jak se dozvěděla jméno, kterým Ace nazval 

John Sheppard, mi kreslily neuvěřitelné scénáře. 

Zania se nesnažila ke mně přiblížit, naopak udělala pár kroků zpátky. „Měly bychom si 

pospíšit. Těch asi dvacet mužů, kteří se tady usadili, se rádo potlouká po okolí.“  

Vstala jsem a ohlédla se po hranici pozemku, kde Ace zmizel. Nechtělo se mi pouštět zeď 

z dohledu. 

„Pospěš si!“ zavolala na mě polohlasem Zania přes rameno. Už byla dost daleko ode mě a 

stále se vzdalovala. 

Pořád jsem se nemohla rozhodnout. Nechtěla jsem odejít, ale bylo mi jasné, že Aceovi 

moje přítomnost moc nepomůže. Spíš naopak. Bylo by hezké zůstat někde pod střechou, 

dokud Ace nevyčistí... hnízdečko? Nahlas jsem se tomu začala smát. Tak to byl nápad i nad 

moji představivost. 

Slunce klesalo do mračných peřin a střecha nad hlavou se stále víc dožadovala mé 

pozornosti. Posledním mrknutím jsem se rozloučila s místem, kde mi před polednem Wraith 

zmizel z dohledu a vykročila za mizející postavou Zanii. 

„Támhle je! Chyť ji!“ Výkřik za zády mě zarazil a pak mě přiměl se rozběhnout. Neměla 

jsem šanci utéct daleko. Něčí ruce mě chytily za paži a trhnutím mě přinutily zastavit. 

Pokusila jsem se vyškubnout, i když jsem věděla, že to nemá význam. Obstoupili mě tři muži 

a spokojeně se šklebili. Přejela jsem po nich očima a lehce zavrtěla hlavou, když jsem uviděla 

Zanii. Zastavila se u jednoho z širokých kmenů stromu a váhala, jestli se pro mě má vrátit a 

pokusit se mi pomoci utéct, nebo zmizet. Nechtěla jsem, aby chytili i ji. Bylo jasné, že si jí 

muži nevšimli. Snažila jsem se, aby to tak zůstalo, a upřeně jsem se zadívala do očí toho, 

který stál přímo přede mnou. 

„Co si to dovoluješ?!“ vyjela jsem na něj. „Okamžitě mě pusťte.“ 

Úšklebek mu z tváře sice zmizel, ale nechat mě jít rozhodně ani jeden z nich neměl 

v úmyslu. Alespoň se soustředili pouze na mě a Zania se ztratila v lese. 

„Co tady děláš?“ houkl mi do ucha muž vlevo. 

Podívala jsem se na něho a přejela si rukou po vystouplém břiše. „No co asi? Odpočívám,“ 

odsekla jsem podrážděně. Snažila jsem se nedívat tam, kde zmizela Zania. Místo toho jsem se 

podívala k pozemku chráněnému zdí. 

„Jsi tam odtud?“ zeptal se okamžitě muž proti mě. 

Narovnala jsem se. „Jsem žena pána tohoto kraje,“ prohlásila jsem bez zaváhání se 

vzpomínkou na Aceovo kratičké vypravování starého pořekladla o příchodu deště. 

Muži se rozesmáli. Nebyl to hezký smích. Až následně mi došlo, že moje slova mohla být 

pochopena jinak, než jsem je myslela. Rozhodně jsem tím nechtěla říct, že mám něco 

společného s bratrem Kity. Zaskřípala jsem zuby, ale nestačila jsem se opravit. Znovu mě 

chytili za loket a postrkovali k bráně ve zdi. Trochu jsem se zpočátku bránila, ale na pozemek 

jsem vstoupila už bez pobízení. Rozhlížela jsem se na všechny strany nejenom ze zvědavosti. 

Nenápadně jsem hledala nějakou známku toho, že je Ace nablízku, ale kromě několika stráží 

bloumajících kolem velkého domu jsem nikoho nezahlédla. V dohledu se nepovalovaly ani 

žádné čerstvě vysáté mrtvoly. Wraith zmizel. 

Muži mě odvedli do domu. Bez zpomalení jsme prošli velkou vstupní halou do zadní části 

se dveřmi utajenými za úzkým točitým schodištěm a vešli do rozlehlé pracovny. Za 
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pracovním stolem seděl starší šedovlasý muž s ostrými rysy. Nohy měl pohodlně opřené o 

stolní desku před sebou a při našem příchodu líně sklopil pohled předtím upřený do stropu. 

„Co jste to přivedli?“ zeptal se opovržlivě. 

„Tvrdí, že je žena Gillandera, Zurate“ zašklebil se jeden z mužů, kteří mě přivedli. 

„To může říct každá coura, Kesaku,“ ozvalo se z jiného místa pracovny. Až tehdy jsem si 

všimla, že muž za stolem nebyl v místnosti sám. Celkem jich tam bylo pět různě usazených 

nebo uložených v pohodlných křeslech a pohovkách. Povytáhla jsem obočí. Zajímavá 

pracovna. 

„O Gillanderovi nepadlo ani slovo,“ ujistila jsem všechny shromážděné. Skoro jsem 

mluvila dál, ale včas jsem si to rozmyslela. Ať si hlavičky namáhají sami. 

Muž za stolem pomalu vstal a přiblížil se ke mně. „Neznám tě,“ zavrčel mi do obličeje. 

„Proč bys měl?“ pokrčila jsem rameny. 

Ohlédl se po ostatních a zašklebil se, když se ke mně znovu otočil. „A kdo si myslíš, že je 

pánem kraje?“ 

„Já! Ale ji neznám,“ ozvalo se z temného rohu. Ace se objevil v pracovně, aniž by někdo z 

nás zaznamenal, že vstoupil. Zaútočil na nejbližšího muže dřív, než se stačil zvednout 

z pohovky, srazil ho pěstí k zemi a dalšího chytil pod krkem. Shýbl se pro ležícího muže a 

stejně jako se objevil, tak i zmizel. Oba napadené muže si vzal s sebou. 

Ohromené ticho, které po jeho příchodu nastalo, se změnilo ve vzteklý řev. Všech šest 

zbývajících mužů se vrhlo k místu, kde se Ace ztratil, ale hledali ho marně. Pokusila jsem se 

toho využít a couvla ke dveřím. Dál jsem se nedostala. Kesak ke mně skočil a chytil mě za 

loket. 

„Ani to nezkoušej,“ sykl na mě. S otázkou v očích se obrátil na toho, kdo při našem vstupu 

seděl za pracovním stolem. Ten jenom pokrčil rameny. Kesak se ušklíbl a vystrkal mě 

z pracovny. „Mám tady pro tebe hezké místečko,“ ujistil mě, když mě táhl přes vstupní halu k 

jedněm dveřím na pravé straně. Hned za nimi začínaly schody do podzemí. Sešli jsme po nich 

do kobky částečně vyzděné a částečně vytesané ze skalního podloží, ale ani tady moje cesta 

dolů neskončila. Kesak zvedl lucernu, kterou rozsvítil hned na prvním schodu dolů a 

spokojeně se rozhlédl. U stěn byly v nepravidelných rozestupech čtvercové poklopy a nad 

každým se houpala kladka. Některé kladky byly napůl vyvrácené ze zdí a chyběly jim 

provazy, některé vypadaly celkem udržovaně. 

„Opravdu útulné,“ ohodnotil kobku. Odsunul jeden z větších poklopů, naklonil se na otvor, 

který zakrýval, a pak zatahal za provaz visící na kladce. „Pokud tě udrží, pomůžu ti dolů. 

Pokud ne...,“ pokrčil rameny. „Trochu se proletíš.“ Strčil mi mezi prsty vetchý provaz a vzal 

jeho druhý konec. „Prosím, madam,“ přehnaným gestem ukázal k otvoru. 

Ani jsem se nehnula. 

„Tak padej!“ zařval mi najednou do ucha. 

Trhla jsem hlavou, ale stejně jsem se omítla k otvoru přiblížit, dokud se nerozpřáhl k ráně 

do mého břicha. Sevřela jsem provaz pevněji a podívala se na Kesaka, jestli i on drží svůj 

konec. Pak jsem se na provaz pověsila plnou vahou a nohy se mi zaklimbaly nad černou dírou 

v zemi. 

Kesak překvapeně zaklel a povolil sevření. Provaz mu vyjel z dlaní. 

Let do temných hlubin mi připadal nekonečný a přitom tak krátký, že jsem se ani nestačila 

nadechnout k výkřiku. Dopadla jsem tvrdě. Nohy se pode mnou podlomily a zkroutily se ke 

straně. Dopadla jsem na bok a hlavou klepla o něco tvrdého. 

 

Andoriel ležela na zemi ve dvou a půl metru hluboké jámě, která by se v pozemských 

souvislostech dala nazvat hladomornou, a nehýbala se. Na tělo jí dopadaly smyčky provazu a 

jeho konec jí klepnul do ramene. 
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Kesak chvíli zíral dolů a snažil se v záři lucerny zahlédnout, jestli žena přežila nebo ne. 

Nakonec pokrčil rameny, poklop vrátil na původní místo a odešel. Podle jeho názoru udělal 

víc, než by se od něj dalo očekávat. Vybral dost široký otvor tesaný v kameni, aby se 

neutopila v bahně, a dokonce i fungující systém ke spuštění těla. Kdo za to může, že je tak 

těžká, ušklíbl se. Mezitím vyšel do vstupní haly a otevřel vchodové dveře. Zhluboka se 

nadechl čistého podvečerního vzduchu. Po odporném zatuchlém pachu v kobce mu připadal 

obzvlášť příjemný. Z pracovny slyšel hlasy mužů, kteří se stáje dohadovali, kam mohl zmizet 

tajemný příchozí i s Tiwenem a Laeredem. 

„Hledají marně,“ zašeptal mu najednou do ucha neznámý hlas. „Když si přeji, jsem 

neviditelný. Dokážu zmizet a vzápětí se objevit někde jinde. Můžeš jim to vyřídit.“ 

Kesak se prudce otočil. Těsně za ním stál vysoký bledý muž v tmavém plášti. Bílé vlasy 

mu spadaly přes ramena až na záda, žluté oči zblízka upíral do Kesakových a na rtech mu 

seděl zneklidňující úsměv plný zubů opilovaných do ostrých jehel. 

Kesak chtěl vykřiknout, aby na sebe upoutal pozornost mužů z pracovny nebo některé 

z hlídek, ale nevypravil ze sebe ani slůvko. Když mu muž přitiskl dlaň na hruď, cítil, jak z něj 

pomalu uniká život, a nemohl s tím nic dělat. Připadal si paralyzovaný, vydaný bělovlasému 

cizinci na pospas a zcela bez své vlastní vůle. 

„Nechám tě žít,“ zasyčel cizinec ještě tišeji, „když mi řekneš, kam jsi odvedl tu ženu.“ 

Odtáhl ruku a sledoval, jak se mu Kesak složil k nohám. Muž na zemi se trhaně nadechoval a 

uzlovitými stařeckými prsty si mnul krvavé ranky v místech, kde se k němu tiskla cizincova 

ruka. 

„Je ve sklepení,“ vypravil ze sebe přerývaně. Chabě ukázal pohledem ke dveřím nad 

schodištěm. 

„Postaráš se, aby přežila, a možná přežiješ i ty,“ sykl útočník a vyšel před dům. Rozhlédl 

se, pomalým krokem došel k prvnímu otevřenému oknu, nahlédl dovnitř, pak se přehoupl přes 

rám a zmizel. 

Kesak se pokusil vzepřít na rukách a postavit se, ale podlomily se pod ním a dopadl zpátky 

na břicho. Zůstal ležet, dech mu hvízdal mezi pootevřenými rty a jediné, na co se zmohl, byly 

ruce zaťaté zlostí v pěst. Znovu se pokusil postavit a z té námahy omdlel. Bělovlasý muž 

v něm moc života nenechal. 

Jeho bezvládné tělo našla procházející hlídka. Stále pátrala po odvážlivci, který se dostal 

na ohrazený pozemek. Křikem přivolala několik mužů z různých koutů domu a ti Kesaka 

odnesli do jedné z ložnic. Nemohli ho poznat. Místo muže v plné síle na lůžku ležel stařec. Až 

když otevřel oči a řekl první tichá slova, pochopili, o koho se jedná. 

„A ten cizinec je stále v domě?“ ujistil se Zurat. 

Kesak kývl hlavou. Připadalo mu zbytečné plýtvat silami na hlasitou odpověď. 

„Najděte ho! Okamžitě!“ rozkřikl se Zurat na postávající muže. Jejich tichý hovor rázem 

umlkl. Trvalo sotva pár okamžiků, než zůstala ložnice prázdná až na Kesaka a Zurata. 

Zurat počkal, až budou všichni z doslechu a zadíval se zpátky na Kesaka. „Napadlo tě ještě 

něco?“ zeptal se. „Něco, co by nám pomohlo?“ 

Kesak jen potřásl hlavou. Svého života si cenil víc než všech ostatních a rozhodně ho 

nechtěl ohrozit tím, že by Zuratovi prozrazoval cizincův zájem o tu ženu. Až nabere trochu 

sil, odnese jí dolů nějaké jídlo a pití. Víc pro ni udělat nemůže. Snad to cizinec pochopí. 

Zurat se mračil. Problémů s převzetím moci bylo zatím mnohem víc než výhod. Navíc měl 

pocit, že mu jeden z jeho nejvěrnějších  - Kesak – neříká pravdu. Alespoň ne celou. Ve stavu, 

ve kterém se nacházel, na něj nechtěl tlačit, ale jestli zjistí, že mu Kesak opravdu něco zatajil, 

žádný stav ho nezachrání. 

„Odpočiň si,“ řekl po chvíli ticha a bez dalšího slova či pohledu odešel. 

Kesak zavřel oči. 
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Ace v místnosti, kam se oknem dostal, přejel rukou po horní liště obložení stěn. Chvíli 

trvalo, než našel malý výstupek směrem ke zdi a správně na něj zatlačil. Ne dovnitř, ale do 

strany. Podíval se k oknu, jestli ho někdo nesleduje a protáhl se do tajné chodby. Přidržel 

desku tak, aby světlo z pokoje úzkým paprskem ozářilo začátek chodby, rozsvítil lucernu a 

vstup za sebou zaklapl. 

Jestli Zania dobře počítala, měl před sebou ještě trochu práce. Pousmál se a zvedl lucernu 

výš nad hlavu. Přišel na rozcestí a snažil se rozluštit napůl smazané značky ukazující směr. 

Nic mu neřekly. Místní písmo mu zůstalo utajeno. Pokud se některé záznamy uchovávaly 

v písemné formě, ještě se s nimi nesetkal. Vzpomněl si na Gillanderovu pracovnu. Stůl byl 

její důležitou součástí, takže bylo pravděpodobné, že je písmo alespoň části této společnosti 

známé. Nad vlastní neschopností přečíst značky pokrčil rameny a zabočil vpravo tam, kde 

cesta mírně klesala. 

Šel chodbou tak dlouho, až bylo zřejmé, že se ocitl mimo dům. Cihlový povrch stěn se 

nezměnil, ale místy zdmi prosakovala vlhkost a stékala do mělkých louží na kamenné 

podlaze. Už se chtěl vrátit zpět, když se před ním otevřel volný prostor. Chodba ústila do 

velké obdélníkové místnosti. Na jedné dlouhé stěně byly v pravidelných rozestupech zavěšené 

zhasnuté lucerny a po celé délce té druhé byly v pravidelných rozestupech těžké dřevěné 

dveře se zamřížovanými okénky oddělující od sebe malé cely. Vešlo se jich tam jedenáct. 

Některé ze dveří byly zavřené, jiné více či méně otevřené, a každé opatřené silnou závorou a 

kovovým zamykacím zařízením s neznámým označením. 

Wraith se překvapeně zastavil a pak se sklonil u jedné z cel, aby se zblízka podíval na 

polorozpadlou kostru, která ji obývala. Narovnal se a vyzkoušel pevnost zavřených dveří. 

Držely, i když s nimi trhnul vší silou. Spokojeně pokýval hlavou a ohlédl se k otvoru, kterým 

vstoupil. V malém výklenku tam na skobě visel svazek velkých klíčů se stejnými značkami, 

jaké byly na zámcích. 

Ace se tvářil stále spokojeněji. Dvacet mužů mohl zabít, ale bylo mu líto ztracené energie. 

Právě nalezený způsob uchování potravy byl mnohem výhodnější. Energii, kterou nebude 

potřebovat, tady může zavřít. Jediná potíž bude s jejím krmením. V zásobárnách na 

wraithských plavidlech se sama loď starala o udržení potravy naživu. 

Znovu přejel očima řádku cel, přešel na druhý konec místnosti, aby se přesvědčil, že tam 

žádná chodba nepokračuje, prohlédl strop, jestli v něm není poklop, a když žádný nenašel, 

vrátil se zpátky na původní rozcestí. 

Lov mohl začít ve větším měřítku. 

 

 

 

28. Domácí boje 
 

Zurat stál ve vchodových dveřích a údiv v jeho očích střídala zlost. Jeho malá, pracně 

nasbíraná armáda těch nejlepších rváčů se rozpadala díky jednomu jedinému muži. Objevoval 

se jako duch kdekoli v domě i jeho okolí a vždy s sebou odnesl pár Zuratových mužů. Mrtvá 

těla se nikdy nenašla. V prvních dnech po jeho objevení na něj pořádali nepřetržitý hon. 

Prozkoumali v domě každý kout a dlouho zpovídali zbylé sloužící, aby se dozvěděli o 

případných tajných chodbách. Služebnictvo se na ně dívalo nechápavě a se strachem a 

neodpovídalo. 

Vybourali části zdí v některých pokojích, ale nepodařilo se ji najít žádnou únikovou 

cestu.Zdi byly sice silné a na některých místech zdvojené, ale dál než k rohu pokoje se jimi 

projít nedalo. Usoudili, že je to nepoužívaný rozvod tepla a dál se tím nezabývali. Vždy pouze 



 122 

zkontrolovali, jestli je na obou koncích uzavřen. S demolicí přestali, až když se jim v patře 

sesypala na hlavu část střechy. Zurat další kopání zakázal v obavě, že se celý dům zhroutí. 

Ace jejich činnost pečlivě sledoval a včas zavíral přístupy do bouraných zdí tenkými 

kamennými deskami, se kterými šlo při troše praxe jednoduše a bez větší námahy 

manipulovat. V jednom případě měl velké štěstí, když se mužům podařilo prorazit zeď dřív, 

než počítal. Trefili se do nejslabšího místa a stěna se v oblaku prachu zhroutila do místnosti. 

Muži se rozkašlali a ustupovali před padajícími sutinami, takže si nevšimli, jak se ve 

vybouraném otvoru mihla jeho vysoká postava. Těsně před pádem stěny se mu podařilo 

uzavřít jednu část chodby a právě se přesouval ke druhé, když zeď spadla. Než se muži 

vzpamatovali a rozkoukali, byly na obou stranách pokoje v duté stěně na pohled silné a 

nepropustné kamenné zátarasy, Ace stál co nejtišeji za jednou z nich a poslouchal, kam se 

demoliční četa přesune dál. Počkal, až začali vycházet z místnosti, poodsunul desku a 

poslednímu z vycházejících překryl velkou dlaní nos i ústa, aby nemohl křičet. Druhou rukou 

ho objal v pase a zároveň mu přitiskl paže k tělu. Lehce muže nadzvedl a odnesl ho do svého 

tajného úkrytu. Do místnosti s kamennými celami. Než se muž vzpamatoval, ležel na vlhké 

podlaze a těžké dveře za ním zapadly, aby ho oddělily od zbytku světa. Malým okénkem 

pronikal jen úzký paprsek světla ještě zdůrazňující temnotu. 

Za šest dní měl Zurat o dvanáct mužů méně a ostatním viděl na očích, že by nejraději 

zmizeli co nejdál od toho prokletého domu. 

Z těch, kteří rozhodovali, zbyl on a Hendet a z celé jejich armády zůstali čtyři rváči. Co 

bylo platné, že to byli ti nejlepší, když je Zurat musel hlídat, aby neodešli při první 

příležitosti. S Kesakem si nevěděl rady. Dva dny napadenému muži trvalo, než se 

vzpamatoval po útoku cizince natolik, aby mohl vstát, a přestože byl jediný, který ho viděl a 

mohl o něm něco říct, zarytě mlčel. Zurat by ho nejraději odpravil sám nebo ho alespoň poslal 

pryč, ale zbylo jich tak málo, že se hodila každá ruka. Kesak se dobrovolně zhostil 

nevděčného a opovrhovaného úkolu nosit zbytky jídla vězněným sloužícím a Zurat ho 

několikrát viděl, jak sestupuje do hladomorny, kde nechal tu chycenou ženu. Jen se nad tím 

ušklíbl, ale nechal to tak. Byl to Kesak, kdo ženu chytil, a jestli se o ni chce starat, je to jeho 

věc. 

Kesak na kladce spouštěl do díry ve skále všechno jídlo, které se mu podařilo ušetřit, a 

každý den džbánek vody. Trpělivě čekal než mu žena vrátí džbán z předešlého dne a raději se 

nedíval dolů. Nechtěl vidět třesoucí se zkrvavené prsty, kterými nemotorně odvazovala plný 

džbán a vázala tam prázdný. Pochopil, že se pokoušela vyškrábat nahoru. Při odchodu otvor 

pečlivě přikrýval a vždycky na něj ještě přesunul velký kámen dopravený dolů právě k tomuto 

účelu. Slíbil, že ji udrží naživu, o svobodě nebyla řeč. 

Sedmý den po prvním útoku cizince Kesak pomalu stoupal po schodech nahoru z kobky, 

když uslyšel výkřik z pracovny. Nepřinutilo ho to přidat. Ztěžka stoupl na poslední schod, 

vyšel do haly a opřel se o zeď, aby chytil dech. Odebranou energii doplňoval pomalu a pořád 

si připadal starý a nemohoucí. Počkal, až se mu uklidní rychle tlukoucí srdce, a pak teprve se 

šel podívat, koho odnesl cizinec tentokrát. 

Hendet stál v pracovně pár kroků za otevřenými dveřmi, před sebou držel tasený meč a 

jeho špičkou mířil na krk vysokého bělovlasého tvora. Uprostřed místnosti ležel vysušený 

zbytek někoho, koho Kesak nemohl poznat. 

„Nepřibližuj se ke mně,“ vrčel Hendet na cizince a v hlase mu zazníval strach. „Zabiju tě,“ 

pokračoval a couval k otevřeným dveřím. 

Ace ho krok za krokem následoval. Mezi svou kůží a Hendetovým mečem nechával 

mezeru sotva pár centimetrů. 

„Hene,“ vydechl Kesak. 

„Kde máš meč? Zaútočíme na něj společně,“ sykl Hendet a dovolil si jeden rychlý pohled 

přes rameno, aby zjistil, kdo tam stojí. Bylo to přesně o jeden rychlý pohled víc, než si mohl 
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dovolit. Ruku držící meč mu sevřely wraithovy prsty takovou silou, že mu rozdrtila většinu 

kostí v dlani. Hen zavyl bolestí, zbraň mu vypadala z ochromené ruky, ale okamžitě zaútočil 

druhou rukou zaťatou v pěst. Mířila na rameno ruky, která ho ještě stále svírala. 

Ace překvapením hekl. Toto byl první muž, který se mu postavil na odpor a dokázal ho 

zasáhnout. Rána nebyla nijak silná a Wraithovi se rty roztáhly k úsměvu. Náznak boje byl 

mnohem zajímavější než jednoduchý přepad a tichý únos, i když tomu dosud v rámci utajení 

dával přednost. Pustil Hena a odkopl zbraň ležící na zemi z jeho dosahu. 

Kesak se opřel o rám dveří a sledoval, jak se Wraith krmí na dalším z jeho druhů. Hen 

nedostal šanci zasadit Aceovi další ránu. Napřáhl se, ale než rána dopadla, k hrudi se mu 

přisála hladová wraithská ruka. K Aceově pobavení a znechucení začal muž, když umíral, 

naříkat jako malé dítě. 

„Co se to tady... !“ Zurat proběhl kolem Kesaka s dýkou v každé ruce. Nezdržoval se 

podrobným zkoumáním děje. Rovnou se vrhl na Wraitha. 

Ace nechal Hena sklouznout na zem a využil Zuratův pohyb, aby ho odhodil na druhou 

stranu místnosti. Hen sebou ještě dvakrát trhnul, ale k vědomí se už nedokázal probrat, a 

Kesak viděl, jak se z něj stává malá hromádka šedé kůže přetažené přes křehké kosti, 

zakrytá příliš velkým oděvem. 

Ace už si Hena nevšímal a vydal se přes pracovnu za Zuratem. Ten se potácivě zvedal na 

nohy. Dýky nepustil, znovu skočil na Wraitha a znovu letěl vzduchem, aby narazil do okna a 

propadl jím ven. 

Kesak se svezl do sedu a dotkl se Henova ramene. S nevěřícím úžasem zkoumal, co se 

téměř stalo i jemu samému. Život mu připadal jako zázrak. 

Ace zatím došel k vyraženému oknu a vyhlédl ven. Po Zuratovi zůstalo v trávě jenom pár 

kapek krve. Wraith se ohlédl po Kesakovi, ale ten nespouštěl pohled z Hena. 

„Kde jsou zavření uctí... sloužící?“ vytrhl ho Wraith ze zamyšlení. Kesak nereagoval, tak 

ho za rameno zvedl na nohy. Muž zmateně zamrkal a pokusil se vytrhnout ze sevření, ale Ace 

ho nepustil. Potřeboval, aby se Kesak přestal zabývat nesmysly a začal spolupracovat. 

„Nahoře,“ řekl Kesak nevýrazně, když zjistil, že mu Hendet zmizel z dohledu, a začal 

vnímat, co se děje kolem něj. 

„Pusť je,“ pokynul Ace ke schodišti. 

„Co?“ nechápal Kesak. 

„Otevři jim a odejděte. Ti tři muži, co tady zůstali, vás neohrozí.“ 

Kesak se na Wraitha zkoumavě zadíval. Nebyl si jeho slovy jistý. O těch dvou zbývajících 

vojácích neměl žádné velké mínění, ale Zurat dokázal být nebezpečný nejen silou a uměním 

boje, ale i svou nepředvídatelností. Krátkým pohledem se rozloučil s Henem a vystoupal do 

patra. Napůl čekal, že tam na něj bude Zurat čekat, ale na chodbách nikoho nepotkal a 

dokonce ani před místností se sloužícími nestála hlídka. 

Kesak se zastavil s rukou na dveřích. Proč cizinec neosvobodil sloužící hned, když se 

dokázal tajně pohybovat po domě? Zavrtěl hlavou. Cizincovo nepochopitelné chování ho 

nepřestávalo vyvádět z míry od té doby, co se s ním setkal poprvé. Otevřel dveře a nahlédl 

dovnitř. 

Když nosil sloužícím jídlo, vždycky si od něj podnos převzal některý z mužů, kteří je 

hlídali. Od chvíle, kdy na něj cizinec zaútočil, ho ostatní ze Zuratových mužů nenápadně 

hlídali, a přesto, že se mohl po domě a jeho okolí pohybovat relativně volně, cítil se jako 

vězeň. 

V pokoji byl neuvěřitelný puch, i když bylo otevřené okno. Z pěti mužů, kteří v domě 

zůstali, tři leželi mrtví ve vzdáleném koutě. Zbývající dva se krčili pod oknem a očima 

strnulýma hrůzou se dívali na nově příchozího. 
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Kesak se zastavil na prahu a okamžik mu trvalo, než  se vzpamatoval. Při jeho poslední 

návštěvě asi před deseti dny byli všichni živí a zvažovali, jestli se k Zuratovi připojí. Otevřel 

dveře ještě víc a ustoupil. 

„Pojďte ven,“ vyzval oba muže pod oknem. 

Ani se nepohnuli. 

Kesak pokrčil rameny, nechal dveře dokořán a přešel ke druhým, za kterými měly být 

zavřeny dvě služky. Než zmáčkl kliku, zaváhal. Nebyl si jistý, jestli chce vidět, co se za nimi 

skrývá. S pevně semknutými rty otevřel. 

Dívka sedící na pelesti postele poplašeně zvedla hlavu. Bylo jasné, že se předtím skláněla 

nad starší ženou na lůžku. Kesak si všiml, jak si ženy stiskly ruce, jakoby jedna druhou chtěly 

ujistit svou přítomností. Tiše vydechl zadržovaný dech a zamračil se. Nedávná blízkost vlastní 

smrti z něho udělala slabocha. Odkdy mu vadí nějaké mrtvoly nebo má strach o osud 

neznámých žen? 

„Ven!“ vyjel na ně bez dalšího vysvětlení. 

„Pane, prosím,“ zašeptala starší žena a snažila se posadit. Vysílením klesla zpět. Dívce se  

očích objevily slzy, ale hned se je pokoušela skrýt a odvracela od Kesaka tvář. 

„Vstávejte, odvedu vás k bráně,“ zavrčel Kesak dřív, než ze sebe žena mohla vysoukat 

nějakou prosbu. Cítil, jak se k němu chodbou opatrně blíží dvojice mužů z vedlejší místnosti. 

Po jeho posledních slovech se sloužící zarazili a couvli. Kesak se zašklebil. Došlo mu, že ho 

chtěli přepadnout, případně zabít a utéct. Otočil se k nim. 

„Pomozte té ženě, ať se odtud pohneme,“ štěkl na ně. 

Oba muži kolem něj proběhli do pokoje žen, podepřeli tu starší a rychle ji vlekli ven. 

Kesak ustoupil, aby mohli projít, a oboje dveře zase pečlivě zavřel. Netušil, kde se 

pohybují poslední dva obránci domu a Zurat, a nechtěl, aby na první pohled zjistili, že něco 

není v pořádku. Rychle následoval služebnictvo nad schodiště, tam se ujal vedení a obezřetně 

scházeli do vstupní haly. Po Zuratovi a jeho zbývajících mužích nebyla ani památka. Kesak 

nechal čtveřici stát u zdi vedle hlavních dveří a vyhlédl ven. Pustá zahrada se lehce chvěla 

v poryvech větru. Každou chvíli se mohl spustit další déšť. 

Kesak se ještě jednou pozorně rozhlédl a kývl, že mohou odejít. 

„Běžte co nejrychleji a neotáčejte se. Půjdu za vámi,“ šeptl, když ho míjela dívka. 

Ohlédla se po něm, příliš vyplašená na to, aby alespoň kývla, a pak se rozběhla za muži 

podpírajícími ženu. 

Kesak se za nimi díval, dokud mu nezmizeli z dohledu mezi stromy a keři u hlavní brány. 

„Co tady děláš?“ ozvalo se mu za zády. 

Otočil se a uviděl jednoho ze dvou zbývajících mužů. 

„Spíš by mě zajímalo, co tady děláš ty,“ zavrčel na něj v hrané zlosti, „Kdo hlídá bránu?“ 

Muž pokrčil rameny. „Asi nikdo. Je zavřená a stejně sem už nikdo nechodí, Zurat zavolal 

mě i Drea. Proč, to nevím.“ 

„Tak jdi,“ mávl Kesak rukou. „Pohlídám to venku. Pro jistotu.“ 

Muž spokojeně přikývl a zmizel ve dveřích vedoucích do hladomorny. 

Kesak se za ním znepokojeně ohlédl, ale pak rázně vykročil do zahrady. 

 

„No, tak se zapři, Dree. Dělej! Zaber trochu!“ Zurat stál nad jedním otvorem v kobce a 

celou vahou se věšel na provaz, jehož druhý konec mizel v hranaté díře u  kamenné zdi. 

Z otvoru se ozývalo funění a hekání a občas také tiché zaúpění. 

Dva muži se snažili vytáhnout Andoriel z hladomorny a moc se jim to nedařilo. Částečně 

proto, že se s jejím objemným tělem špatně manipulovalo a částečně proto, že jim 

nepomáhala. Když ji Kesak hodil dolů, pochroumala si obě nohy a jako bonus získala slabý 

otřes mozku, a když se trochu vzpamatovala, snažila se přes svá zranění vyškrábat nahoru a 

poničila si i ruce. Teď ležela jako žok a odmítala se hnout. Nejspíš by se odmítla hnout, i 
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kdyby byla při plné síle, protože Zurat jí před pokusem o vytažení pár dlouhých minut líčil, co 

všechno ji nahoře čeká. 

Oba muži se hodně zapotili, než ji vytáhli, a pak ji nechali ležet hned vedle otvoru. 

Zurat si utřel pot z čela. „Snad to bude stát za to,“ vydechl. Na ženu uvězněnou několik dní 

v malém uzavřeném prostoru nebyl zrovna hezký pohled. Ležela ve stejné pozici, v jaké ji 

pustili, a stěží popadala dech. Špinavé šaty se jí vykasaly nad kolena a odhalily nohy snad 

ještě špinavější, jak se pokoušela v hladomorně plazit. Vlasy jí trčely do stran, protože si do 

nich často zajížděla rukama. 

Ace stál nezpozorován ve dveřích a na rtech mu seděl nepříjemný úsměv. Andoriel mu 

připomněla jeho samého poté, co se dostal z Gillanderovy věže. Tiše přešel blíž k mužům, a 

pak rychle zaútočil. Zuratovi sevřel krk a přirazil ho ke stěně, na druhého muže přitiskl dlaň a 

začal se krmit. Zurat sebou škubnul ve snaze se dostat z Wraithova stisku, ale vysloužil si jen 

to, že ho dlouhé prsty přidusily ještě víc a ocitl se pár centimetrů nad podlahou. 

„Pusť je!“ ozval se ode dveří výkřik. 

Ace nechal na zem sklouznout pozůstatek Drea a stále svíraje Zuratův krk se pootočil, aby 

viděl na nově příchozího. Rozzlobeně zavrčel. 

Poslední ze Zuratových mužů držel Andoriel za vlasy, až se jí hlava vyvracela do 

nepřirozeného úhlu a ostrou tenkou dýku jí tiskl ke krku. 

„Hned,“ dodal muž a pod jeho dýkou se objevila tenká stružka krve. 

Andoriel zamrkala bolestí, ale neodradilo ji to od toho, aby se pokusila zvednout hlavu, i 

když přitom sama zatlačila na čepel dýky tak, že muž musel povolit její stisk, aby nepřišel o 

výhodu živého rukojmí. 

Ace využil okamžiku jeho nepozornosti, pustil přidušeného Zurata a odtrhl mužovu ruku 

s dýkou od Ájina krku takovou silou, že mu při tom vykloubil loket. Dýka vypadla 

z ochromených prstů a cinkla o kamennou podlahu. 

Muž zařval a druhou rukou škubl za chomáč vlasů, které držel v hrsti. Zůstaly mu v ruce a  

náhle volná Andoriel se odtáhla z jeho dosahu. Bez přemýšlení sáhla po ležící dýce a zvedla ji 

před sebe v obranném gestu. Na nemohoucích nohách se nemohla postavit, tak se v sedu 

stáhla ke zdi u schodiště ke dveřím do vstupní haly. Dýku stále držela před sebou a v očích se 

jí usadil ostražitý lesk divokého zvířete. 

Ace muže srazil do otevřené hladomorny a otočil se, aby čelil útoku Zurata. Nebylo to 

obtížné. Zurat byl ještě oslabený nedostatkem kyslíku a jeho výpad byl špatně koordinovaný. 

Ace se mu lehce vyhnul a znovu srazil dolů muže škrábajícího se z hladomorny. Vítězné 

uchechtnutí ho přimělo znovu se podívat na Zurata. Se sešklebeným obličejem se řítil 

na Andoriel a natahoval k ní ruce jako pařáty. Wraith už nestačil reagovat. Zurat se na 

Andoriel vrhnul. 

Na vteřinu nastalo zlověstné ticho a nikdo se nehýbal. 

Všeobecnou strnulost přerušil tichý sten. Zurat se pomaličku sesouval k zemi a z úst mu 

unikal chraplavý nářek. Pootočil se, takže Ace uviděl, že mu z hrudi trčí střenka dýky, kterou 

Andoriel původně svírala v ruce. 

„Dobrá práce,“ ušklíbl se na ni, aby ji probral. 

Zvedla k němu nepříčetný pohled. Víčka jí zamžikala, a pak se zavřela. 

Ace sykl, nohou srazil muže zpět do hladomorny, přirazil na její otvor víko a sklonil se 

k Andoriel. Sotva se dotkl její tváře, zaťala mu do zápěstí nehty. Pak teprve otevřela oči a 

povolila stisk. 

„Nenechávej ho tam,“ zachraptěla s námahou a oči jí sklouzly na poklop hladomorny. „Je 

to… raději ho zabij.“ 

Ace odhodil víko, vytáhl muže ven a úsporným pohybem mu zlámal vaz. Ve tváři se mu 

nepohnul ani sval. Nechal muže padnout zpět do otvoru a dál si ho nevšímal. Sklonil se 

k Zuratovi, zkontroloval, zda je opravdu mrtvý, a hodil ho za mužem se zlámaným vazem. 
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Napřímil se a rozhlédl se po kobce. Vysušená mrtvola první oběti jejich boje ho nijak 

nerušila, ale odklidil ji stejně, jako dvě předešlé. Pak si klekl k ležící Andoriel. Měla zavřené 

oči a špinavá tvář se jí kroutila bolestí a vyčerpáním. 

Položil jí ruku na čelo, aby na sebe upozornil a tlumeně na ni promluvil: „Prohlédnu tě, 

abych zjistil, kolik budeš potřebovat energie k výstupu do haly. Schodiště je moc úzké. 

Nemůžu tě odnést.“ 

„Nevím, proč nechci tvoji energii, ale pořád to platí,“ zamumlala Andoriel. Povzdechla si. 

„Dělej, co musíš. Sama se nahoru nedostanu.“ 

Ace se snažil jí moc neubližovat, přesto sebou několikrát trhla a bolestí si rozkousla ret. 

„A to byly jenom nohy a páteř,“ sykl si pro sebe, přitiskl k ní dlaň a soustředil se na přesun 

energie. 

 

 

 

29. a na křídlech odletí... 
 

Kesak si od sloužících udržoval krátký odstup. Několikrát se ohlédli a jistě ho viděli, ale 

nezahnali ho zpět. Na druhou stranu mu ani nenaznačili, že by se k nim měl přidat, tak stále 

nevěděl, jestli ho považují za přítele nebo nepřítele. Ve stejné vzdálenosti od sebe došli až do 

první vesnice. Zdála se opuštěná. 

Skupinka sloužících se zastavila na návsi a rozhlížela se po temných oknech a zavřených 

dveřích. 

„Kde jsou?“ zeptal se polohlasem jeden z mužů. 

„Narr!“ ozval se vzápětí výkřik a jedny z dveří do domu se rozletěly. Vyběhla z nich dívka 

a hnala se ke skupince. Nadšeně objala mladou služku. 

„Tejo, sestřičko,“ zašeptala služebná dojatě. 

Jako by to byl pokyn pro ostatní obyvatele vesnice, vyhrnuli se ze svých úkrytů a vítali 

skupinku, o které si už mysleli, že je po obsazení domu mrtvá. 

Kesak prošel uličkou mezi domy a po krátkém zaváhání se také vydal doprostřed návsi. 

Lidé kolem něho umlkali a ustupovali mu z cesty. Některé poznával. Pamatoval si jejich tváře 

z doby, kdy jim bral jídlo i šaty pro potřeby Zuratovy bandy. 

„Co tu chceš?“ zavrčel na něj mladý muž. V očích měl strach i odhodlání. Mohl jenom 

doufat, že je Kesak sám a tentokrát budou bojácní a neozbrojení vesničané v přesile. 

Kesak povytáhl obočí, ale neodpověděl. 

„Jdi pryč,“ pokračoval mladík. Hlas se mu přes všechnu odvahu zatřásl. 

„Pustil nás,“ vydechla starší žena. Stále se opírala o jednoho se sluhů, ale mezi vesničany 

znatelně pookřála. Její tichý hlas se rozlehl v odmlce, při které se všichni přítomní 

s ostražitostí a  hrůzou dívali na Kesaka. 

Narr se vyvlékla z objetí své sestry, došla k němu a vzala ho za ruku. „Pustil nás z domu a 

chránil náš odchod. V domě bývalého pána Gillandera skoro nikdo nezůstal. Kdybychom se 

tam vydali všichni, ti, co dům obsadili, utečou.“ Rozhlédla se po vesničanech. 

Klopili oči a najednou to vypadalo, že na návsi vlastně ani nikdo není. 

Teja se na Narr zamyšleně dívala, pak vzala Kesaka za druhou ruku. „Děkuju, že jsi mi 

dovedl sestru. Půjdu do domu, pokud půjdete vy dva také.“ 

Mladík, který se na Kesaka rozkřikl, couvnul a pokoušel se ztratit v hloučku vesničanů. 

„Nepůjdete nikam,“ zamračil se na dívky starší muž. Prodral se až k sestrám a rozhodným 

gestem je posílal do domu, ze kterého Teja vyběhla. 
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„Ale, otče...,“ snažila se Narr něco namítnout. Byla umlčena jeho upřeným pohledem a 

dalším velitelským pohybem ruky. Sklopila hlavu a společně s Tejou odešla do domu. Nikdo 

neprotestoval, když Kesaka vzaly s sebou. 

Vesničané pobízeli příchozí dovnitř a za pár okamžiků byla náves stejně prázdná, jako před 

příchodem skupinky z domu. 

 

Tělem mi probíhalo chvění a tentokrát mě nenutilo křičet. Snad poprvé v životě jsem 

wraithskou energii snášela bez nepříjemných účinků. Cítila jsem, jak se mi rovnají kosti i 

klouby v nohách a několikrát obnovené otoky splaskávají. Úlevou se mi roztočila hlava. 

Přenos energie skončil. Mohla jsem vstát, vyjít do schodů, do vstupní haly a pak dalším 

schodištěm až do jednoho z pokojů v patře. Nebyla to právě útulná ložnice, ale místnost byla 

ušetřená demoličních manévrů při hledání Ace a bylo v ní relativně čisté lůžko. 

Došla jsem až k němu, když mě náhlá bolest srazila na kolena. Jako v mlze jsem slyšela 

Wraitha. Použil slovo, které jsem nikdy předtím neslyšela a neznala jsem jeho význam, přesto 

mi bylo jasné, co má znamenat. Procítěné zaklení. Nejspíš jsem opět zklamala jeho očekávání, 

ale neměla jsem čas se nad tím zamýšlet. Něco mě zbavovalo energie rychleji, než by to 

zvládla vyhladovělá wraithská ruka. Cítila jsem, jak se mi kůže napíná a propadá. 

„Co se děje?“ vydechla jsem. Zhroutila jsem se vedle postele a nedokázala jsem se 

pohnout. 

Ace mě zvedl na lůžko a přiblížil ke mně dlaň. Zarazil se a zase ji stáhl. „Bylo by to ještě 

horší,“ zamumlal. 

„Cože?“ zasýpala jsem. 

„To dítě si bere sílu z jediného zdroje, který zná.“ Na čele se mu objevila vráska. Jeho 

malá provizorní zásobárna potravy byla moc daleko na rychlou pomoc. Navíc ho mátl můj 

nechápavý pohled. 

„To dítě...,“ začala jsem, ale musela jsem zmlknout. Nedokázala jsem ze sebe bolestí 

vypravit žádné další slovo. Nemusela jsem. Pochopil, že to měl být dotaz, a tentokrát se 

nechápavě zatvářil on. 

„Je naše. Čí sis myslela?“ vyjel na mě netrpělivě. Zbytečné otázky ho rozčilovaly i 

v klidných situacích. 

„Ace,“ podařilo se mi vydechnout. Měla jsem trochu strach, že na nádech už nebudu mít 

dost síly, ale za tu úlevu to stálo. Část mého života na Zelené planetě byla pořád zahalená 

mlhou Kitina kouzla, takže otázka početí nade mnou visela celou dobu, kdy jsem o dítěti 

věděla. 

Nádech se nedařil. Zavřela jsem oči a pokoušela se soustředit na základní tělesné funkce. 

Ani hlava nechtěla spolupracovat. Pamatovala jsem si, že bylo v místnosti okno dokořán a 

soustředila všechny myšlenky na něj. Z okna proudí vzduch... až do mých plic. K mému 

úžasu se do nich opravdu trochu vzduchu dostalo. Pootevřela jsem oči. Viděla jsem 

chuchvalce mlhy a tmu číhající ve všech koutech, aby se na mě vrhla. A také Ace 

ustupujícího od okna s podivným výrazem v očích. Denní světlo překryl třepetavý stín a na 

rám okna se snesl velký pták. 

„Pomůžeme.“ Ozval se z rámu nakřáplý hlas. Do zorného pole mi vstoupil podivný tvor. 

Okřídlená bytost s krátkými štětinami šedých vlasů a vyceněnými zuby stejně ostrými, jako 

měl Wraith stojící teď u mé hlavy. 

„Proto jsme tady. Slíbily jsme ti, že přijdeme,“ pokračoval druhý z tvorů, který se snesl do 

pokoje hned za tím prvním. 

„Loisel,“ zašeptala jsem. „Akyra.“ Jména ze mě vypadla bez váhání, ale nevěděla jsem, jak 

jsem k nim přišla. 
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„Víš, proč jsme přišly?“ zeptala se Loisel. Otázku jsem slyšela. Odpovědět na ni bylo 

mimo moje možnosti. Zakousl se do mě nový nával bolesti tak silný, že mě obklopila temnota 

a odnesla mé vědomí na okraj propasti. 

 

„Jdeme pozdě!“ sykla Akyra. Přiskočila k Andoriel a vzala ji za ruku. 

„Ještě ne,“ odmítla Loisel. Upřela své tmavé oči na Ace, který stál u lůžka a podezřívavě je 

pozoroval. „Pomůžeme jí. Pomohly jsme jí nedávno v našich horách, ale snažila se nás okrást. 

Pustily jsme ji a vyřídily si to s tou, která jí poslala. Ale tato žena nám něco dluží. Ví to. 

Uzavřely jsme dohodu, kterou je třeba nyní naplnit.“ 

„Pomůžete jí?“ zeptal se Ace. To bylo v tuto chvíli nejdůležitější. 

Loisel přikývla. „Ty také.“ Prohlédla si ho a otočila se k Akyře. „Je slabý. Bude potřebovat 

trochu přidat.“ 

Wraith se na ně díval nechápavě, dokud k němu Akyra nepřistoupila. Sjela ho rychlým 

hodnotícím pohledem, uchopila jeho ruku a přitiskla si ji na hruď. Trhl sebou, jakoby se chtěl 

osvobodit, ale Akyra ho držela pevně. 

„Ber. Budeš to potřebovat,“ sykla na něj. 

Stáhl rty v tichém zavrčení a zabořil prsty harpyji do tuhé kůže. Nebránila se. Jenom 

pootočila hlavu, aby viděla na Andoriel. 

Loisel ležící ženě rozpárala šaty a odhalila ostře vystupující břicho. „Právě včas,“ 

zamumlala si pro sebe spokojeně. „To stačí. Dávej pozor,“ šlehla okem po Wraithovi. 

Ruka mu od harpyje odskočila a Ace se znovu postavil k Andoriel. Cítil, že dostal tolik 

energie, jakoby se krmil nejméně na třech lidech. Na Akyře nebyla vidět žádná změna. 

„Podle našich měřítek jsi stejný smrtelník, jako všichni ostatní,“ usmála se na něj. „Těch 

pár tisíc let navíc pro nás nic neznamená.“ 

„A to je náš problém,“ povzdechla si Loisel. Zvedla hlavu a zadívala se na Ace. „Problém, 

který snad tentokrát vyřešíme. Připrav se vrátit jí život,“ kývla k Andoriel. Pak bez váhání 

natáhla ostrý dráp a rozřízla Andoriel odhalenou kůži. Netrvalo to déle než pár vteřin a 

v náručí svírala malý vřískající uzlíček zamotaný v pruhu zlaté látky. 

„Na co čekáš?“ Akyra se dotkla Wraithova ramene. 

Ace téměř nedokázal odtrhnout oči od své dcery v Loiseliných loktech. Po Akyřině 

připomínce se sklonil nad Andoriel a při předávání energie do jejího zničeného těla sledoval, 

jak se jí rány postupně zacelují. 

 

„Nikdy si nezvyknu,“ vydechla jsem přeskakujícím hlasem. Probudil mě vlastní křik. Po 

dlouhé době jsem se cítila téměř dobře. Neznamenalo to sice, že bych se mohla hýbat, ale 

napětí v těle zmizelo, mohla jsem dýchat a také oči se zdály být v pořádku. Využila jsem toho 

a rozhlédla se po pokoji. Další funkce prověřím později nebo podle potřeby. 

Chvíli mi trvalo, než jsem zaostřila na něco jiného, než byl Wraith stojící u lůžka. 

Neochotně jsem od něj odtrhla pohled a přeletěla jím místnost. Nic zajímavého. Až na... 

U okna stály dvě harpyje. Loisel a Akyra. Loisel k sobě tiskla malý zlatý uzlík. Bylo 

načase použít i jiné svaly než ty oční. 

„Naše dohoda,“ řekla Loisel tiše a couvla, když jsem k nim natáhla ruce. 

Nechala jsem paže klesnout, ale oči jsem z uzlíku nespustila. „To ne,“ zašeptala jsem. 

Nedávno získaná energie se někam vytratila. Chtěla jsem znovu zvednout ruce, ale bezvládně 

mi klesly podél těla a jediné, na co se zmohly, byl silný třas. Hlavu jsem měla pořád otočenou 

k Loisel a bez mrkání jsem jí zírala do náruče. 

Ace se pohnul směrem k harpyjím, ale Akyra se na něj vrhla s roztaženými divoce 

tlukoucími křídly. Křičela na něj a ostrými drápy ho zasáhla do obličeje. 

Všechno to jsem vnímala jenom okrajově, pořád zaměřená pouze na zlatý uzlík. 
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Loisel opatrně obešla bojující a přiblížila se ke mně. Držela se mimo dosah ode všech 

ostatních v místnosti. 

„Neukážu ti ji,“ řekla napjatým hlasem. „Nechci ti působit víc bolesti, než jí budeš mít. Ale 

můžeš ji pojmenovat, jestli chceš.“ 

Ace strnul uprostřed pohybu a otočil se k nám. Akyra na něho naposledy zasyčela a 

zadívala se na mě s očekáváním. 

Rychle jsem se podívala na Ace a znovu se pohledem vrátila ke skryté dcerce. „Acelynn,“ 

zašeptala jsem s přemáháním. „Její jméno je Acelynn.“ 

„Acelynn,“ zopakovala Loisel. „Hezké. Bude se u nás mít dobře. Víc než dobře.“ Zadívala 

se mi do očí. „Víš to, viď?“ zeptala se jemně. 

Nedokázala jsem ani kývnout. Sledovala jsem, jak pomalu couvá k otevřenému oknu a 

Akyra ustupuje za ní. 

„To nesmíte!“ Wraith se k nim vrhnul dvěma dlouhými kroky dřív, než se dostaly z 

pokoje. 

Akyra stála těsně u Wraitha a upřeně se mu zadívala do očí. „Vzpomeň si,“ říkala mu tiše, 

„vzpomeň si, jak ses na mě nakrmil. A teď se podívej sem.“ Udělala rukou malý posunek k 

Loisel a Acelynn v jejím náručí. Dítě se rozhánělo maličkou rukou kolem sebe, dokud se jí 

nezachytilo Loiseliny kůže. Už se nepustilo. 

Loisel se usmála. „Jenom jez, krásně výjimečná Acelynn. Máme dost. Tolik, až ti z toho 

narostou křídla.“ Zvedla hlavu k Aceovi. „Jak byste krmili své dítě? Lidskou matku málem 

zabilo ještě nenarozené. Není jako jiné děti, musí se krmit energií od početí. Byl skoro zázrak, 

že to ta žena přežila. V horách bude Acelynn dobře. Lépe než tady.“ 

„Přesto je stále naše,“ namítl Ace. Jeho hlas ztratil svoji obvyklou autoritu. Neprosazoval, 

žádal a přesvědčoval. 

„Ace,“ vypravila jsem ze sebe. „Dala jsem slib. Nevěděla jsem v té chvíli, co dělám, ale 

dala jsem ho.“ Hlas se mi začal třást. Nadechla jsem se k posledním slovům: „Nech je jít,“ mě 

stálo zbytek síly. Zavřela jsem oči. Už jsem nechtěla nic vidět, nic slyšet, už jsem nechtěla 

nic. Doufala jsem, že se z koutů místnosti znovu vytáhne tma a odnese mě s sebou do 

zapomnění. 

Místo nevědomí jsem slyšela, jak promluvily harpyje. 

 „Postaráme se o Acelynn,“ ujistila nás Akyra. 

„A ty se postarej o ni,“ řekla Loisel Aceovi. 

Pak zazněly nárazy křídel, jak obě postupně vzlétaly z rámu okna na dalekou cestu do hor 

za travnatou pláň. 

Ticho, které se sneslo po odletu harpyjí a Acelynn, se mi zdálo definitivní a konečné. Byla 

jsem za ně ráda. Nic víc na světě nezůstalo. 

 

Ace zvedl Andoriel do sedu a zatřásl s ní. „Proč jsi slibovala něco takového?“ zeptal se. 

Otevřela oči a jeho napůl šílený pohled ji přivedl zpátky na okraj reality. Vyděšeně 

zamrkala, když s ní zatřásl znovu. Položila mu ruce na lokty a pokusila se soustředit na 

události z hor, které se jí ze vzpomínek vynořily až s příchodem Akyry a Loisel. 

„Musela jsem. Nebyl jiný výběr kromě pomalé smrti,“ povzdechla si. „Na svoji cestu do 

hor a k harpyjím se moc nepamatuju. Jenom na to, že mě chytily při krádeži solného krystalu. 

Za to byl jediný trest. Přivázaly mě nad propast, kde jsem měla viset, dokud si pro mě 

nepřijde smrt. Druhou noc za mnou Loisel a Akyra přišly s alternativou.“ Zvedla hlavu a 

smutně se na Ace zadívala. „Chtěly to, co mám a nevím o tom. Byla jsem tehdy pod vlivem 

Kity. Slíbila bych všechno, aby mě pustily a já mohla dokončit úkol. V síti nad propastí jsem 

si myslela, že nemám nic kromě šatů. Nenapadlo mě…,“ odmlčela se. Připadala si strašně 

hloupá, ale znovu objevené vzpomínky aspoň na chvíli odváděly její hlavu od Acelynn, tak se 
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rozhodla říct ještě aspoň jednu větu. „Solný krystal je jeden z nejmocnějších předmětů tohoto 

světa.“  

„Myslíš tohle?“ zavrčel a před oči jí zvedl malou krabičku ze světlého dřeva. 

Dívala se na ni jako na jedovatého hada. To ona ji připravila o dceru. Krabička s krystalem 

a Kita. A taky Loisel a Akyra. A nejvíc Andoriel. Kdyby nic neslibovala…ležela by na dně 

propasti a nic by ji netrápilo. Vydechla, přinutila se znovu nadechnout a nabídnout aspoň 

bezvýznamnou kompenzaci: „Pokud to pro tebe něco znamená, můžeš být nejmocnějším 

pánem, který kdy vládl tomuto kousku světa,“ podívala se na Ace a dotkla se jedním prstem 

krabičky. Hned ho zase odtáhla. „Čehokoli se dotkneš krystalem, promění se v sůl. Může to 

být odměna i trest podle tvého uvážení.“ 

Wraith ji poslouchal bez přerušení a bylo na něm vidět, že se pomalu uklidňuje. Pohled mu 

přeskakoval z Andoriel na krabičku a zpátky. Nakonec se mu na tváři usadil trochu nucený 

úsměv. 

„Máš veliké štěstí,“ řekl pečlivě ovládaným hlasem, „že o vzniku nových Wraithů 

rozhodují výhradně královny. Nikdo jiný se neodváží do jejich plánů zasahovat. Ani já ne. 

Přesto…,“ zarazil se. 

„Nejsem královna,“ dokončila jeho načatou větu. „A nikdy jí nebudu.“ Odsunula jeho 

ruku, ve které mezi nimi pořád svíral krabičku se solným krystalem, naklonila se, aby si 

mohla opřít hlavu o Aceovo rameno, a zavřela oči. „Je pryč,“ zašeptala si víc pro sebe než pro 

něj. „Odletěla na cizích křídlech. Až jí narostou vlastní, vrátí se k nám. Doufám.“ 

Ace hodil krabičku s krystalem do kouta pokoje, aby mohl Andoriel obejmout oběma 

rukama.  

 

 

 

30. Přechodná střecha nad hlavou 
 

Wraith se odtáhl a pokrčil nos. To, co stoupalo z Andoriel, rozhodně nebyla vůně růží. 

Pobyt v hladomorně a komplikace porodu s přispěním zásahu harpyjí na jejích šatech i kůži 

nechaly ošklivé stopy. O hlavě nemluvě, pomyslel si, když mu zůstala viset v loktech s 

pohledem upřeným do prázdna. Chytil jí za bradu a otočil ji k sobě. Docílil jenom toho, že jí z 

očí začaly téct slzy. Zamračil se na ni. 

„Můžeš vstát?“ houkl trochu hlasitěji, než měl původně v úmyslu. 

Nejdřív se zdálo, že ho neslyšela, pak se pokusila pohnout. Spustila nohy na zem, opřela se 

dlaněmi o hranu postele a předklonila se ve snaze se zvednout. Nepodařilo se jí to. Ještě 

dvakrát se vzepřela na rukou i chodidlech, ale vždycky se svezla zpět. 

„Je to vyčerpávající,“ postěžoval si Wraith do prázdna. Stoupl si před Andoriel a položil jí 

ruku na hruď. 

 

Kesak dával pozor na každém kroku a rozhlížel se po svých bývalých druzích. Došel tak až 

k bráně původně Gillanderova sídla. Než vstoupil, napadlo ho, že se za chvíli dozví, jestli to 

dál bude dům Zurata nebo toho cizince. Očima propátral zahradu, kam až mu to rychle 

nastupující soumrak dovolil, a mávl za sebe. 

Narr a Teja přeběhly od stromů, kde se skrývaly, až k němu a také nahlížely do zahrady. 

Už věděly, co se v domě za poslední dny dělo. Narr tomu skoro nechtěla věřit. Vždyť v tom 

domě byla a ničeho si nevšimla! Od brány šly Kesakovi v patách. Jak se blížily k domu, 

chytily se za ruce. Kesak nad tím zavrtěl hlavou. Zdálo se, že se dívky obávají, aby se ve tmě 

neztratily, ale tma nebyla tak hustá, aby se jim to mohlo podařit. 
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V zahradě nikdo nebyl. Z modré trávy místy vyčníval zapíchnutý kolík označující 

nebezpečné místo. Při příchodu Zuratovy bandy takto postupně označili každou past, aby si 

nemuseli pamatovat jejich přesné umístění. 

Kesak se všem pastem bezpečně vyhnul a před vchodovými dveřmi zaváhal. 

Dívky došly až k němu a nervózně se rozhlížely. Zastávka u dveří do domu se jim zdála 

příliš dlouhá. Byl to moc otevřený prostor, na který bylo dobře vidět ze zahrady i z čelních 

oken. K jejich nervozitě přispívalo i to, že odešly z vesnice bez toho, aby o tom někomu řekly. 

Nikdo z vesničanů se nechtěl k sídlu ani přiblížit, i když Kesak po troše pobízení vyprávěl o 

divném cizinci, který likviduje Zuratovu bandu, a o těhotné ženě zavřené v hladomorně. 

Narr a Teja počkaly na chvíli, kdy se jich nikdo nevšímal, a dohodly s Kesakem, že se do 

domu vypraví společně. Nejdřív o tom nechtěl ani slyšet, ale když Teja nadhodila, že pokud ta 

těhotná přežila, nejspíš bude potřebovat pomoc a ona je náhodou nejlepší porodní bába v 

okolí, souhlasil. Rozhodně se nechtěl aktivně účastnit porodu nebo čehokoli okolo něj. 

Kesak strčil do dveří a ty se pomalu otevřely. Panty nevydaly žádný zvuk a vstupní hala se 

odhalovala za úplného ticha. 

Než stačili vejít, odněkud shora se ozval dlouhý bolestivý výkřik. 

Dívky si vyděšeně zakryly uši rukama a Kesak se rozběhl ke schodišti. 

„Tudy!“ houkl na ně přes rameno. Nechtěl je nechávat samotné a zároveň se chtěl 

dozvědět, jaký měl ten výkřik důvod. Mohli se tu ještě potulovat tři zabijáci včetně Zurata, i 

když tomu moc nevěřil. Sázel spíš na cizince. 

Vyběhli po chodech do patra a zastavili se. Křik ustal a bylo těžké určit, ze kterého pokoje 

se ozýval. 

Kesak se nemusel rozhodovat dlouho. Jedny ze zavřených dveří se rozletěly a v jejich 

rámu stál bledý cizinec. V náručí držel dívku přikrytou jen ledabyle přehozenou pokrývkou. 

Narr při spatření Wraitha tlumeně vyjekla, Teja jen tiše zírala a Kesak si pro sebe přikývl. 

Jeho odhad byl správný. 

„Zbytek bandy už není,“ řekl spíš jako konstatování než jako dotaz. 

Ace přikývl a vykročil i se svým nákladem do chodby. 

„Kde je ta těhotná?“ odvážila se zeptat Teja. Svoji profesi nezapřela. 

Kesak se tázavě podíval na Ace, a pak mu pohled sjel na dívku v jeho náruči. 

Ace se také podíval na Andoriel. I přes její snahu a příliv energie, který ji jako vždy 

přinutil ke křiku, se rozhodl, že ji ze schodů raději snese. Teď mu v cestě stál Kesak a dvě 

neznámé ženy. 

„Byla. Už není. Potřebuje koupel,“ rozhodl se pro stručnost. S posledními slovy se obrátil 

na ženy. Usoudil, že budou o hygieně na tomto místě vědět víc. 

Narr se lehce narovnala. „Tudy, pane,“ kývla ke schodišti a jako první sešla zpátky dolů. 

Běžný úkon poskytnutí lázně jí připadal jako malý zázrak normálnosti v chaosu, který kolem 

ní panoval už mnoho dní. Odvedla toho cizince do místnosti v přízemí mírně vyčnívající z 

jinak rovných obvodových stěn. Výčnělek měl jednoduchý důvod: byl tam svedený tok 

potůčku, takže byl v lázni stálý přísun čisté vody. Velká dřevěná káď čekala na své použití 

vydrhnutá do běla a vedle vyvařených pruhů plátna ležely na úhledné hromádce nasekané 

kusy mýdla. V rohu u dveří bylo velké krbové ohniště s kovovým kotlem na ohřívání vody. 

Narr začala plnit kotel vodou a Teja se rozběhla pro dřevo. Kesaka mávnutím ruky 

odehnala. Neprotestoval a vydal se na prohlídku domu. Chtěl vědět, jak dopadl Zurat. Jeho 

smrtí si nebude jistý, dokud ji neuvidí na vlastní oči. 

O Zuratově konci se přesvědčil brzy, stejně jako o osudu ostatních z jeho bandy. Chvíli 

váhal, ale pak začal vynášet všechna mrtvá těla, která našel, z domu, a skládat je u zdi kolem 

pozemku. Rozhodl se, že je zakope hned další den po rozednění. 

Ace stál v lázni a sledoval Narr a Teju se zjevným uspokojením. Někdo bez dohadů plnil 

jeho přání a příkazy. Jak povzbuzující. 
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Andoriel už stála na vlastních nohách a nepřítomný pohled se jí pořád vracel k oknu. 

„Koupel je připravená,“ Narr Áje položila ruku na rameno. Nijak ji nevyvedlo z míry, že 

sebou žena trhla, a klidně ji nasměrovala ke kádi z více jak poloviny naplněné teplou vodou. 

Teja se k nim přidala a při pomoci se vstupem do kádě přejela po ženě rychlým hodnotícím 

pohledem. Pokud byla těhotná, nenechalo to na ní žádné stopy. Teja se otočila pro mýdlo, a 

pak s trochou obav oslovila bledého cizince. Chtěla znát fakta o té ženě. Z jeho strohých 

odpovědí se toho moc nedozvěděla, až na to, že ten muž zřejmě vládne nějakou zvláštní mocí 

nad lidským životem. Znepokojeně se podívala na Narr. Její sestra oběma rukama mnula 

vlasy té ženy a tiše si vzdychala. Co by za takové bohatství dala. Její vlasy byly světlé, řídké a 

rovné a od mala je nosila pečlivě stažené do jednoduchého drdolu. 

Ace se dotkl Tejina lokte. „Prohlédni dům a najdi pro nás vhodné místo na spaní,“ řekl jí. 

Dívka na něj vytřeštila oči. „Pro nás?“ zašeptala zděšeně. 

„Pro mě a Andoriel,“ ukázal na káď. Se stisknutými rty sledoval, jak Teja zmizela za 

dveřmi lázně. Trpělivost ho stála hodně ovládání. 

„Pusť mě ven!“ rozlehl se místností Andorielin hlas. 

Narr zděšeně uskočila, když se Andoriel zvedla z kádě a snažila se vystoupit z vody. 

„V té emulzi už se spíš umažu než umyju,“ pokračovala Andoriel a po kluzké dřevěné 

podlaze se pomalu vydala k potůčku. Vybrala si místo, kdy byla strouha trochu hlubší, aby se 

z ní dala nabrat voda do kotle a kádě, naplnila velký plecháč, kterým se voda přenášela, a 

vylila si ho na hlavu. Udělala to ještě dvakrát než se zvedla a nechala si přes sebe přehodit 

velký kus plátna na osušení. 

„Děkuju,“ zamumlala už zase trochu nepřítomně. 

Teja mezitím rozsvítila lucernu, nahlížela do jednoho pokoje v patře za druhým a tiše si 

pro sebe vzdychala nad tou spouští. Žádná z místností nezůstala ušetřena a v jedné byla 

dokonce propadlá část střechy. Dívka sestoupila do přízemí, obloukem se vyhnula Kesakovi 

táhnoucímu na dlouhém koberci mrtvé sluhy pryč z domu, a se strachem, odporem i 

zvědavostí začala otvírat dveře do místností kolem vstupní haly. Ke svému překvapení našla 

hned tři pokoje, které se daly po drobných úpravách obydlet. Nechala u nich otevřené dveře, 

aby je nemusela znovu hledat, a vrátila se do lázně. Hlavou se jí pořád honil bolestný křik 

Andoriel. Nevypadala zraněná, spíš otřesená nebo možná postižená nějakou duševní 

poruchou. 

V lázni ji přistihla, jak Narr pomáhá vylít káď špinavé vody, zatímco ten muž se na ně 

díval ze vzdáleného kouta. Nebylo to nic neobvyklého, podobné obrázky viděla často i ve vsi, 

kde žila. Postavila lampu na odkládací stolek a šla ženám pomoci zavěsit káď na zeď, aby 

dobře vyschla. 

„Našla jsem vhodné pokoje,“ obrátila se pak k cizinci. „Chceš je vidět?“ 

Beze slova kývl a vyšel do haly. „Kde budeš chtít spát?“ zeptal se Andoriel po prohlídce 

vhodných pokojů. 

„Spát?“ pokusila se o úsměv, ale vyšel z toho spíš úsměšek. „Třeba tady,“ vešla do 

nejbližší místnosti. 

Než vstoupil za ní, otočil se muž k sestrám a Kesakovi, který právě dokončil nepříjemnou 

ale nutnou práci. „Děkujeme za pomoc. Pokud byste tu chtěli zůstat - všichni - je to možné. 

Bylo by vhodné, kdyby se někteří sloužící vrátili. Zítra se jich vy dvě zeptáte. Pro tebe,“ 

podíval se na Kesaka, „se tady práce také najde.“ 

Chtěl za sebou zavřít dveře, když ho náhle oslovila Narr. „Počkej, pane. Jak ti máme 

říkat?“ zeptala se. 

Wraith s odpovědí nezaváhal: „Jmenuji se Todd. Smíte mi tak říkat.“ A zmizel v pokoji za 

Andoriel. 

Sestry a Kesak se po sobě podívali, a pak se rozešli do dalších použitelných místností. 
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„Todd,“ mumlala si Teja, když se za ní zavřely dveře. „To je krátké jméno pro nového 

pána. A jeho dům se bude nazývat jak?“ 

„Balaytod,“ usmála se Narr. „To by se mi líbilo.“ Odhrnula přikrývky a se slastným 

výdechem se do nich položila. 

„Mně taky,“ otočila k ní Teja překvapeně hlavu. „Bude to Balaytod,“ řekla spokojeně. 

Sedla si vedle sestry. „Zítra se musíme vrátit brzy,“ zívla, „třeba ani nezjistili, že jsme pryč. 

Ukážeme se ve vsi a hned po snídani se vydáme za Zanií. Určitě se ráda vrátí. A bude vědět o 

dalších.“ Další zívnutí ji přinutilo na chvíli zmlknout. Podívala se na Narr a zjistila, že její 

sestra už spí. Položila si hlavu a také ona se ztratila ve snech. 

Kesak se spánku bránil. Cítil jako svou povinnost hlídat dům a toho muže, který ho jako 

jediného ušetřil. Chodil po místnosti a nahlížel do haly, aby přemohl únavu, ale bylo to stále 

těžší. Z ložnice Todda a Andoriel slyšel tlumené hlasy. Ani ti dva nespali. Kesak si sedl, 

natáhl nohy přes pelest a pomalu se položil na záda. Rukou svíral jílec krátkého meče a pod 

druhou se mu schovávala dýka. Rozhodl se, že nebude spát, ale odpočívat. Věřil tomu i v 

okamžiku, kdy se mu zavřely oči. 

 

Připadala jsem si jako ve snách, ale usnout bylo nad moje síly. Vzpomínky na harpyje, bílý 

krystal i slib se mi vrátily a míchaly se s událostmi dnešního dne. Bylo znepokojivé, že 

zatímco cestu za krystalem jsem měla před očima v jasných barvách, dnešek mi splýval v 

mlze a temnotě a tajil přede mnou dlouhé časové úseky. 

Dotkla jsem se svého břicha jen lehce naznačeného pod tenkou látkou osušky. Připadala 

jsem si jako nejhloupější tvor vesmíru. Otázky Jak? a Proč? Na mě útočily ze všech stran. 

Ace mě chytil za rameno a otočil mě k sobě. „Měla by sis odpočinout. Byl to dlouhý den,“ 

postrčil mě k posteli. Klopýtla jsem kupředu a zase couvla. Rozzlobeně na mě syknul. 

„Lehneš si už?“ zavrčel na mě, když jsem pořád obcházela postel jako svého největšího 

nepřítele. 

Vyděšeně jsem se na něj podívala. Věděla jsem, že na jeho místě bych se tak dobře 

neovládala. Měl mě vyhnat, zabít, odejít a už se nikdy nevrátit a to vše nejlépe najednou. 

Alespoň já bych to se sebou udělala. Ale Ace jen stál uprostřed pokoje a sledoval, jak 

bloudím okolo. 

„Promiň,“ hlesla jsem. Napadlo mě, kolikrát jsem tohle slovíčko řekla za krátkou dobu v 

tomto pokoji. „Omlouvám se,“ pokračovala jsem. 

„A dost!“ hodil mě na postel a dopadl vedle mě, abych se nemohla zvednout. „Co mám 

udělat, abys už konečně zůstala ležet?“ řekl tak unaveně, až mi zatrnulo. 

„Vyprávěj mi něco,“ navrhla jsem a polkla slzy, které draly na povrch od okamžiku, kdy 

jsem se zastavila. 

„Vyprávěj?“ ušklíbl se, přetočil se na záda a lehce mě jednou rukou objal. „Tak dobře,“ 

pokračoval zamyšleně. „Povím ti další příběh. Bude o jednom zvláštním Wraithovi, kterého 

jsem kdysi potkal. Jmenoval se Aiwe, a než jsme ho i jeho druhy zachránili, byl pokusný 

subjekt v jednom asuranském výzkumném zařízení. A také to bude vyprávění o tom, že každé 

rozhodnutí má své důsledky, a jenom někdy a za zvláštních okolností se takové rozhodnutí dá 

změnit.“ Podíval se na mě, pak se odvrátil, zahleděl se do stropu a začal povídat: 
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31. Farma 
 

„Veliteli, jsem s tvojí prací nadmíru pokojena,“ zapředla spokojeně královna. Úl fungoval. 

Všichni znali svoje místo, zásobárny byly částečně naplněny nezávadnou stravou a vědecká 

sekce se zabývala několika slibnými projekty. 

Aiwe jenom mírně sklonil hlavu. Nechtěl, aby si královna všimla velkých černých kruhů 

pod jeho očima. Byl u královny podle pozemských měřítek asi rok. Vzpomínky na staletí 

pokusů ho stále pronásledovaly na každém kroku a při každé činnosti. Dokonce ho několikrát 

vzbudily i v hibernační komoře. Snažil se je zahnat prací a v hierarchii Úlu rychle postupoval. 

Místo velitele celé lodi získal dřív, než předpověděl ten, který ho vysvobodil. 

Na jeho nočních můrách se nic nezměnilo. 

„Pamatuji se, jak jsi sem přišel,“ pokračovala královna. „Vyděšený a plachý. Stal se z tebe 

bojovník.“ 

Aiwe opět neodpověděl. Stál před královnou a zarputile sledoval špičky svých bot. Přál si, 

aby ho už propustila. Měl práci. 

Královna si ho klidně prohlížela a nijak se nenechala vyvést z míry jeho očividnou 

nervozitou. 

„Máš nějaké přání, paní?“ zvedl nakonec Aiwe hlavu. Už ho přestalo bavit čekat. 

„Přemýšlela jsem,“ odpověděla královna. Dávala si s řečí na čas. „Vím, jak pro tebe bylo 

těžké povědět mi o místě, kde jsi žil předtím, než ses dostal sem.“ 

Aiwe přešlápl. Nechtěl o tom místě mluvit. Nechtěl na něj myslet. Stačilo, jak ho stále 

pronásledovalo ve snech. 

„Ale díky tomu,“ usmála se královna, „mám pro tebe novou práci. Byla by škoda nevyužít 

tak dobrého nápadu.“ 

 

Aiwe stál na rozlehlé louce a rozhlížel se po probíhajících stavbách. Malé dřevěné domky 

s kamennými základy rostly rychle. Původní plán na velké ubytovací budovy škrtnul tak 

rychle, že wraithský vědec, který je navrhl, vyděšeně couvl. 

„Pane,“ ozvalo se za ním. Jeden z nižších důstojníků, kterého si vybral jako svého zástupce 

při realizaci královnina nápadu, mu podával seznam planet s objekty vhodnými k 

experimentu. 

Aiwe kývl a zadíval se na data. Na čele se mu objevila kolmá vráska. „Proveďte klasickou 

sklizeň,“ rozhodl po chvíli zamyšlení. „Vyberu z přineseného materiálu.“ 

Důstojník se podíval ze seznamu na velitele a zpátky. „Kde, pane?“ odvážil se zeptat. 

Aiwemu se zvedly koutky úst. „Postupně všude,“ řekl a vrátil seznam důstojníkovi. 

„Počkej,“ zarazil ho, než stačil odejít. „Jak se jmenuješ?“ 

„Rien,“ odpověděl trochu neochotně důstojník. 

Aiwe jen kývl a pokynul mu, že už může odejít. Pomalým krokem se vydal k nejbližší 

stavbě. Cítil tichý nesouhlas malého kontingentu wraithských vojáků přidělených na 

vykonávání těžších prací. Trval na nich ve svých požadavcích a ujistil královnu, že počáteční 

realizace jejího geniálního nápadu půjde mnohem rychleji, když k několika desítkám uctívačů 

připojí i pár řadových kukel. Mohou zastávat funkci dozorců a zároveň se s jejich přispěním 

značně urychlí stavba vesnice. 

Než se dostal mezi první domky, snesl se na něj roj dotazů. Uctívači, unešení vlastní 

důležitostí, se snažili navrhnout různá vylepšení podle vlastních zkušeností. 

Aiwe poslouchal a třídil návrhy od nesmyslných až po zajímavé a zároveň proveditelné. 
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„Neříkal jsem jasně, že máte počkat, až sklizeň osobně proberu?“ snažil se velitel udržet 

hlas i myšlenky v přijatelné hlasitosti. Skupinka vědců se na něj zarputile mračila přes 

hromádku zkonzumované potravy. Byli zvyklí vybírat si nejlepší a nehodlali na tom nic 

měnit. 

Aiwe sklopil oči, aby se ještě jednou podíval na vyplýtvaný materiál. Byl si jistý, že přišel 

o značnou část použitelné sklizně. Na druhou stranu chápal i vědce. Hoffanský virus byl 

zákeřný a každá nezasažená planeta byla jako malý zázrak. 

„Běžte,“ propustil postávající vědce. Počkal, až zmizí na svých stanovištích, a sám se 

vydal na okružní cestu lodí. Bude muset zhodnotit čerstvě dodanou potravu v zámotcích, než 

přijde i o tu. Rozhodl se, že jakmile vybere nové obyvatele vesnice, požádá královnu o malou 

přepravní loď, aby je mohl hned odvézt z dosahu nenechavých rukou. 

 

Vesnice nebyla moc velká. Aiwe rozhodl, že pro začátek bude stačit pětadvacet domků. Až 

se první osadníci zabydlí, mohou přistavět, co se jim bude líbit, a pomoci dalším se stavbou 

nových obydlí. 

Výběr základních vzorků byl mnohem složitější, než si původně představoval. Lidé a jejich 

nepochopitelné rodinné vazby ho mátli. Pár dní se snažil pochopit, jak lidské společenství 

funguje, ale nakonec nad ním mávl rukou a vybíral podle vlastních kritérií a ne podle proseb 

vybraných subjektů… zarazil se. Tak je rozhodně nazývat nebude. Pokusné subjekty, vybrané 

subjekty, to všechno mu moc připomínalo časy ne tolik vzdálené, jak by si sám přál. 

„Moji pečlivě vybraní lidé,“ zamumlal si, když odchlípl ret statného muže v zámotku, aby 

zkontroloval stav jeho chrupu. 

Po třetí úspěšné sklizni se přepravní loď příjemně zaplnila. Nejvíc času zabraly testy na 

přítomnost hoffanského viru a prověření genetické kompatibility. 

Aiwe si uvědomoval, že počáteční fáze je nejdůležitější. Až začne ta následná, bude už na 

jakékoli opravy a úpravy pozdě. Trvalo mu více jak rok, než postupně převezl na vybranou 

planetu dostatečný počet lidí. Rien se svého úkolu – shromáždit semena plodin pěstovaných 

na sklizených planetách – zhostil dokonale. S každou skupinkou putovalo do rozrůstající se 

vesnice i několik pytlů z původních sýpek. 

Noví obyvatelé se v prvních dnech báli a utíkali do lesů, ale brzy pochopili, že od 

hlídkujících Wraithů jim žádné nebezpečí nehrozí, a když se na orbitě objevila cizí wraithská 

loď, hlídači ji rychle zahnali. Připravené domky se začaly plnit a hned u lesa rostly nové. Na 

druhou stranu, do otevřené travnaté pláně, se zakousla první políčka, která zatím vypadala 

spíš jako záhonky. Vesničané zkoušeli, kterým dovezeným plodinám se bude dařit nejlépe. 

Čtyřstý den od přistání na vybrané planetě, které její noví obyvatelé začali říkat Sayari, stál 

Aiwe opět před královnou. 

„Vše je připraveno, paní,“ řekl s lehkou úklonou. Cítil, jak se v něm střídá hrdost 

s panikou. Podle svého přesvědčení udělal pro fungování královnina plánu vše, co bylo v jeho 

silách. Panika naznačovala, že mohou přijít i nečekané horké chvilky. Nikdy předtím se o 

fungování lidského společenství nezajímal a brzy měla přijít doba, kdy jedno takové uměle 

vzniklé společenství povede. Navíc bude za jeho úspěch osobně zodpovědný. 

Královna si ho prohlížela s jemným úsměvem. Věděla, z čeho pramení jeho obavy. Po 

staletích ponižování se v krátkém čase dostal ke značné moci a na její rozkaz ji bude muset 

přesunout z Úlu na planetu mezi potravu. Už zaslechla, co si o jeho úkolu šuškají někteří 

důstojníci. Vláda nad lidmi, které ani nebude moci ve velkém trestat smrtí, to některým znělo 

spíš jako trest. Královně to bylo jedno. Měl trochu odlišné zkušenosti a několikrát se 

přesvědčila, že je dokázal chytře využít, ať už to bylo při postupu hodností na lodi nebo při 

sklizních. Byla by nedbalá, kdyby i ona nevyužila všeho, co se jí nabízelo. 
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„Pak tedy očekávám, že po uplynutí lhůty dvě stě dnů, na které jsme se dohodli, bude 

planeta plně zabydlena vhodnou potravou,“ řekla a vstala. „Je připraveno i zařízení na úpravu 

času?“ zeptala se Aiweho cestou na můstek. Chtěla být zahájení celé operace osobně 

přítomna. 

„Jistě. Zkontroloval jsem nastavení před několika minutami. Po jeho aktivaci bude každý 

den ve volném vesmíru znamenat deset let na Sayari.“ Aiwemu se neznatelně zadrhl hlas při 

pomyšlení, že bude dva tisíce let zavřený na planetě s lidmi. Společnost mu bude dělat jenom 

Rien a dvacet vojáků. Nemohl jich vzít víc. Zpočátku by se neuživili. Jeho návrhy, aby 

lidskou základnu na planetě nechali v časové bublině bez přítomnosti Wraithů, se nesetkaly 

s přízní královny. Nechtěla riskovat epidemie a války, kterým by Aiwe a jeho pomocníci 

mohli předejít. Po určeném čase chtěla naplnit zásobárny až po okraj a rozhodnout, zda bude 

k experimentu pokračovat. Aiwe se obával, že jedním cyklem jeho služba na Sayari neskončí. 

Přísun nezávadné potravy byl pro Wraithy příliš důležitý. 

Královna spokojeně kývla. 

 

Dvě Šipky stály na okraji vesnice, ostatních osm bylo ukryto ve vzdáleném pohoří. 

„Jste připraveni?“ ozvalo se z malé vysílačky v kokpitu jedné ze Šipek u vsi. 

Aiwe se naklonil dovnitř a krátce potvrdil, že jsou všichni na planetě. O připravenosti 

neřekl nic. Nebyl si jistý, jestli jsou připraveni. On nebyl, a když se podíval do tváře Riena, 

poznal, že i jeho zástupce má do připravenosti daleko. 

Narovnal se a zahleděl na oblohu. Přes místní hvězdu přešel sotva znatelný stín. Aiwe si 

nebyl jistý, jestli to byl řídký oranžově zbarvený obláček vodní páry nebo aktivace časového 

zařízení. Natáhl ruku do Šipky, aby se pokusil znovu vyvolat spojení s okrajem solární 

soustavy, ale pak ji stáhl. Kdyby zařízení nepracovalo správně, jistě by se to už dozvěděl. 

S tichým povzdechem se vydal do vesnice, aby zjistil, jaké tam vládnou poměry, a 

zkontroloval počáteční stádia úrody. 

„Křižník tady zůstane. Bude hlídat soustavu a opatrovat časové zařízení víc než potomstvo 

Úlu. Nic nečekaného se nesmí přihodit. O každém vyrušení mě okamžitě informujte,“ 

rozkazovala královna a oči nespouštěla z monitoru přenášejícího obraz soustavy. Byl 

rozmazaný a polohu planet nebylo možné jednoznačně určit. Královna se chtěla původně ještě 

pár dní zdržet a sledovat, jestli vše probíhá podle plánu, ale při pohledu na obrazovku se jí za 

chvíli začala točit hlava. Bude lepší, když poletí dál a nechají tady na hlídce křižník. Po dvou 

stech dnech přiletí zpět na velkou hostinu. 

Dvě stě dní byla solární soustava s planetou Sayari pečlivě hlídána. Královnin Úl v té době 

několikrát přiletěl, aby se sama panovnice přesvědčila, že je v okolním vesmíru klid a nic 

neruší její skvěle vymyšlený experiment. 

 

„O dalším osudu Aiweho a jeho jedenadvaceti Wraithů se můžeme jenom dohadovat,“ 

uzavřel Ace první část svého vyprávění. Pohodlněji si opřel hlavu a podíval se na mě, jestli 

stále poslouchám. 

Poslouchala jsem s očima široce otevřenýma. 

„Představuji si to nějak takto,“ pokračoval Ace ve vyprávění: 

 

Aiwe seděl s nohama pohodlně nataženýma před sebou a sledoval první dítě narozené na 

Sayari. Ani to netrvalo moc dlouho, ušklíbl se pro sebe. Rok a půl od jejich příchodu na 

planetu měli prvních patnáct mladých a další se narodí v blízké době. 

Malé Sari nebyl ani rok a právě se pokoušela o první krůčky. Bylo zábavné pozorovat 

s jakou námahou se zas a znovu staví, vrávorá a opět padá. 

Jiní lidé v dohledu nebyli. Zřejmě nikdo nepředpokládal, že by se Sari vydala sama na 

procházku. 
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Aiwe vstal a šel si to nemotorné mládě prohlédnout zblízka. Sari k němu zvedla hlavu, 

usmála se a natáhla ruce. Wraith automaticky ucukl, pak jí podal prsty a nechal ji, aby se jich 

chytila a vytáhla se na nohy. Třemi rychlými krůčky překonala vzdálenost k jeho noze a 

objala ji. 

Aiwe se narovnal. Nebyl si jistý, co má dělat. Mláďatům zakázal jakkoli ubližovat. 

Nemohl porušit vlastní příkaz. Cítil, jak se mu malé prstíky zarývají do kůže, když se Sari 

obracela, aby si vybrala nový směr pochodu. Sotva se ho pustila, vrátil se na svou vyvýšenou 

pozorovatelnu na zápraží domku na okraji velké vesnice. Léto zde bylo horké a on dal 

přednost plátnu před obvyklým koženým oblečením. Právě se mu to vymstilo v podobě 

malých, okamžitě se hojících ranek po dětských prstících. Pozoroval ji přimhouřenýma očima 

a opakoval si, že jednou, až Sari zestárne natolik, aby nemohla mít děti, vyhradí si ji pro sebe. 

To bylo jedno z prvních pravidel pro život na planetě, které zavedl hned po svém příchodu. 

Tehdy vyvolalo vlnu zděšení, ale lidé si na tu myšlenku postupně zvykli. Nebo to tak aspoň 

vypadalo. Nikdo neprotestoval, nikdo neutíkal. Lidé pilně pracovali, aby měli co jíst, stavěli 

nové domy, kůlny, sýpky, dílny a kdoví co ještě, a také se pilně množili. Aiwe se na to 

všechno díval ze své verandy s Rienem stojícím za zády se skrývanou spokojeností dobrého 

hospodáře. 

 

Po třech stech letech se dřevěné domky původní osady proměnily v kamenné stavby a 

populace lidí se rozrostla na několik tisíc jedinců. 

Dvacet dva Wraithů obývalo společně největší dům ve městě, ale stavba jejich soukromých 

sídel byla naplánována po celé planetě. Nebyla to rozmařilost, ale potřeba většího růstu. Jejich 

působiště nebylo na jednom místě Sayari, měli za úkol osídlit ji celou a více jak desetina času 

už uplynula. Většina sídel byla zatím jenom v hrubých plánech, ale jejich umístění bylo už 

teď přesně dané. 

Aiwe společně s Rienem pečlivě zkoumal velká jezera plná ryb, úrodná údolí a naleziště 

rud a vytvářel možné scénáře a simulace, aby jejich plán na rychlý růst lidské populace 

nenarušil žádný nedostatek. 

„Je to jako nějaká hra,“ řekl mu Rien večer před prvním velkým stěhováním části osadníků 

na nové území poblíž široké řeky a lesa s dostatkem dřeva i zvěře. Vybrali to místo proto, že 

bylo přístupné po souši i po vodě. Nemuseli tak zásoby potřebné pro začátek nové osady 

dopravovat Šipkami a mohli nechat na lidech, aby si poradili sami. 

Druhý den před rozedněním se na pláni u městečka shromáždili snad všichni jeho 

obyvatelé a také většina z vesnic roztroušených po okolí. Pohled na kolonu vozů byl 

impozantní. Před každou z dřevěných konstrukcí až do vrchu naloženou nářadím a zásobami 

stálo obrovské silné zvíře – kenrut. Poháněči si klepali hůlkami o boty a hladili svá zvířata po 

širokých nozdrách, aby je uklidnili. 

Aiwe kontroloval seznam odcházejících. Spokojeně pokyvoval hlavou, dokud mu pohled 

nepadl na výčet poslední rodiny. 

„Ne!“ zavrčel dost nahlas, aby ho uslyšel Rien. „Tahle tady zůstane!“ Podal mu seznam a 

černým nehtem zatrhl jedno jméno. 

„Sara?“ Rien nedokázal skrýt údiv smíchaný s rozladěním. Všiml si, že rodinu, do které 

patřila Sara, velitel sleduje obzvlášť pečlivě. Drobná nenápadná dívka se zelenýma očima 

nikdy žádnému z Wraithů nedala důvod k pohledu navíc, natož ke stížnosti. Vybral její rodinu 

osobně, aby unikla přísnému Aiweho dohledu, který byl podle Rienova názoru zbytečný. 

Potřebovali udržet budoucí potravu v klidu. Stres z přílišné pozornosti neprospíval nikomu. 

„Zůstane ve městě.“ Aiwe své rozhodnutí podpořil výrazným gestem ruky. 

Rien mlčky sklonil hlavu, otočil se a prodral se k posledním třem naloženým vozům. 

Netrvalo dlouho a za trochy křiku a zmatků se zvířata i se svým nákladem otočila a prošla 

narychlo uvolněnou cestou zpátky do města. 
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Aiwe si všiml nejenom vyděšeného pohledu Sary, ale také nesouhlasu Riena. Stiskl ruku 

v pěst, aby ovládl nával hněvu. Jeho zástupce nevěděl, že Sara patří k rodině, která se na 

Sayari jako první rozmnožila. Znovu ucítil prstíky malé Sari zaryté ve svém svalu. Tuto 

rodinu, a zvlášť její ženy, nehodlal pustit z dohledu za žádných okolností. 

 

„Slyšel jsem ve městě nový příběh,“ řekl Rien. „Proslýchá se, že celá Sayari čeká na návrat 

velké vládkyně, která se snese z nebes. Lidé začali vytvářet zvětšovací zařízení a obracejí je 

k obloze, aby ji zahlédli jako první.“ 

Aiwe se usmál. Asi před půl rokem se zmínil o něčem podobném před několika 

služebnými v domě. Už si myslel, že jeho snaha vyšla nadarmo, ale právě se dozvěděl, že 

vyšla ještě lépe, než se odvažoval doufat. Manipulace s lidmi byla jednoduchá. Za těch osm 

set let se dokonale naučil, jak mezi nimi šířit dezinformace, pověry a ovlivňovat jejich 

myšlenky tak obratně, aby byli přesvědčení, že jsou jejich vlastní. 

„Sari,“ oslovil později odpoledne starou ženu utírající neviditelný prach v jeho pokoji, 

„přijď sem brzy ráno. Už je čas.“ 

Sari se hluboce poklonila a beze slova zmizela v podvečerních stínech. Před více jak 

padesáti léty dostala jméno po svém předkovi - první ženě, která se na planetě narodila. Už 

deset let ji Wraithové nechali přesluhovat a trápit se problémy stáří, kterých byli mnozí ostatní 

ušetřeni. Konečně se snad i ona dočkala svého času odchodu. Usmála se. Předat zbytek své 

energie veliteli byla pocta, které se dostalo jenom málokomu. 

 

„Veliteli!“ Rien stál ve dveřích soukromých pokojů Aiweho, ruku měl zvednutou v 

obranném gestu a napůl vztaženou k Syar. Ležela na podlaze víc mrtvá než živá po jednom z 

velitelových výslechů. 

V posledních letech si vzal do hlavy, že se na Sayari zmáhá hnutí odboje, které se snaží 

zlikvidovat Wraithy na planetě a zabránit příletu královny. Na všech veřejných místech 

placení vyvolávači provolávali slávu blízkému příletu hvězdné lodi s panovnicí a na skrytých 

místech se jistě scházelo několik nespokojenců, kteří si přáli jenom jednu změnu: zmizení 

všech Wraithů z povrchu Sayari. 

„Vím, že něco tají,“ zavrčel Aiwe. „A řekne mi to.“ 

Rien získal popelavou barvu. Věděl, co Syar tají a že to nejsou plány hnutí odporu. 

„Pane,“ zašeptal, když viděl, že se Aiwe znovu sklonil nad ležící dívkou. „Nechrání žádný 

odpor. Na to vám můžu dát své slovo.“ 

Aiwe se napřímil a podezřívavě si ho přeměřil. „Tak co tají?!“ štěkl netrpělivě. 

Rian zaváhal. Nechtělo se mu přiznávat k vlastní slabosti. Koutkem oka zahlédl Syar. 

Pootočila hlavu, aby na něho viděla, a pak s ní mírně zavrtěla. Rian ucítil osten ponížení. Ta 

dívka se zdála silnější než on. Narovnal se a podíval se veliteli do očí. 

„Syar tráví většinu svého času se mnou. Nemá možnost vymýšlet plány na nějaký odpor, 

protože celou svoji pozornost věnuje mně,“ řekl s větším odhodláním, než jaké ve skutečnosti 

cítil. Byl si dobře vědom toho, že velitel podobné vztahy striktně zakázal hned na počátku 

celého experimentu. 

Wraithové měli na lidskou populaci dohlížet, aby se náležitě množila a poskytla jejich Úlu 

hojnost potravy při každé návštěvě. Bližší vztahy s tak nízkým druhem byly nepřijatelné a 

trestané smrtí obou proviněných. Rien byl za téměř dva tisíce let na planetě svědkem celkem 

tří exekucí, když se některý ze strážců provinil s lidskou ženou. Žádná z těch smrtí nebyla 

jednoduchá a Rien stěží potlačil zachvění, když si na ně vzpomněl. 

„Celou? Svoji? Pozornost?“ zdůrazňoval Aiwe slova svého zástupce. Byl zděšený skoro 

stejně, jako Wraith stojící před ním. Nejen, že se musí vypořádat s odbojem, navíc ho zradil 

ten nejbližší, který ho měl za všech okolností podporovat. Trhnutím zvedl Syar na nohy a 
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postrčil ji k Rienovi takovou silou, že mu přímo vletěla do náruče. „Postarej se o ni,“ zavrčel. 

Vztek prozatím ukryl. 

Rien beze slova chytil Syar a odnesl ji do svého pokoje. Netrvalo mu dlouho zahojit dívce 

rány a vrátit jí sílu. Stačil jediný dotek. Nepřekvapilo ho, že vzápětí do místnosti přišli tři ze 

strážců a oba je odvedli. S dívkou zacházeli celkem slušně, ale Rien cestou na nejvyšší z věží 

jejich společného sídla ztratil kvůli úmyslně způsobeným zraněním většinu své životní síly. 

Aiwe stál na ochozu a díval se na ně bezvýrazným pohledem. 

„Za porušení jednoho z nejdůležitějších zákonů této planety,“ začal odříkávat zpočátku 

tiše, ale s každým slovem jeho hlas zesiloval, „vás čeká trest, který je úměrný vaší vině. 

Chtěli jste být spolu. Spolu jste trávili čas, plánovali zničení královské lodě, spolu nyní 

pomalu zemřete. Slyšte, lidé Sayari! Tito dva se provinili tím nejhorším způsobem. Všichni 

teď můžete sledovat, jak budou společně umírat. Pomalu umírat.“ Poslední slova už zase 

jenom šeptal. 

Dav lidí z města shromážděný před wraithským domem stál tiše. Všechny tváře byly 

otočené vzhůru a dívaly se, jak jsou Rien a Syar přivázáni za ruce na dlouhý provaz a 

zavěšeni z ochozu tak, aby se nedokázali sami osvobodit. 

Dva muži na okraji davu se na sebe podívali a pomalým krokem se vydali na svou další 

cestu. To, co se v poslední době dělo, už bylo neúnosné. Někdo s tím musel něco udělat a oni 

věděli, co by to mělo být. 

Rien s obtížemi zvedl hlavu, aby viděl na Syar. Zašeptal její jméno. Lano se pootočilo a 

najednou se díval do očí Aiweho. 

„Milost,“ řekl chraplavě. „Pro ni,“ dodal, když viděl, jak se velitel zamračil. 

Aiwe se na něho díval bez známky, že by ho slyšel. Pak mu z úst splynulo tiché „Nikdy,“ a 

velitel se otočil a odcházel. 

Rien se znovu otočil k Syar. Poznal, že už je pro ni pozdě. Syar byla mrtvá. I wraithského 

zástupce opouštěly poslední zbytky sil. Jako ve snu cítil zachvění země a viděl, jak se k němu 

ze všech stran žene ohnivá stěna. 

 

Čas udělal krůček zpět 

 

„Veliteli!“ Rien stál ve dveřích soukromých pokojů Aiweho, ruku měl zvednutou v 

obranném gestu a napůl vztaženou k Syar. Ležela na podlaze víc mrtvá než živá po jednom z 

velitelových výslechů. 

V posledních letech si vzal do hlavy, že se na Sayari zmáhá hnutí odboje, které se snaží 

zlikvidovat Wraithy na planetě a zabránit příletu královny. Na všech veřejných místech 

placení vyvolávači provolávali slávu blízkému příletu hvězdné lodi s panovnicí a na skrytých 

místech se jistě scházelo několik nespokojenců, kteří si přáli jenom jednu změnu: zmizení 

všech Wraithů z povrchu Sayari. 

„Vím, že něco tají,“ zavrčel Aiwe. „A řekne mi to.“ 

„Pane, čeká potomka,“ namítl Rien. 

Aiwe se po něm rozzlobeně ohlédl. „Co to s tím má společného?“ štěkl. 

Rien otevřel ústa, ale neodvážil se připomenout veliteli první zákon Sayari, a zase je 

zavřel. Aiwe pochopil, skočil k Rienovi a přirazil ho loktem na zeď vedle dveří. 

„Mám čekat, až se narodí další z těch, kteří se chtějí bránit?“ zasyčel mu zblízka do 

obličeje. Zlost se v něm zvětšovala úměrně k tomu, jak si uvědomoval, že se chová stejně jako 

vědci z Via Dimidia. Nedokázal to ovládnout. Potřeboval mít pod kontrolou celou lidskou 

populaci a Syar a její rodinu zvlášť. „Začalo to u Sari a skončí u Syar,“ řekl zdánlivě klidným 

hlasem. Odstoupil od Riena, trhnutím zvedl dívku na nohy a vlekl ji vzhůru na nejvyšší věž 

společného wraithského sídla. 



 140 

„Poslední šance na pravdu,“ naklonil se těsně nad dívčinu tvář. Nebyl si jistý, jestli ho 

vůbec slyšela. Byla ochromená bolestí a děsem a podle představ Aiweho i odhodláním 

neprozradit nic, z čeho by mohl hnutí odhalit. Rychlým pohybem jí jedním koncem dlouhého 

lana spoutal ruce před tělem a jeho druhý konec přehodil přes vyčnívající trám. 

„Nebudeš mluvit?“ mručel si spíš pro sebe, než že by kladl otázku. To už držel Syar na 

rámu vysokého okna. Volný konec provazu si obtočil kolem předloktí a pevně ho chytil. 

Nechtěl, aby se zabila hned pádem na kamennou cestu. „Až tě uvidí, určitě někdo promluví,“ 

ušklíbl se a rozevřel prsty držící dívku za rameno. 

Vypadla z okna a rozhoupala se asi patnáct metrů nad zemí. Ani nevykřikla. 

Velitel ji chvíli pozoroval. Teprve když se otočil k odchodu, všiml si, že ještě pořád drží 

druhý konec provazu. Přivázal ho k velkému železnému kruhu ve stěně vedle okna, ven už se 

ani neohlédl a odešel zpátky do svých pokojů. Potřeboval být sám a promyslet si další krok k 

odhalení spiknutí. 

Samota mu nebyla dopřána. Netrvalo ani dvacet minut a dostavila se delegace z města s 

úpěnlivou prosbou, aby těhotné ženě odpustil prohřešek, ať už byl jakýkoli, nebo jí alespoň 

nechal porodit. Seděl za stolem, díval se před sebe a na žádná slova nereagoval. Delegace 

odešla bez odpovědi a se strachem, že i oni budou čelit zlobě velitele. 

Pak přišel Rien. Neprosil, nežádal ani nevyhrožoval, prostě se zeptal, kdy může Syar 

osvobodit. 

K tomu Aiwe zvedl hlavu. „Nikdy,“ řekl sotva slyšitelně a zase hlavu odvrátil. 

Rien se lehce uklonil a odešel. 

Aiwe konečně zůstal sám se svými myšlenkami. 

Rien odešel nejenom z pokoje velitele, ale i z wraithského sídla. Bloudil ulicemi, dokud 

nenarazil na nenápadného muže, který očividně mířil přímo k domovu, aby si odpočinul po 

těžké práci. Rien počkal, až muž zatočí do prázdné uličky, několika rychlými kroky ho 

dohonil a za loket ho otočil k sobě. 

„Vím, kam umístit nálož, aby nadělala co nejvíc škody,“ řekl mu bez okolků. 

Muž se na něj vyděšeně podíval. 

„Znáš mě pod jménem Furel,“ pokračoval Rien, když pochopil, že se od muže žádné 

reakce nedočká. 

„Furel?“ vydechl muž nevěřícně. 

Rien přikývl a netrpělivě čekal, až si muž přebere informace, kterých se mu dostalo. Věděl, 

že lidé chápou pomalu a musí jim dát čas. 

V očích muže se zažehla jiskřička poznání a Rien ho pustil. Zároveň mu pokynul, aby ho 

následoval. „Ukážu ti to místo. Vím, že máte dostatečně silnou nálož. Umístíte ji tam sami. 

Jestli Syar zemře…,“ nedopověděl. Nemusel. 

Na jezero plné výbušné směsi přišel nedávno právě na nenápadné procházce se Syar. 

Odvedl tam muže a nechal ho svému osudu. Nebyl Furel. To jméno si jenom vypůjčil od 

jednoho z prvních odpůrců příletu královny. Sám ho před rokem chytil a zabil a teď ho ještě 

využil k pomstě nad krutým trestem Syar bez soudu a slitování. 

Docházel k wraithskému domu a viděl před ním skupinku lidí hledící nahoru. Také zahlédl 

několik mužů nenápadně se kradoucích ke vstupu do skalních jeskyní s podivně neforemnými 

kabáty zapnutými až ke krku. 

Došel pod vystupující trám a vzhlédl stejně, jako všichni lidé. Syar sebou v tu chvíli trhla a 

zůstala viset na provazu se zvrácenou hlavou. Rien věděl, že právě zemřela. 

Vzdálená detonace roztřásla všechny stavby ve městě. Než stačily popadat, dostihla je 

ohnivá stěna. Oranžové záře na obloze si nikdo nevšiml. 

 

Čas udělal krůček zpět 
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„Veliteli!“ Rien stál ve dveřích soukromých pokojů Aiweho, ruku měl zvednutou v 

obranném gestu a napůl vztaženou k Syar. Ležela na podlaze víc mrtvá než živá po jednom z 

velitelových výslechů. 

V posledních letech si vzal do hlavy, že se na Sayari zmáhá hnutí odboje, které se snaží 

zlikvidovat Wraithy na planetě a zabránit příletu královny. Na všech veřejných místech 

placení vyvolávači provolávali slávu blízkému příletu hvězdné lodi s panovnicí a na skrytých 

místech se jistě scházelo několik nespokojenců, kteří si přáli jenom jednu změnu: zmizení 

všech Wraithů z povrchu Sayari. 

„Vím, že něco tají,“ zavrčel Aiwe. „A řekne mi to.“ 

„Pane, čeká potomka,“ namítl Rien. 

Aiwe se po něm rozzlobeně ohlédl. „Co to s tím má společného?“ štěkl. 

Rien otevřel ústa, ale neodvážil se připomenout veliteli první zákon Sayari, a zase je 

zavřel. Aiwe pochopil, skočil k Rienovi a přirazil ho loktem na zeď vedle dveří. 

„Mám čekat, až se narodí další z těch, kteří se chtějí bránit?“ zasyčel mu zblízka do 

obličeje. Zlost se v něm zvětšovala úměrně k tomu, jak si uvědomoval, že se chová stejně jako 

vědci z Via Dimidia. Nedokázal to ovládnout. Potřeboval mít pod kontrolou celou lidskou 

populaci a Syar a její rodinu zvlášť. „Začalo to u Sari a skončí u Syar,“ řekl zdánlivě klidným 

hlasem. Odstoupil od Riena, trhnutím zvedl dívku na nohy a vlekl ji vzhůru na nejvyšší věž 

společného wraithského sídla. 

„Poslední šance na pravdu,“ naklonil se těsně nad dívčinu tvář. Nebyl si jistý, jestli ho 

vůbec slyšela. Byla ochromená bolestí a děsem a podle představ Aiweho i odhodláním 

neprozradit nic, z čeho by mohl hnutí odhalit. Rychlým pohybem jí jedním koncem dlouhého 

lana spoutal ruce před tělem a jeho druhý konec přehodil přes vyčnívající trám. 

„Nebudeš mluvit?“ mručel si spíš pro sebe, než že by kladl otázku. To už držel Syar na 

rámu vysokého okna. Volný konec provazu si obtočil kolem předloktí a pevně ho chytil. 

Nechtěl, aby se zabila hned pádem na kamennou cestu. „Až tě uvidí, určitě někdo promluví,“ 

ušklíbl se a rozevřel prsty držící dívku za rameno. 

Vypadla z okna a rozhoupala se asi patnáct metrů nad zemí. Ani nevykřikla. 

Velitel ji chvíli pozoroval. Teprve když se otočil k odchodu, všiml si, že ještě pořád drží 

druhý konec provazu. Přivázal ho k velkému železnému kruhu ve stěně vedle okna, ven už se 

ani neohlédl a odešel zpátky do svých pokojů. Potřeboval být sám a promyslet si další krok k 

odhalení spiknutí. 

Samota mu nebyla dopřána. Netrvalo ani dvacet minut a dostavila se delegace z města s 

úpěnlivou prosbou, aby těhotné ženě odpustil prohřešek, ať už byl jakýkoli, nebo jí alespoň 

nechal porodit. Seděl za stolem, díval se před sebe a na žádná slova nereagoval. Delegace 

odešla bezu odpovědi a se strachem, že i oni budou čelit zlobě velitele. 

Pak přišel Rien. Neprosil, nežádal ani nevyhrožoval, prostě se zeptal, kdy může Syar 

osvobodit. 

K tomu Aiwe zvedl hlavu. „Nikdy,“ řekl sotva slyšitelně a zase hlavu odvrátil. 

Rien se lehce uklonil a odešel. 

Aiwe konečně zůstal sám se svými myšlenkami. 

„Zničím je,“ šeptal si pro sebe. „Odboj. Podzemí. Celé Podzemí zničím. Nic neohrozí 

přílet královny. Zničím celé podzemí,“ uzavřel polohlasem. Jako ve snách vstal a vyšel z 

pokoje. Pohyboval se chodbami a připadalo mu, že plave. Vznášel se na vlně odhodlání a 

šílenství, a ta ho vedla do suterénu k pečlivě upraveným sklepům, a pak ještě hlouběji do 

jeskyní, které objevil už kdysi dávno a kam chodíval, aby si srovnal myšlenky. Jeskyně mu 

připomínaly chodby wraithské lodi a pobyt v nich ho uklidňoval. 

Tentokrát se nechtěl uklidnit. Měl před očima cíl své cesty: Velké jezero plné zvláštní 

vysoce hořlavé směsi. Sedl si k němu a díval se do jeho temných vod. 
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Netrvalo to dlouho. Zamrkal, jakoby se probíral z transu, otočil se a s prvním krokem zpět 

hodil přes rameno zvláštní bělavý kamínek. Kamínek dopadl na mělčinu na okraji jezera a 

zdánlivě se nic nestalo. Ani vlnka se nerozběhla po hladině. Aiwe stačil udělat ještě dva další 

kroky a dostat se za první ohyb skalních chodeb, když se po jezeře místo vlnky rozběhl 

plamínek. Rostl a mohutněl a než se velitel dostal do sklepení, valila se z jezera do všech 

jeskyní obrovská ohnivá povodeň. 

V přízemí Aiweho hledal Rien. Velitelovy pokoje byly prázdné a věděl, že ani ve věži 

není, tak běžel dolů s představou, že se šel Aiwe projít. Narazil na něj ve chvíli, když velitel 

otvíral vchodové dveře. 

„Pane,“ vydechl zástupce. „Ta dívka. Syar. Už je mrtvá. Její zranění byla zřejmě vážnější 

než…,“ nedořekl. 

Země se jim začala chvět pod nohama a na obloze se objevila oranžová záře. 

„Co to…? Časové pole,“ zašeptal Aiwe. 

Země pukla náporem ohnivého šílenství. Planeta se otřásala výbuchy po celém svém 

povrchu až se v posledním vzedmutí ohně a roztavených hornin rozprskla do ztracena. 

Časové pole před ohnivou stěnou zmizelo a znovu se objevilo, aby Sayari scelilo asi tři 

hodiny před výbuchem. 

 

Čas udělal krůček zpět 

. 

. 

. 

 

Ace mě k sobě přitáhl blíž. „Dva tisíce let na planetě mezi lidmi. Muselo to být 

vyčerpávající. Navíc s vědomím, že v reálném vesmíru oběhne jenom dvě stě dnů. Za dva 

tisíce let se dá změnit úplně všechno, ale za dvě stě dnů zůstane většina věcí stejná.“ 

„Ale jak…?“ začala jsem se ptát. 

„Dopovím ti to,“ přerušil mě slibem. „už to nebude dlouhé vyprávění.“ 

 

 „Má paní, už je to dvě stě dní od chvíle, kdy jsme zapnuli časové zařízení. Přejete si 

ukončit změnu času?“ Wraith se hluboce klaněl před královnou. 

Stále tak dokonalý, pomyslela si. Pořád jí dával najevo svoji bezbřehou oddanost a 

vděčnost, že ho vyvolila za velitele lodi, zatímco ten původní – Aiwe – žil mezi lidmi na 

farmě. 

Farma. Královna si neodpustila úšklebek. Velice trefně vyjádřeno. Byla zvědavá, jak si její 

bývalý velitel mezi tou zvěří poradil. 

„Ukončete to,“ pokynula veliteli. Nechala ho, aby sám položil dlaň na časové zařízení a 

druhou rukou zadal v rychlém sledu sérii složitých příkazů. Nekontrolovala ho, upřeně 

sledovala monitor s obrazem soustavy a rukama svírala okraj nejbližšího ovládacího pultu. Už 

dlouhou dobu se necítila tak nedočkavá, jako v této chvíli. 

Klouby na rukou jí zbělely. Obraz ukazoval něco, co v první chvíli nedávalo žádný smysl. 

„Co se stalo?“ Nový velitel zvedl hlavu, aby se i on podíval na obrazovku, a vzápětí byl 

sražen královnou k zemi. Tvář měla bledší než obvykle a na krku jí vyskákaly tmavé skvrny. 

Velitel zůstal ležet a neodvažoval se pohnout. Čekal, až se od něj královna odvrátí, a pak 

teprve opatrně natočil hlavu, aby viděl na monitor. 

Zařízení na dilataci času fungovalo na první pohled bezchybně. Časová bublina zmizela a 

soustava vypadala zdánlivě v pořádku. Pak mu pohled padnul na Sayari a křečovitě zaryl 

prsty do podlahy. 

Sayari v mlhavém obláčku na své dráze kmitala v kratičkém, jenom citlivými senzory 

zaznamenaném, rozmezí a její vzhled nebylo možné pohledem určit. 



 143 

 „Blíž!“ zasyčela královna. 

„Sondy,“ odvážil se vzápětí navrhnout velitel. Královna se po něm ani neohlédla, ale kývla 

na jednoho z důstojníků tiše stojících opodál. 

Sondy vyletěly k planetě. Než se ustálily v patřičných vzdálenostech, několik jich bylo 

pohlceno anomálií kolem sledované planety. Brzy bylo jasné, že se sondy musí držet v 

poloviční vzdálenosti mezi Sayari a oběžnou drahou nejbližších planet. Obrazy přenášené na 

palubu Úlu vědci rozebírali obrázek po obrázku a tváře se jim stále víc chmuřily. 

„Tohle dlouho nevydrží,“ zavrčel jeden z nich. Prohlížel si sadu snímků ze Sayari od 

zdánlivě klidné planety až po poslední, který celý zaplňovala stěna ohně. 

„V jakém časovém rozmezí se pohybujeme?“ zeptala se královna. Právě vešla do 

laboratoře uzpůsobené pro výzkum vzniklého jevu. Kolem všech stěn byly velké obrazovky 

zachycující jednotlivé fáze planety ve smyčce. 

„Jedná se o několik hodin. Nejvýš pět, nejméně dvě,“ odpověděl jeden z vědců královně. 

Ani k ní neotočil hlavu, stále ponořen do složitých výpočtů. „V okamžiku zrušení dilatačního 

pole na planetě došlo k nějaké katastrofě, která zapříčinila, že se čas kolem ní zhroutil do 

smyčky.“ 

„Jestli se nám nepodaří smyčku ukončit, roztrhá to celou soustavu,“ doplnil ho další. 

Královna po něm netrpělivě šlehla očima. Soustava ji nezajímala, chtěla svoji bohatou 

sklizeň. 

Další zkoumání nepřineslo žádné pozitivní výsledky. Po stu dnech usilovné práce věděli 

vědci z královnina Úlu, jak časovou smyčku nelze vypnout. Na způsob, jak to celé zastavit, 

nepřišli. 

Královna v zoufalství oslovila další lodě s nabídkou, že se o sklizeň rozdělí s tím, kdo 

nalezne správnou odpověď na hádanku časové smyčky. 

Po další stovce dnů se k Wraithům přidaly i některé jiné rasy, aby společně vyřešily 

záhadu. Solární soustava se začala přeskupovat, aby se vyrovnala s jiným působením sil, a 

dělala ve výpočtech ještě větší zmatek. 

 

Ace se odmlčel a zhluboka se nadechl. 

„Když jsem po půl roce vlastních výzkumů a zkoumání z toho místa odlétal, neměl nikdo k 

řešení blíž než v den, kdy časová smyčka začala působit. Kolem soustavy byla shromážděna 

úctyhodná sbírka vesmírných průzkumníků, vědců i zatvrzelých teoretiků ze všech částí 

galaxie. O mnohých z přítomných ras jsme nikdy předtím neslyšeli a podle stupně vyspělosti 

jejich vybavení o nich po ukončení této krize zase neuslyšíme. Bylo to zvláštní, jak jeden 

problém dokázal spojit nepřátele na život a na smrt. Po úvodní fázi, které se zúčastnili pouze 

Wraithové, už o žádné sklizni nepadlo jediné slovo. Důležitý byl jen problém s ukončením 

časové smyčky a záchranou obydlené planety. 

Poslední, co jsem před odletem zaslechl, bylo, že se na jedné cestovatelské lodi objevil 

povznesený Antik. Nějaká žena s bezvýznamným jménem. Stručně oznámila, že časovou 

smyčku může zrušit pouze obyvatel planety Sayari změnou svého postoje. Dokud při každém 

opakování dojde na konci k výbuchu, bude mít smyčka dost energie ke svému opakování.“ 

Ace se odmlčel zahleděný do prázdna. 

„A nemohla pomoci?“ zeptala jsem se. 

„Ptáš se jako všichni ostatní,“ ušklíbl se Wraith. „Mohla pomoci, ale nechtěla. Bylo jí to 

vlastně jedno.“ 

Cítila jsem, jak se vedle mě otáčí do pohodlnější polohy. 

„Myslíte si, že Antiky znáte, že jsou to vaši dávní předci, ale nevíte vůbec nic. Jsou 

nelítostní, bezohlední a zahledění jenom do sebe. Proč si myslíš, že jsme s nimi vedli válku? 

Pro jejich krásné oči a dobrá srdce? Soucit nebo snaha pomoci jsou pro ně neznámé pojmy.“ 
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„Zatímco Wraithové jsou svými laskavými a soucitnými činy vyhlášení,“ prskla jsem po 

něm. Jeho slova se mě dotkla na nečekaném místě. I já si kdysi myslela, že Antikové jsou 

úžasní a dokonalí. Tento jednoduchý pohled se začal měnit po naší návštěvě jeskyní na Nové 

Veitoně. 

Ace se zasmál. „Konečně jsi to pochopila,“ zašeptal spokojeně. „Ale abych se vrátil ke 

konci svého vyprávění: mám obavu, že tím, kdo bude muset změnit svoje rozhodnutí, je sám 

Aiwe.“ V jeho hlase jsem uslyšela povzdech.  

 

 

 

32. Jak vypadá klid 
 

Zak si nenápadně promnul unavené oči. Sám vedl loď i předtím, ale nikdy v tak vypjaté 

situaci. Ztráta velitele se projevovala na každém kroku. Stovky drobných rozhodnutí, které 

Ace dělal bez toho, aby si je vůbec uvědomoval, se na Zaka valily jako lavina. Navíc stále 

více důstojníků projevovalo nespokojenost s tím, že setrvávají na místě. Podle jejich názoru 

byl velitel mrtvý a zůstávat poblíž zeleného mezihvězdného mračna bylo nejenom 

neefektivní, ale také nebezpečné. 

Zástupce velitele doufal, že po krátkém procesu s Keratem nastane klid a zbývající členové 

posádky se budou snažit co nejdříve splnit zadané úkoly. Nestalo se. Všeobecná 

nespokojenost byla stále znatelnější. I Zakův nejbližší spolupracovník Lyn si dovolil opatrný 

dotaz na délku jejich pobytu. 

„Až tady budeme hotovi,“ zavrčel na něho tehdy Zak. Byl si vědom zvláštního pohledu, 

který se Lynovi usadil v očích po této odpovědi. „Čím dřív budeme u konce této akce, tím 

dřív odletíme,“ dodal smířlivěji. „O co máš strach? O zásoby?“ zeptal se s novou vlnou 

podrážděnosti. 

„O život,“ řekl tiše Lyn. „Není to bezpečné ani tam,“ kývl k obrazovce ukazující okolní 

vesmír, „ani tady,“ dotkl se očima vstupu na můstek. 

„Měl bych začít řešit další vzpouru?“ zamračil se Zak. „Nebo se připravíme na návrat 

velitele?“ 

Lyn si pro sebe povzdechl. „Co kompromis?“ odvážil se navrhnout. „Najdeme nejbližší 

solární soustavu a necháme ji prozkoumat. Důstojníci a vědci budou spokojení, že mají jasný 

cíl. Mezitím můžeme pokračovat ve výpočtech a vrátíme se, až nastane správný čas.“ 

S očekáváním se zadíval na Zaka. 

Zástupce se rukama opřel o okraj panelu a zadíval se před sebe. „Zjistím, kolik času máme 

do okamžiku zachycení a nechám tady sondu, aby sledovala možné změny a předávala je 

přímo lodi,“ rozhodl. „Najdi nejbližší systém,“ otočil hlavu k Lynovi. 

Lyn stěží skryl spokojený úsměv a ruce se mu rychle rozběhly po ovládači. Na okamžik se 

zarazil, když kolem něj Zak procházel a tiše ke svému podřízenému zahučel: „Dobrá práce.“ 

Pak už se plně věnoval dálkovým senzorům. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

V následujících dnech jsem chodila po domě, kterému začali místní obyvatelé říkat 

Balaytod, stále vyrušovaná dotazy na úpravy uvnitř i v zahradě. Věděla jsem, že Ace po první 

otázce týkající se zařízení a fungování domácnosti, rozhodl, že na všechny dotazy tohoto 

charakteru budu odpovídat pouze já. Nevěděla jsem, jestli se mám vztekat, že mě nenechají na 

pokoji, nebo být ráda, že místo, kde zřejmě nějaký čas zůstaneme, bude podle mých představ. 

Nebyla jsem si jistá, jestli nějaké představy mám. Myšlenky se mi pořád točily dokolečka 
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kolem jediného tématu: slibu harpyjím a způsobech, jak jsem jim mohla zabránit v odnesení 

Acelynn. 

Práce na domě přesto postupovaly rychle, jak přibývalo stále více pomocných rukou. 

Kromě Kesaka, Narr a Teji se hned další den po zlikvidování zbytku Zuratových mužů 

objevila Zania a přivedla s sebou další tři starší ženy a jednoho muže. Bez pobízení se pustili 

do úklidu domu a ulehčili Kesakovi nepříjemný úkol se zakopáním mrtvol. Nově příchozí 

muž a jedna z žen zůstali na zahradě a začali na moje přání postupně likvidovat všechny pasti. 

Další ženy pod vedením Zanie začaly uklízet patro a zvláštní péči věnovaly velkému 

vzdušnému pokoji mezi křídly schodiště, který jsem vybrala jako ložnici pána domu. Narr a 

Teja na malém dřevěném vozíku přivážely potraviny. Zatím jsem se neptala, jak ho získaly, 

jen jsem ho dělila na spravedlivé části pro všechny, kdo v domě pracovali. I to byla moje 

práce. Za tři dny už jsem bez ptaní věděla, že k domu patří také velká sýpka a sklepy plné 

nejrůznějších potravin. 

Za pár dní byla ložnice pána domu připravena k používání. Zania a Narr stály kolem dveří 

jako čestná stráž a čekaly, až Ace vejde a prohlédne si své nové místo odpočinku. Postávala 

jsem opodál zvědavá, jestli ocení můj návrh výzdoby. V jedné z komor plných nábytku a 

drobného zařízení jsem našla stočený vyšívaný obraz: temné nebe plné bílých hvězd. Visel 

teď nad širokou postelí dobře viditelný hned od vstupu. 

Ace se zastavil mezi dveřmi. Díval se před sebe a svaly na čelistech se mu napínaly. 

Podobnou reakci jsem očekávala a obě ženy měly přísný rozkaz ani se nehnout, dokud pán 

Todd nevejde dovnitř. Měla jsem trochu obavu, jestli se v prvním okamžiku dokáže 

ovládnout. Připomínka toho, co bylo zatím nedosažitelné, byla na hranici jeho kontroly. 

Počkala jsem tři pomalé nádechy a pohnula jsem se sama. Zastavila jsem se za ním a 

natáhla ruku, abych mu ji položila na rameno. Nestačila jsem se ho ani dotknout, když se 

otočil, chytil mě za rameno a druhou ruku mi přitiskl na prsa. Hned ji odtáhl a stiskl v pěst. 

Narr tiše vykřikla a Zania si přikryla ústa dlaněmi. Obě se s hrůzou dívali, jak se nade 

mnou Wraith sklání a syčí mi do obličeje neznámou řečí. 

Mluvil wraithsky. Bylo to tak dlouho, co ji použil naposledy, že jsem měla potíže mu 

porozumět. Vlastně ani nebylo čemu. Proud nadávek, kterými mě zahrnul, by se dal vyjádřit 

jednou prostou větou: ‚Nestoupej si za mě, když mám zlost.‘ 

„Dobře,“ zamumlala jsem. „Dobře. Už mě pusť.“ Marně jsem se pokoušela vykroutit 

z jeho sevření. 

Narovnal se a stále za rameno mě postrčil za práh ložnice, pak se otočil a zavřel za námi 

oběma ženám před nosem. 

Uslyšela jsem Zanii, jak polohlasně řekla Narr: „Zdá se, že je Todd nakonec spokojen.“ 

Odpověď mladší dívky jsem už neslyšela. Mnula jsem si rameno a usmála jsem se na Ace. „Je 

hezký, viď?“ zeptala jsem se klidně. „Celý pokoj a ten obraz zvlášť.“ Došla jsem ke zdi a 

přejela rukou po spodní hraně jeho rámu. 

Ace zavrtěl hlavou a podíval se k zavřeným dveřím. „Budu teď vypadat, jako neschopný 

despota, který si zlost vybíjí na ženách,“ zamračil se. 

Nechala jsem jeho poznámku bez odpovědi, vrátila se k němu a objala ho. Přejel mi prsty 

po pochroumaném rameni v omluvném gestu a přitáhl mě blíž. 

Byla bych tak ráda zůstala, protože to bylo jediné místo, kde jsem se cítila klidná, ale 

věděla jsem, že Zania už netrpělivě čeká až se objevím, abychom společně pohovořily s nově 

příchozími žádajícími o práci v Balaytodu. 

Dům se postupně plnil lidmi různých profesí a za pomoci Zanii jsem musela začít dělat 

výběr těch, kteří mohou zůstat, a těch, jejichž služby nejsou zapotřebí. Někdy bylo odmítnutí 

náročné. Po jedné zvlášť výbušné debatě jsem si nahlas povzdechla, že nemáme žádného 

silného muže, který by neodbytného žadatele odvedl na hranice pozemku. Zania se nahlas 

nevyjádřila, ale při první příležitosti vyhledala Ace, a pak vedla dlouhý rozhovor s Kesakem. 
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Skoro jsem to nezaznamenala. Kontrolovala jsem právě použitelné kuchyňské náčiní a marně 

se snažila zakrýt vlastní neznalost asi poloviny divných nástrojů, které mi dvě ze starších žen 

předložily. 

„Nechte tady vše, co bude třeba a co je k užitku,“ řekla jsem jim podrážděně, když jsem si 

všimla, že po sobě vrhají kradmé pohledy. Odešla jsem do haly v okamžiku, kdy se Kesak 

před Zanií hluboce uklonil a rychle vyšel ven. Usmála jsem se. Tak hluboce se neklaněl 

nikomu jinému. Zania na něj musela zapůsobit velice výrazně. 

Stůl, u kterého se všichni scházeli k večernímu jídlu, začínal být malý. Ace sedal v jeho 

čele a čím dál víc se mračil. 

„Nejsem si jistá, jestli je bezpečné sedat s pánem Toddem u jednoho stolu,“ řekla jsem tiše 

Zanii to odpoledne, kdy byla novému pánovi předána k užívání ložnice v patře. Věděla jsem, 

že jeho reakce Zanii i Narr vyděsila a využila jsem toho, abych Wraitha zprostila povinnosti 

sdílet večerní jídlo s lidmi. Po hostinách, kterých se mu na této planetě dostávalo, mohl zůstat 

bez krmení i několik měsíců, ale tolik použitelné energie v jeho blízkosti by mohlo být příliš 

velké lákadlo. To jsem ovšem Zanii vyprávět nechtěla. Naštěstí stačila vzpomínka na jeho 

reakci, aby bez váhání souhlasila a začali nám prostírat zvlášť. 

Ace se pohodlně opřel ve velkém křesle, kvůli Teje, která se ještě zdržela v naší nové 

soukromé jídelně, vzal do ruky pohár s místní podobou vína, a zatvářil se spokojeně. 

„Zařizování domu je uspokojivá činnost?“ nadhodil v pokusu o lehkou konverzaci při 

večeři. 

Zavrčela jsem a svůj pohár vína vypila najednou. Věděla jsem, že se snaží najít mi zábavu, 

abych přestala omílat, co se nedalo změnit, ale pravda byla, že dům a zahradu jsem 

považovala za práci a prostředek k usměrnění myšlenek, ne za zábavu. Zábavu jsem si 

představovala jinak. Třeba jako dovolenou na Nové Veitoně nebo jako výlet na starý Hrad za 

jeho zakletým pánem. Při vzpomínkách na naše dávná dobrodružství jsem se mimoděk 

usmála a na Aceův tázavý pohled jsem krátce zavzpomínala nahlas. „Vlastně se divím, že ti 

neříkají Christophere,“ skončila jsem s několikavětým proslovem, 

„Přemýšlel jsem o tom, že bych si tak nechal říkat,“ připustil a s očima upřenýma do mých 

pomalu pokračoval: „Ale měl jsem obavu, že se zase zapleteš do líčení neexistujících 

královských otců, vodních hradů a útoku… koho? Upírů? Pamatuju si ten název dobře?“ 

Dívala jsem se na něj a koutky úst se mi zvedaly stále víc. Nabodla jsem na nůž kousek 

masa, který jsem od začátku večeře bez nadšení posunovala po talíři, a strčila si ho do úst. 

Ace položil netknutý pohár a zvedl se. „Promluvím si s Kesakem, a pak půjdu odpočívat 

do své nové ložnice,“ řekl s nepatrným důrazem. 

„Dobrou noc,“ kývla jsem a znovu se napila vína. 

Natáhl ke mně ruku. Naklonila jsem hlavu na stranu a přimhouřila oči. Zdejší víno bylo 

silné a moje stravování už nějakou dobu váhalo kolem bodu mrazu, takže na mě i trocha 

alkoholu dost působila. Víno jsem si dovolila až v tento večer, kdy jsem jedla jen ve 

společnosti Ace. 

Došel ke mně, vzal mi sklenku, postavil ji na stůl a znovu mi podal ruku. 

„Ty nemáš připravenou ložnici. Nevybrala sis žádný pokoj. Budeš spát v mojí,“ řekl 

nesmlouvavě. 

Neodporovala jsem. Tiše jsem šla vedle něj a přemáhala se, abych nahlas neřekla, že jsem 

si jeho ložnici vybrala už dávno. 

Další den ráno jsem po probuzení uvolnila sevření Aceova těla a nechala ho se nadechnout. 

I já jsem potřebovala kyslík, protože mě svíral stejně silně jako já jeho. Večer jsem se k němu 

jenom přitiskla a odmítla se pohnout, jako pokaždé za celou dobu, co jsme byli v Balaytodu. 

„Děkuju,“ zamumlala jsem. Chtěla jsem se odtáhnout jako zatím pokaždé, ale místo toho 

mi hlava klesla na bílé rameno a moje dlaň pohladila to druhé. Prsty mi sjely až k Aceovu 

pasu a zaváhaly. 
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„Stýská se mi,“ přiznala jsem neslyšně. Naklonila jsem hlavu, abych Wraithovi viděla do 

obličeje. „A bojím se.“ Zavřela jsem oči. „Bojím se, že tě zase ztratím,“ vydechla jsem těsně 

před tím, než jsem se rozplynula v moci jeho úzkých rtů a pevného těla. 

 

To dopoledne panovalo v Balytodu bezvládí. Pán Todd a paní Andoriel zůstali za 

zamčenými dveřmi. Zania se během rána několikrát zastavila pod schodištěm, ale 

s potřesením hlavy se zase vrátila ke své práci. Ani nikomu jinému nedovolila lelkovat a 

honila všechny ještě víc než obvykle. Její rozladěnost neměla nic společného s nepřítomností 

pánů. Teja se pro sebe usmála, když si všimla jak Zania každou chvíli zabloudí pohledem 

k bráně na pozemek. Kesak předešlý večer odjel a zatím se nevrátil. Zania věděla, že odjel, 

aby přivedl základ vojenské posádky Balaytodu, jak to sama doporučovala, přesto se jí jeho 

nepřítomnost dotýkala víc, než by si byla myslela. 

Kesak se vrátil až po čtyřech dnech v doprovodu pětice ozbrojených mužů. Přivedl je 

rovnou k Aceovi a představil jako první členy ozbrojené ochrany Balaytodu. Po krátkém 

jednání za zavřenými dveřmi Kesak všech pět krátce představil zbytku sloužících a vykázal 

jim jejich nová stanoviště. Andoriel byla ráda, že se o ochranu objektu stará někdo tak 

kompetentní jako je Kesak. 

Trvalo dalších pár dní, než se do Balaytodu začali trousit pečlivě upravení muži 

v doprovodu jednoho nebo dvou ozbrojenců. Ace je vítal pohodlně usazen za stolem 

v pracovně a muži za sebou pečlivě zavírali dveře. Andoriel z toho byla nervózní. Ochranka 

byla už naštěstí na svých místech, takže přepadení se neobávala, ale další neznámí lidé v ní 

vyvolávali nejistotu. Věděla, že jsou to vyslanci z okolní vsí a městeček a přijíždí se 

dohodnout s novým pánem kraje na novém řádu. Jednání se často protahovala pozdě do noci, 

přibývalo strávníků i nocležníků. 

„Nenávidím to,“ zamumlala Andoriel jednou k ránu, když jejich dům hostil hned tři 

vyslance s doprovodem. Celé předcházející odpoledne plánovala se Zanií, kam hosty umístit, 

protože jejich městečka mezi sebou neměla právě přátelské vztahy. Stačilo, že večerní hostina 

byla společná a hosté byli po dlouhém přemýšlení a přestavbě celé jídelny rozesazeni tak, aby 

měli všichni stejně blízko k Toddovi a přitom mezi nimi bylo dost místa, aby se předešlo 

případným sporům. 

„Wraithský protokol jsi zvládla,“ namítl Ace. Přivřel oči, když se Andorielina ústa přitiskla 

na jeho krční jamku. 

Pobouřeně zafuněla a zvedla hlavu. „To na věci nic nemění.“ Zavřela oči a zabořila mu 

obličej do ramene. V okamžení usnula. 

Ace do rána upíral oči do stropu, znovu procházel dohody s jednotlivými vesnicemi a 

přemýšlel, kde je Gavin s cestou do vesmíru. S prvním slunečním paprskem ho napadlo, jak 

Andoriel trochu zpříjemnit pobyt v domě. 

 

 

 

33. Kdo v zlaté struny zahrát zná 
 

V následujících dnech v Balaytodu postupně vznikl určitý řád, podle kterého bylo 

jednoduché se řídit. Do oběda pán Todd soudil složitější spory, se kterými za ním na základě 

dohody s představiteli osad začali lidé chodit z širokého okolí, a rozhodoval o různých 

žádostech a návrzích na změny a zlepšení. Andoriel se na nového pána Balytodu každé ráno 

usmívala a posílala ho „kralovat“. Úsměv jí hned přešel, protože pod schody na ni čekávala 

Zania a někdy i další pomocníci v domě a chtěli po ní rozhodnutí o chodu domácnosti. 

Odpoledne a večery byly vyhrazeny přijímání oficiálních i neoficiálních návštěv. 
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Dům se změnil k nepoznání. Strohá přísnost se někam vytratila, i když se hlídky na ochozu 

zdi pravidelně střídaly a žádný příchozí nezůstal nepovšimnut. V zahradě místo pastí rostly 

květiny a okrasné keříky a za domem bylo několik řádek zeleniny. Potok měl vyčištěné koryto 

a po jeho březích se mezi stromy vinuly stezičky. Stejný vzhled potoka pokračoval i za zdí 

pozemku. Andoriel na tom trvala, i když kolem Balytodu začaly růst domky a les ustupoval. 

V nejbližším okolí se zabydleli nejen ti, kdo v Balaytodu pracovali, ale i jejich příbuzní a 

známí. 

Chladné a deštivé dny se začaly měnit. Na obloze zářilo slunce mezi hrstkou malých 

mráčků  a noci ztratily svoji mrazivost. 

„Přichází období tepla,“ řekla jedno ráno Narr. „Už bylo na čase,“ dodala s povzdechem a 

nenápadně se ohlédla do okna, za kterým právě prošel jeden z nově přijatých strážných. Byl 

mladý a vysoký a přes důležitost a vážnost své nové funkce, nebo právě pro ni, mu z tváře 

nemizel úsměv. 

„Ano,“ zamumlala Andoriel nepřítomně. „Už jsme tu dlouho.“ 

„Dlouho?“ Narr se odvrátila od okna a překvapeně se na Andoriel podívala. Paní se 

zamyšleně dívala před sebe, ruce jí klesly k bokům a pokrývka, kterou předtím skládala, se jí 

sesunula k nohám. Narr nechápavě potřásla hlavou. Andoriel ji stále překvapovala. Nesnášela 

rozhodování a běh celého domu nejraději nechávala v rukou Zanii. Z milé a pracovité Zanie 

se tak stala skoro diktátorka, před kterou si nikdo nebyl jistý kvalitou svých služeb. Ve chvíli, 

kdy začalo být zřejmé, kdo domácnosti Balaytodu velí, se Andoriel najednou postavila proti 

Zanii a rychle získala svá práva zpět. Zania se ještě pokusila o návrat ke svým výsadám, ale 

ani u pána Todda neuspěla. Nikdo nebyl přítomen, když vešla do jeho pracovny, ale mnozí 

viděli, jak s pláčem odchází. Další dny chodila se zarudlýma očima, ale červeň jí z očí 

postupně začala přecházet do tváří, když si všimla, že ji z ochozu zdi kolem domu každou 

volnou chvíli sleduje Kesak.  

Narr při myšlenkách na Zanii a Kesaka dokončila úklid hostinského pokoje, nechala v něm 

stát Andoriel ponořenou do vlastních myšlenek a odešla do vedlejší místnosti. Hosté se brzy 

ráno rozloučili a odjeli do svých městeček, ale pokoje musely být připraveny pro další použití. 

„Je to tady jak v hotelu,“ zavrčela Andoriel u dveří. 

Narr pozvedla obočí. „Co je hotel?“ zeptala se. Nepřestala při tom drhnout okenní rám, 

který byl politý kdoví čím. Než s tím skončila, Andoriel jí v rychlosti vysvětlila, co znamená 

slovo hotel. 

„To je skvělý nápad!“ vypadlo z Narr ohromeně. Zbytek úklidu strávila v tichu a drobná 

zamračení a letmé úsměvy naznačovaly, že má o čem přemýšlet. 

Andoriel se po ní občas podívala a před odchodem ji zastavila: „Jestli bys chtěla postavit 

hotel, ráda o tom promluvím s Toddem,“ navrhla. 

Narr radostí zčervenala. Už nějakou chvíli přemýšlela na tím, jak něco takového 

vybudovat. Pokud se jí podaří získat souhlas pána Todda a podporu Andoriel, mohlo by to jít 

snadněji, než se odvažovala doufat. 

 

Uběhl ještě nějaký čas. V blízkosti Balaytodu stál mezi obytnými domky nízký dřevěný 

hotýlek, kde se na nenápadné doporučení ubytovávali ti, co přišli za pánem Toddem. Narr 

zářila štěstím a celý den se točila kolem hostinských pokojů a velké kuchyně. 

Začalo se schylovat k jedné, pro Balaytod důležité, události. Hotel byl obsazen do 

posledního místa a významnější hosté už zase obývali Balaytod. 

Velitel posádky Balaytodu Kesak a hospodyně Zania se rozhodli, že budou nadále žít 

spolu. Takové rozhodnutí bylo třeba náležitě oslavit s milými i význačnými přáteli nejlépe 

hostinou a „nějakým kulturním zážitkem“, jak se vyjádřil pán Todd, aniž by řečené blíže 

specifikoval. 
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Andoriel jeho prohlášení zaznamenala jenom okrajově. Příprava domu na oslavu ji 

zaměstnávala víc, než jí bylo milé. Poslední odpoledne před slavností zmizela v pokoji nad 

schodištěm, aby si trochu odpočinula. Od rána kontrolovala, co je hotovo, a právě zjistila, že 

už ji snad žádné velké povinnosti nečekají. S heknutím se svalila na podokenní sedátko a 

unavené bosé nohy složila na rám okna. S tichým vzdycháním si mnula namožená lýtka. Z 

venku se ozývalo hlasité volání, zvonění a bušení, na které si už dávno zvykla. Běžný ruch 

kolem domu ji nijak nevyrušoval, ale zvedla hlavu, když se do známého lomozu ozval ještě 

jiný zvuk. Jasný tón se vznesl nad všechen ruch následován dalšími a dalšími, trochu 

rozechvělými nejistotou laděného nástroje. 

 

„Ale ne,“ vydechla jsem překvapeně. Namožené svaly byly zapomenuty, když jsem stála u 

okna a dívala se dolů. Tři muži a dvě dívky se tam usadili, aby v koutě právě pod mým oknem 

nacvičili zítřejší vystoupení. 

Po chvíli ladění a dohadů se začala rozvíjet jednoduchá melodie. Zněla stále dokola, jak 

k ní přidávali další a další variace, aby se zase vrátili k úplnému základu. Znala jsem ji. 

Tiše jsem se rozesmála, ustoupila od okna a zatočila se v pruhu slunce dopadajícímu na 

podlahu z hlazených prken. Pár krůčků, otočka, úkrok a přísun. Rozpřáhla jsem ruce a pak je 

zvedla nad hlavu. Rozpuštěné vlasy mi padly do tváře. Přes ně jsem viděla, jak se dveře proti 

oknu otvírají a zase zavírají. Nenechala jsem se vyrušit a pokračovala v tanci. 

Ještě pár otoček a Ace stál u mě. Chytil mi ruce, přitiskl mi je k bokům a zastavil mě. 

Nechtěla jsem přestat a několikrát sebou škubla. 

„Co to děláš?“ pobaveně se na mě díval. 

Přestala jsem se mu vzpírat a vytáhla ruce z jeho sevření. Nebránil mi, ale svoje ruce 

nechal tam, kde byly. Ještě pořád si mě trochu nedůvěřivě prohlížel. 

Hudba za oknem skončila v kakofonii nesourodých zvuků, až jsem se přikrčila. Po chvíli 

křiku a dalšího ladění se rozběhla nová melodie. Lehká, hravá a ve tříčtvrtečním rytmu. 

Znovu jsem se zasmála. I tuto skladbu jsem znala. Byla jsem u toho, když vznikala a z 

velké části jsem byla i její autorkou. „To je můj valčík,“ řekla jsem potěšeně. 

„Tvůj?“ Wraith se zatvářil podezřívavě. 

Krátce jsem mu vysvětlila svoji účast na zkoušeném kousku. Položila jsem mu ruce na 

ramena a pokusila jsem se o první krůčky tance, který ke skladbě patřil. 

Ani se nepohnul. 

Nedokázala jsem potlačit lehký úsměv. Při drobných krůčcích napodobeniny valčíku jsem 

se zlehka otřela o jeho tělo. Chtěla jsem se hned stáhnout, ale chytil mě v pase a nedovolil mi 

odstoupit. Přitáhl mě k sobě ještě blíž. 

„Znám valčík,“ zavrčel polohlasně. „A nechci tančit.“ 

Zaklonila jsem hlavu, abych mu viděla do očí. „Tak co chceš?“ zeptala jsem se. 

Pohled mu padl za má záda na stěnu, kde stále visel obraz vesmíru. „Nevíš?“ zeptal se 

vážně. 

Opřela jsem si čelo o jeho rameno. Cítila jsem, jak jeho sevření povolilo, a přes rty mu 

přešel krátký povzdech. Zvedla jsem hlavu a přejela mu rty po hraně brady. 

„Vím,“ zamumlala jsem. 

Trochu se odtáhl, aby se mi mohl podívat znovu do obličeje. „Jsme tady už moc dlouho,“ 

řekl zastřeně. 

Rozpletla jsem prsty spojené na Aceově zátylku a přejela mu prostředníčkem po kolmé 

vrásce, která se tak často a ráda dělala na jeho čele. Stoupla jsem si na špičky a přitáhla si jeho 

obličej ke rtům. 

Bylo stále těžší přimět ho, aby pořád nemyslel na svoji ztrátu. Chápala jsem, že bez své 

lodi mu chybí podstatná část jeho života, kterou nemůže nikdo a nic jiného nahradit. Bez role 

velitele to nebyl Ace. Sám sobě připadal jenom stínem a na tom nic nezměnilo ani postavení, 
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kterého na Zelené planetě dosáhl. Jak by ho mohlo uspokojit mít moc nad jídlem, když 

předtím rozhodoval o sobě rovných - o Wraithech? 

Klepání na dveře jsem sice zaznamenala, ale rozhodla jsem se, že se nenecháme rušit. Ta 

mezihra byla příliš krátká, abych se o ni nechala připravit, a Ace si zřejmě myslel totéž, 

protože mi zabořil ruku do vlasů, aby mě pocit odpovědnosti nepřiměl k odchodu. 

„Pozval jsem muzikanty. Snad ti to nevadí,“ přimhouřil po nekonečně krátké době oči v 

očekávání mojí odpovědi. 

„Půjdu je pozdravit,“ naposledy jsem ho pohladila po tváři a odtáhla se. 

 

Vyběhla jsem před dům a kolem něj, bych se dostala pod okno ložnice. 

„Grery! Trein!“ volala jsem, sotva jsem se dostala za ten správný roh. „Dezo, Okto“ řekla 

jsem už klidně, když jsem k nim docházela. Poslední jméno mi nešlo přes rty. Rehis zvedl 

hlavu od svého nástroje. Skoro jsem zapomněla, jak pronikavé byly jeho hnědé oči a jak 

krásně se dokázal usmát. Bokem jsem se protlačila mezi posledními lidmi ve skupince, která 

se shromáždila, aby si poslechla odpolední zkoušku. 

„Rinye!“ první vstal Grery, hned po něm Trein. Natáhla jsem k nim ruce a postupně je 

objala. Deza zůstala sedět na místě a Okto se na mě sice široce usmíval, ale seděl taky. 

Všimla jsem si, že jednu nohu má nataženou před sebe a ovázanou. Sklonila jsem se a políbila 

ho na tvář. 

„Moc ráda vás všechny vidím,“ pohladila jsem Dezu po rameni. Nedůvěřivě se usmála. 

„Zatančíš si zítra s námi?“ zeptala se Trein. 

„Nevím,“ řekla jsem nerozhodně. Až tváří v tvář mým dávným přátelům jsem poznala, jak 

moc se mi stýská po jejich jednoduchém a spokojeném životě. Po svobodě a radosti ze 

základních věcí. Sklopila jsem hlavu. 

„Nemusíš se rozhodnout hned,“ řekla Trein jemně. „Rádi tě uvidíme i mezi diváky.“ 

Letmo jsem se na ni usmála a vydala jsem se na procházku. Rychle jsem prošla zahradou 

plnou lidí, abych se vyhnula dalším otázkám kolem organizace zítřejší slavnosti, a podél 

potoka se dostala až mezi první stromy lesa. Cesta se prodlužovala s každým nově 

postaveným domem a já se nemohla dočkat, až zmizím všem z dohledu. 

„Co vlastně chceš?“ zeptala jsem se polohlasně sama sebe, když jsem si byla jistá, že jsem 

sama a nikdo mě nemůže slyšet. Zlostí jsem dupla a v očích se mi objevily slzy. Rozběhla 

jsem se, abych si vyčistila hlavu od zmatených vzpomínek na to, co všechno mi kvůli mému 

výběru uniká. „Zatraceně! Kruci! Ku*va!“ šeptala jsem si s každým skokem. Zastavil mě 

velký kořen trčící v podivném úhlu, který jsem nedokázala přeskočit. S heknutím jsem padla 

na dlaně a kolena, vyletěla ze mě poslední nadávka, a pak jsem si sedla a třela si odřená místa. 

Zavrtěla jsem hlavou. Jak malá holka, napadlo mě při pohledu na krvavé šrámy. 

Zpátky jsem šla pomalu a snažila se nacvičit nekulhání. Svůj účel procházka splnila. 

Hlavou se mi přestaly honit nesmysly a zase jsem věděla, kam patřím. 

Prošla jsem stmívajícím se lesem, propletla se mezi domky a vešla bránou na zahradu 

Balaytodu. Oddechla jsem si, že všechny přípravy už skončily, stoly stály na svých místech 

obklopeny židlemi, malý altánek u domu byl ozdobený stuhami a věnci květin a z velké 

kuchyně se ozývalo řinčení nádobí. Poslední opozdilci se trousili do domu nebo branou ven 

do svých obydlí a do hotelu. 

Zhluboka jsem se nadechla a podívala se k obloze. Nebyl na ní ani mráček. Zdálo se, že 

zítřejší den nemůže nic zkazit. 

„Rinye,“ ozvalo se syknutí ze stínu nedalekého keře. 

Bez přemýšlení jsem tam zamířila. Jediní, kdo znali toto moje jméno, byli muzikanti a 

tanečnice, od těch jsem se nemusela ničeho obávat. Než jsem se stačila rozhlédnout po 

původci zvuku, někdo mě popadl za ruku a vtáhl hlouběji do křoví. 
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„Rinye,“ zamumlal mi hlas přímo do vlasů, jak mě k sobě kdosi přitiskl. Ten dotek byl tak 

známý, že jsem bezmyšlenkovitě opětovala objetí. 

„Rehisi,“ odpověděla jsem stejně tiše. 

„Zítra navečer odtud odejdeme a ty půjdeš s námi,“ sděloval mi bez otázek. 

„Mám do toho co mluvit?“ usmála jsem se a pokusila se trochu odtáhnout. 

„Cože?“ nechápal. „Ten tvor, ten... Todd; slyšel jsem od místních, jak se k tobě chová. 

Zmizíme, než si toho někdo všimne. Budeš zase volná.“ Pořád mě k sobě tiskl, ale dovolil mi 

odklonit hlavu, abych se na něj mohla podívat. 

Po jeho odpoledním úsměvu nezůstala ani stopa. Tvářil se vážně a rozhodně, i když jsem 

zvedla ruku a pohladila ho po rameni. 

„Jsem tak volná, jak si jen můžu přát,“ ujistila jsem ho. „Nic mi nehrozí.“ 

„Vážně dáš přednost zlaté kleci?“ zeptal se zklamaně. 

Vrtěla jsem hlavou a přemýšlela, jak mu vysvětlím to, co jsem sama sobě vysvětlovala na 

nedávné procházce. 

„Nebudu tě přemlouvat,“ zarazil mě dřív, než jsem stačila něco říct. „Vždycky ses 

dokázala rozhodnout sama. Zítra po setmění na tebe budu čekat u cesty za lesem. Tam,“ 

pohnul hlavou na tu stranu. 

„Neče...,“ začala jsem. Položil mi prst na rty, aby mě umlčel. Zamračila jsem se na něj a 

zavrčela, až ucukl. „Nečekej. Nepřijdu. Měj se krásně, Rehisi.“ Znovu jsem se marně snažila 

vyprostit z jeho paží. 

„Je to tvé konečné rozhodnutí?“ zeptal se. Když jsem kývla, sklopil oči, pak mě chytil za 

zátylek a s tichým „Měj se krásně,“ mě políbil. 

Než jsem stačila jakkoli reagovat, odletěla jsem stranou a dopadla bokem na zem. 

Ace stál proti Rehisovi a pravačku mu tiskl na hruď. 

 

 

 

34. Bezejmenný 
 

„Ne,“ zachraptěla jsem a snažila se co nejrychleji vyhrabat na nohy. Konečně se mi to 

podařilo a pověsila jsem se Aceovi na ruku. Podíval se na mě, jako by mě vůbec neviděl, a 

zase se obrátil k Rehisovi. Muzikant rychle ztrácel energii. 

Ukročila jsem zpět a vší silou Rehise odstrčila. Dopadl na zem a na jeho místě jsem se před 

Wraithem ocitla já. 

Napřáhl se, ale pak se zarazil, couvl, otočil se a odešel. 

Rozhlédla jsem se po hloučku lidí, kteří se shromáždili kolem a teď se strachem ustupovali 

pánu Toddovi z cesty, chytila jsem za ruku Teju, přitáhla ji k Rehisovi a zamumlala: „Postaráš 

se o něj, prosím?“ 

Dívala se na mě s hrůzou, ale kývala hlavou na souhlas. Bylo bezpečnější postarat se o 

staříka ležícího na zemi, než se pokoušet zastavit Todda. To byla moje práce. 

„Nemáte co dělat?!“ rozkřikla jsem se na zbytek otálejících lidí a rozběhla se k domu. 

Hledala jsem Todda v pracovně i v ložnici, otevřela jsem každé dveře, které jsem uviděla, ale 

nikde nebyl. Zůstala jsem stát uprostřed vstupní haly. Už nebylo kde hledat. Nohy se pode 

mnou podlomily. Seděla jsem na zemi a dívala se před sebe. Rukama jsem sevřela širokou 

sukni, abych se udržela na místě, a slova, která jsem neudržela za stisknutými zuby, by si 

nový pán kraje za rámeček nedal. 

 

Teja odtáhla Rehise do hotelu a uložila ho v nenápadném pokojíku, který Narr nechávala 

volný pro nečekané návštěvy rodiny. Uložila ho na postel a zkontrolovala, jestli ještě dýchá. 
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Pořád si nemohla srovnat, že je to ten mladý muž z hudební společnosti. Šedé řídké vlasy a 

svraštělá kůže by odpovídaly starci nad hrobem. 

Nerozhodně přešlápla. Nechtělo se jí nechávat ho samotného, i když nevěděla, jak by mu 

mohla pomoci. 

Rehis pootevřel ústa a přejel si jazykem po suchých rtech. 

„Vodu,“ zašeptala Teja a vydala se do hotelové kuchyně najít k pití něco, co by zároveň i 

trochu zasytilo. Netrvalo dlouho, než objevila mísu, kde se máčely plody letanu. Sklízeli je 

před delší dobou a potřebovaly doplnit tekutinu, aby jejich slupky znovu získaly hladký a 

lesklý povrch. Navíc šťáva z nich byla sladká a silná. 

Teja neváhala. Slila do pohárku trochu šťávy a ještě v ní rozmáčkla dva letany z mísy. 

Voda získala temně fialovou barvu a Teja ji opatrně odnesla Rehisovi. Pomalu mu lila šťávu 

do krku a sledovala, jak se mu začínají rovnat pomačkané rysy a jeho oči ožívají. 

 

Andoriel se ztěžka zvedla z podlahy. S přísně semknutými rty zamířila do lázně. Za chvíli 

už nahá stála po kolena v potoce a polévala se studenou vodou. Kolena a dlaně ji znovu 

začaly pálit po bolestivém pádu. Když na ně vzala mýdlo a hrubý kus látky, po proudu potoka 

se rozběhly růžové stužky, aby se vzápětí rozplynuly. Zamotaná do velkého kusu plátna přešla 

halou a zmizela v ložnici. 

Další ráno se, pečlivě upravená, usmívala na všechny hosty. Stála u brány na zahradu 

Balaytodu s úsměvem, který se jí usadil na rtech, ale ne v očích. Ke svému překvapení usnula 

docela brzy. Věřila, že po probuzení najde Ace v ložnici. Než otevřela oči, představovala si, 

jak sedí v křesle a pozoruje ji nebo stojí u okna a sleduje počínající ruch v okolí domu. 

Zamrkala a zjistila, že je sama. 

Den se vlekl nejenom Andoriel, ale také Kesakovi a Zanii. Stáli pod ozdobeným 

obloukem, přijímali dary a sledovali, jak se gratulanti hned po předání toho, co přinesli, hrnou 

ke stolům, aby ochutnali nabízené pokrmy. Oba oslavenci si dopřáli krátký oddech až 

v pozdním odpoledni. 

Todd se objevil během dne, když byla Andoriel obklopena hloučkem nově příchozích, a 

zase zmizel, aniž si ho všimla. Wraith včas poznal, kdo stojí hned vedle ní, a zaváhal, jestli se 

k nim připojit a Varii nenápadně odvést, nebo zmizet z dohledu. Rozhodl se pro druhou 

možnost. Varia ho zatím neviděla, a pokud to tak zůstane, nemusí se jí zabývat. Varia 

očividně přišla s bledým mužem, který stál vedle ní. Ace ho stěží poznal a chvíli mu trvalo, 

než ho dokázal zařadit do správné vzpomínky. 

Po poledni největší nápor hostů opadl. Zahrada už začínala být společnosti malá. 

S posledními návštěvníky se k bráně váhavě přiblížil i Grery s Trein. 

„Nemůžeme hrát,“ řekl Grery tiše Andoriel. „Zůstali jsme na hudební doprovod s Oktem 

sami a nezní to tak, jak je potřeba.“ 

„Zkuste tam,“ kývla Andoriel hlavou k Varii a jejím společníkovi. Pak sledovala, jak 

váhavé přivítání vystřídala radost a Trein rychle vyběhla ze zahrady, aby přivedla zbytek 

skupiny. „Kulturní vložka“ slíbená pánem Toddem měla úspěch. Varia stála v první řadě 

přihlížejících a s pýchou sledovala Valeriána. Původní rozpaky nad možným setkáním 

s Toddem se rychle rozplynuly, když ho nikde nezahlédla. 

Loučit se večer s odcházejícími hosty naštěstí nebylo nutné. Andoriel s úlevou pozorovala, 

jak se zahrada postupně vyprazdňuje a vyměnila si se Zanií pár spikleneckých pohledů. Obě 

už se těšily na večerní odpočinek. 

Trvalo to ještě dlouho, ale dočkaly se. Zania odešla s Kesakem do nového domu a 

Andoriel naposledy prošla zahradu i dům, jestli tam nebloudí nějaký opozdilec. Vyplašila jen 

párek milenců. S dušeným smíchem utíkali branou ven a většinu svých svršků nesli v náruči. 

Přes ostré bodnutí u srdce se za nimi usmála. Během dne slyšela, že slavností prošel i pán 

Todd, ale nezahlédla ho. Od Greryho a Trein se dozvěděla, že Rehis přežil, i když vypadá tak 
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na sto padesát let. Snažila se je ujistit, že se mu časem původní vitalita i vzhled mohou vrátit. 

Nevypadalo to, že by jí uvěřili. Rychle se rozloučili a zmizeli. 

 

Odtáhla jsem nejbližší židli ke zdi zahrady, sedla si na ni a zavřela oči. Cítila jsem, jak mi 

z ramenou klesá tíha náročného dne. Vybrala jsem si částečně kryté místo, abych si užila 

chvíli samoty. Neuběhla ani chvíle, když jsem vycítila něčí přítomnost. Zamračila jsem se, a 

pak teprve pootevřela oči. Nemůžou mi dát pokoj aspoň pár minut? Zlost přešla v překvapení. 

Kolem mě stáli čtyři chlapci. Nejmladšímu sotva rašilo první strniště na bradě a zřejmě 

doprovázel svého staršího bratra, alespoň mi připadalo, že dva z hochů jsou si nápadně 

podobní. Všichni se tvářili velice vážně. Honem jsem začala tvářit stejně vážně jako oni a 

s napětím jsem čekala, co bude taková delegace chtít. 

„Andoriel,“ řekl slavnostně nejstarší. „Tady Kelen včera viděl, jak se k vám chová pán 

Todd.“ S očekáváním se na mě zadíval. Nedala jsem nic najevo. Nemohla jsem, nechtěla jsem 

je urazit smíchem. Když zjistil, že se mé reakce nedočká, pokračoval: „Rozhodli jsme se, že 

vám pomůžeme s útěkem. Odvedeme vás na místo, kde vás Todd nenajde. Pojďte s námi.“ 

Neptal se na můj názor. Konstatoval a přikazoval. Smích mě přešel a znovu jsem se 

zamračila. „Ne,“ řekla jsem jednoduše. 

Chlapci se po sobě nechápavě podívali. 

„Ochráníme vás,“ ujistil mě starší z bratrů. Mladší se tvářil stále vyděšeněji. Bylo mi ho 

skoro líto. 

„Ne,“ zavrtěla jsem hlavou. „Odejděte. Hned!“ Vzpomněla jsem si na Aceovu reakci na 

Rehise. Nechtěla jsem, aby skončili podobně nebo ještě hůř. 

„Běžte, mládenci,“ zval se za nimi další hlas. „Vaše pomoc není zapotřebí.“ Blížil se 

k nám starší muž a díval se na chlapce tak tvrdě a pichlavě, že mu couvli z cesty a zahanbeně 

se trousili z mého dohledu. 

Muž se přede mnou lehce uklonil, oči ze mně ale nespustil, a nebyl to příjemný pohled. 

Vstala jsem, pokývla mu hlavou a chtěla ho obejít, abych zmizela v domě. Rozhlédl se, a 

když zjistil, že mladíci jsou z dohledu a v zahradě kromě nás dvou není nikdo jiný, chytil mě 

za loket a přitáhl mě bokem k sobě. 

„Ty kluci neměli plán,“ řekl mi tiše. „Já mám. Jestli se nahlas jenom nadechneš, bude to 

naposledy.“ Cítila jsem, jak mi ostří zbraně skryté v jeho dlani probodlo šaty a zastavilo se až 

na kůži. „Deme na procházku,“ zavelel. Zbraň, zřejmě nůž, jsem pořád cítila v blízkosti žeber 

a muž mě za loket vedl nejkratší a nejskrytější cestou pryč z obydlené oblasti. 

Trochu jsem se vzpírala a sotva jsem se dostali mezi stromy, zakymácela jsem se na 

nerovném povrchu a vší silou mu dupla na nohu. Neřekl nic, jen mě postrčil kupředu. Nůž 

schoval. Nebyla jsem tolik nebezpečná, aby ho musel pořád držet a hrozit mi jím. Vztekle 

jsem se po něm ohlédla. Ta neustálá snaha místních mnou manipulovat ať už kouzly nebo 

silou mě přestávala bavit. 

„Dál nejdu,“ zavrčela jsem a pokusila se vytrhnout z jeho sevření. Pobaveně si odfrkl a 

vlekl mě dál. 

Pár minut jsme se ještě proplétali mezi stromy a keři, než se zastavil sám a začal se 

rozhlížet. Využila jsem toho, chytila ho za palec, který měl pořád přitisknutý k mému lokti, a 

pokusila se ho odtrhnout tím, že jsem zapáčila ven z jeho dlaně. Malé páky byly většinou 

účinné i proti mnohem silnějšímu protivníkovi a naučila jsem se je používat, i když jsem je 

v podstatě neměla ráda. Zdálo se, že to pomůže i v tomto případě. Sevření povolilo. Pak se 

muž druhou rukou rozpřáhl a fackou mě poslal o kus dál na zem. Narazila jsem zády do 

vystupujících kořenů a v hlavě se mi tmělo po blízkém setkání s kmenem stromu. Jako v mlze 

jsem viděla, jak se ke mně muž blíží a protřepává si ruku. Palec asi nezůstal zcela bez újmy. 

Potěšilo mě to, i když mi to nijak nepomohlo. 
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„To sis myslela, že se nechám překvapit?“ ušklíbl se na mě. „Todle plánuju už dlouho. Od 

tý doby, co ste zabili mýho bráchu. Měli sme tady vládnout spolu a teď je Zurat mrtvej. 

Čekala si, že to nechám bejt?“ 

Měla jsem pocit, že kromě zraku mě opouští i sluch. Ten muž byl první, koho jsem tady 

slyšela vyjadřovat se tak hovorově. Ale na úvahy nad gramatikou nebyl čas. Potřebovala jsem 

fungující hlavu i tělo, abych se z téhle šlamastiky dostala. Zuratův bratr měl pravdu, myslela 

jsem si, že ho snadno přemůžu. Teď si bude dávat větší pozor a bude mnohem složitější utéct. 

„Nerozumím,“ hlesla jsem. Snažila jsem se získat čas, abych se trochu vzpamatovala.  

„Ale jo, rozumíš,“ zavrčel a pokusil se mě zvednout za přední díl šatů. 

Nesnažila jsem se mu pomoci, moje tělo zůstalo bezvládné a s praskáním látky se hned 

zase skládalo zpět k zemi. Hodlala jsem využít každý okamžik odpočinku a předstírat slabost, 

i když se mi síly začaly vracet. Znechuceně mě pustil až mi hlava znovu tvrdě klinkla o kořen. 

„Klidně můžeme na toho druhýho počkat i tady,“ pokrčil muž rameny. „Určitě se za chvíli 

přižene.“ Chytil mě za čelist a otočil mi hlavu k sobě. „Chci, aby se díval, jak ti zlámu vaz.“ 

Sedl si vedle mě tak, aby po mně stačil včas sáhnout, kdybych se snažila zmizet, nebo kdyby 

se objevil Ace. 

Přivřela jsem oči a čekala, až se jeho ostražité čekání změní v nudu a dřímotu. 

Nepochybovala jsem, že se k němu Wraith dokáže přiblížit, aniž bychom si jeden nebo druhý 

něčeho všimli, zvlášť, když se na krajinu rychle snášela noc. 

Zuratův bratr neseděl dlouho a to, co začal chystat se mi vůbec nelíbilo. Věřila jsem, že i s 

tím si Ace poradí, protože já jsem nemohla dělat nic. 

 

Ace se zastavil u brány na zahradu Balaytodu a přehlédl cestu větvící se mezi domky. Celý 

den byla Andoriel na slavnosti všem na očích a se soumrakem se někam vytratila. Wraith si 

původně myslel, že ho opět hledá, a rozhodl se jí ukázat, ale po Áje jako by se zem slehla. 

Zamračil se. Na tomto divném zeleném místě se stále míjejí, i když jejich setkání jsou o to 

intenzivnější. 

Z myšlenek ho vyrušil vzdálený šepot. Dvěma kroky došel k rohu domu a nahlédl do 

příčné uličky. U zdi tam vedle sebe seděli čtyři chlapci a potichu se bavili o tom, jak se jim 

nepodařilo zachránit paní Andoriel. Ace zůstal stát a poslouchal. Na rtech se mu objevil 

nepříjemný úsměšek, který se změnil, když zaslechl o muži, se kterým nakonec odešla. 

Nečekal na další kusé informace. Postavil se nad chlapce s hrozivým výrazem a žádal 

vysvětlení jejich poznámek. 

Trvalo dlouho, než z nich vymačkal správné informace. Chlapci ze zahrady sice odešli, ale 

sledovali muže i Andoriel až k lesu, a nakonec ukázali pánu Toddovi směr, kterým oba odešli. 

Ace spokojeně pokýval a hlavou a chtěl hned vyrazit udaným směrem, když si všiml, že 

jsou mládenci strachy bez sebe. 

„Přivedu Andoriel zpátky. Nic se jí nestane,“ ujistil je a rychle se odvrátil, aby neviděli, 

kolik přemáhání ho stojí těch pár slov. Nedávno vyprávěl Andoriel o Aiwem, který zůstal na 

planetě plné lidí, až teď ho napadlo, že skončil ještě hůř. Nemá s sebou ani jednoho 

důstojníka, ani jednoho vojáka. Je úplně sám ve světě plném lidí. Poslední slova se mu 

zkroutila v mozku do grimasy plné zoufalství a opovržení. Málokdy si dovolil takové 

myšlenky, jen ho oslabovaly. Zahnal je a soustředil se na nalezení Andoriel. 

V lese se už úplně setmělo, přesto Wraith s nalezením stop neměl žádné problémy. Jakoby 

se Andoriel i její únosce snažili mu cestu co nejvíc ulehčit. Zaváhal uprostřed dlouhého kroku 

a znovu se rozhlédl, kam až mu to okolní tma dovolovala. Hlasité lupnutí větve ho donutilo se 

přikrčit a opatrně vyhlédnout za nejbližší široký kmen stromu. O kus dál se rozhoříval malý 

ohníček a ozařoval scénu, která Aceovi připadala nepříjemně známá: U blízkého stromu stála 

Andoriel přivázaná tak, že se skoro nemohla pohnout. Vedle stromu stál muž a v ruce držel na 

pohled těžký kámen v provazové síti. K síti bylo přivázané lano jehož druhý konec vedl přes 
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jednu z větví až do smyčky na Andorielině krku. Pokud muž kámen pustí, Andoriel se udusí 

nebo jí váha kamene zláme vaz. 

„Esli budu dlouho čekat, ten šutr pustim. Je těžkej,“ zavolal muž. 

Ace si byl jistý, že ho nemohl zahlédnout, přesto se muž choval, jako kdyby věděl, že ho 

Wraith sleduje. 

„Není tady,“ hlesla Andoriel. „Kdyby tady byl, už jsi mrtvý.“ 

„Ty taky.“ Muž se zasmál a pustil kámen trochu níž. Chvíli se díval, jak Andoriel natahuje 

krk a lapá po vzduchu, než závaží vrátil do výšky, kde jí nehrozilo akutní nebezpečí udušení. 

 

 

 

 

35. Hádej, kdo přišel na večeři 
 

Ace využil nepozornosti neznámého muže a co nejtišeji se přesunul tak, aby byl mimo 

dosah ohně, ale přitom v jeho blízkosti. Podrobně zkoumal terén, který ho dělil od stromu, 

aby ho nepřekvapila žádná nečekaná překážka. Počkal, až se Andoriel zase trochu pohne a 

upoutá tak na sebe pozornost muže. Wraithův útok byl rychlý. Rychlejší, než jaký muž 

očekával. V jednu chvíli si vesele praskal malý ohýnek a návnada se vrtěla u stromu a v další 

mu nepředstavitelná síla drtila pravé rameno a levou ruku mu cosi stisklo tak silně, že si lámal 

kosti v prstech, jak je zarýval do vlastní dlaně. 

„Vybral sis špatně,“ sykl na něho cizí hlas. Nevěděl, komu patří, protože přes bolest 

nedokázal zaostřit na postavu před sebou, přesto se nechtěl vzdát života ani pomsty. Ruce 

byly nepoužitelné, ale nohy ještě měl. Vykopl před sebe. Bylo mu jedno, kam protivníka 

zasáhne, hlavně, když povolí sevření a on bude moci pustit kámen. Ten tvor, ten Todd mu 

zabil bratra a on mu zabije ženu. Tak má vypadat spravedlnost. 

Sevření ruky nepovolilo. Místo bolestného nebo zlostného výkřiku se ozval smích. Muž 

zamrkal, aby přece jenom uviděl na Todda, a trhl hlavou dozadu. Těsně před obličejem spatřil 

vyceněné špičaté zuby. 

Ace pustil mužovo rameno a sáhl mu za opasek, kam schoval nůž. 

Zuratův bratr viděl, co Todd dělá, ale nedokázal mu v tom zabránit. Všechno ztrácelo 

smysl. Nůž byl dostatečně ostrý, aby lehce přeřízl lano vedoucí ke kameni, a pak už Toddovi 

nic nebránilo, aby k němu přitiskl ruku a začal ho zbavovat energie. 

 

Vždycky se objeví včas. Můj hrdina! napadlo mě, když jsem viděla, jak si Ace lehce 

poradil s únoscem. Proč to nedokážu také? Protože nejsi Wraith, odpověděla jsem si hned. 

Zhluboka jsem se nadechovala a vychutnávala noční lesní vzduch. Věděla jsem, co se děje 

vedle mě, a nijak mě to nerušilo v radostném dýchání. Setkání s Wraithem je vždycky takové. 

Ať už jakýmkoli způsobem, ale podlehnete mu. 

Zuratův bratr podlehl rychle. 

Pak Ace dostal špatný nápad, že přeřízne provazy, které mě držely u stromu. Neměl to 

dělat. Bez vlády jsem se mu zhroutila k nohám a jediné, co mě napadlo, bylo, že se mi zase 

mnohem hůř dýchá. Po prvních sladkých loknutích kyslíku mě rozbolely plíce. Asi 

zapomněly, jak mají pracovat.  Před očima se mi točila duhová kola.  

Cestu zpátky na Balaytod jsem si pamatovala jako v mlze. Částečně jsem šla a částečně mě 

Ace nesl a jediné, na co jsem se zmohla, byl úsměv na čtyři chlapce postávající u jednoho 

z domků. 
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„Konečně jsem tě našla,“ zašeptala jsem, když mě Ace ukládal v ložnici. Chytila jsem ho 

kolem krku, přitáhla se k němu blíž a nadechla se jeho vůně. Netrpělivě mi sáhl po rukách, 

aby mi je vrátil podél těla, ale pak se zarazil a položil se vedle mě. 

„Hledáš mě?“ zeptal se posměšně. „A přitom jiného líbáš a s dalším utíkáš.“ Přes snahu o 

lehký tón jsem v jeho hlase zaslechla nádech trpkosti. 

„Polibek na rozloučenou a únos?“ Místo smíchu jsem se rozkašlala. Převalila jsem se na 

bok a nevšímala si Wraithova syknutí. Netušila jsem, že právě uviděl, jak mi vlasy stále 

prosakuje krev z poslední rány od Zuratova bratra a vsakuje se do lůžkovin. Počkal, až jsem 

se znovu nadechla, přetočil mě zpět na záda a bez varování na mě přitiskl dlaň. 

Když se mi podařilo zastavit křik, zůstala jsem vyčerpaně ležet. Cítila jsem se lépe, ale 

energetický výlet proti času byl vždycky bolestivý. 

„Co takhle trochu důvěry, Broučku,“ zašeptala jsem těsně před usnutím. Ani jsem 

nevěděla, jestli je ještě v pokoji nebo už odešel. Nezáleželo na tom. 

 

Ace počkal, až Andoriel usne, a vydal se do hotelu Narr. Nechal ji probudit a pouštěl na ni 

hrůzu, dokud ho nedovedla do pokojíku, kde odpočíval Rehis. Stála pak za dveřmi, kam byla 

vykázaná, a třásla se hrůzou, co pán Todd tomu příjemnému muzikantovi provede. Skrz 

zavřený vchod k ní doléhaly tlumené hlasy, kterým nebylo rozumět. Narr zavřela oči a opřela 

se o zeď vedle dveří. Měla potřebu být co nejblíž, aby mohla Rehisovi pomoci, i když 

nevěděla jak. Teje se podařilo mu vrátit trochu života, takže už nevypadal jako vytažený 

z hrobu, ale do své původní podoby měl stále dost daleko. Kdyby na něj Todd zaútočil znovu, 

nepřežil by. Při těch myšlenkách si všimla, že hlasy za zdí utichly. Zatajila dech ve snaze 

zaslechnout aspoň něco. Marně. Ještě nějakou dobu trvalo, než se dveře rozrazily, a pán Todd 

vyšel z pokoje. Na prahu se otočil a pokývl dovnitř, kolem Narr prošel bez povšimnutí a 

zmizel směrem k hlavnímu vchodu do domu. 

Narr se narovnala a s tváří staženou bolestným očekáváním nejhoršího vešla do místnosti. 

Rehis seděl na lůžku, prsty si přejížděl po horní části hrudní kosti a mračil se do kouta, kde se 

mu zřejmě zjevovaly nepříjemné myšlenky. Ve slabém světle malé svíčky na stole na něho 

nebylo příliš vidět, ale Narr připadal o hodně mladší, než když ho viděla naposledy. Couvla 

zpátky za dveře a nechala Rehise v pokoji samotného. Cestou do své ložnice se usmála. Až 

ráno přijde Teja, bude mít radost. 

 

Další dny ubíhaly bez vzrušení. Andoriel nevycházela za hranice pozemku Balaytodu a na 

tváři se jí usadil malý smutný úsměv. Pán Todd rozhodoval i jednal rychle, ale v zarážející 

většině správně. Starosti a problémy lidí mu připadaly malicherné oproti úkolům, které na něj 

byly kladeny v jeho původním světě. Městečka a vesnice, které vložily svoji správu do jeho 

rukou, byly velice spokojeny a jejich okruh se stále rozšiřoval. Rehis zmizel z hotelu dřív, než 

ráno Teja přišla. Narr dalo hodně práce přesvědčit sestru, že je muzikant opravdu živ a v plné 

síle, a že někde tajně nezakopala jeho zestárlou mrtvolu. Teja se jen těžce srovnávala s tím, že 

muž, o kterého se starala, odešel bez rozloučení. Netušila, že to byla jedna z podmínek 

návratu energie, a drobná vráska zklamání mezi obočím jí už nikdy nezmizela. Po pár dnech 

počkala, až bude Andoriel sama na břehu potoka, kam si zvykla chodit, a s odmlkami a 

zadrháváním se jí zeptala, co je pravdy na tom, že pán Todd dokáže vzít i vrátit ztracenou 

sílu. Andoriel to potvrdila a po večeři se Ace opatrně zeptala, jestli ví o dalším osudu Rehise. 

„Uzavřeli jsme dohodu,“ ušklíbl se Wraith. „Vrácená energie za odchod beze slova před 

východem slunce.“ 

„To bylo kruté,“ zamračila se na něj. „Nenechal jsi ho ani poděkovat těm, kdo se o něj 

starali?“ 

Pokrčil rameny a vyšel po schodech do patra. Andoriel ho dohonila až za dveřmi ložnice. 

Stoupla si před něj na špičky, aby mu lépe viděla do očí. 



 157 

„Děkuju,“ řekla vážně. Opřela se mu rukama o ramena, aby udržela rovnováhu a pod jeho 

tázavým pohledem si povzdechla. „I já dodržím vaši dohodu a nic Teje neřeknu, ale je mi to 

líto. Byla by šťastnější, kdyby věděla...,“ zarazila se, znovu vzdychla a nechala ruce klesnout. 

„Děkuju,“ zopakovala. 

 

Obloha se znovu začala zatahovat těžkými mraky a zemi každou chvíli smáčely proudy 

studené vody. Pro vesničany to byl stále zázrak, ale pro Ace i Andoriel to znamenalo, že už 

jsou na tomto místě podle místního kalendáře asi jeden a půl roku. Ani jeden neřekl nahlas, že 

stačilo, že jsou v zeleném mračnu dost dlouho a cesta na wraitshkou loď a do vesmíru je 

pronásleduje v každém bdělém okamžiku a plní jejich sny. Andoriel se už dávno od Ace 

dozvěděla, na kom a na čem je závislá jejich další etapa života, a návrat Gavina, kterého si 

pamatovala jenom velice matně, vyhlížela netrpělivěji než Wraith. 

Studené období dešťů končilo a mezi těžkými mraky začalo prosvítat slunce, když se 

odpoledne otevřely dveře Aceovy kanceláře a v nich stál Gavin. Prošel nepozorovaně 

v hloučku různých žadatelů a spokojeně se usmíval, protože věděl, že ho pán Todd nejenom 

očekává, ale také, že každý z malé skupinky ochránců Balaytodu má za úkol Gavina okamžitě 

přivést, bez ohledu na to, kdo se právě u pána Todda nachází. 

Ace vstal a ani se nesnažil skrýt překvapení a radost. „Gavine!“ vykřikl. V tom jediném 

slově byly obsaženy všechny obavy, které Wraitha pronásledovaly v bezesných nocích, a 

bušily mu do hlavy, že je nemožné se z tohoto místa dostat. I Ace se každého příchozího do 

Balaytodu ptal na cestu do jiného vesmíru, do světa za zeleným oparem, ale všichni se tvářili 

zmateně a nikdo neznal správnou odpověď. Pokud ji nese Gavin, mohl by to být konec 

utrpení Wraitha v prokletém zeleném světě. 

Gavin se dál usmíval a sledoval, jak pán Balaytodu odesílá zbývající návštěvníky pryč, aby 

je nikdo nerušil, a přikazuje prostřít k večeři pro vzácného hosta u svého stolu. „Rozhodl ses 

přejít k jinému druhu stravy?“ zeptal se s hraným údivem. Toddův pohled ho nenechal na 

pochybách, že stravovací návyky jeho zvláštního přítele se nijak nezměnily. 

„Poznáš Andoriel,“ řekl Wraith spokojeně. „A povíš nám, kudy se dostaneme pryč.“ 

Gavin kývl hlavou a vyšel do haly. Při svém putování k Balaytodu si všímal změn, ale ta 

největší ho čekala až na ohrazeném pozemku pána kraje. Dobře si pamatoval původní vzhled 

domu i jeho okolí a s tím, co viděl tentokrát, se to nedalo srovnat. Balaytod bylo úplně jiné 

sídlo než dům pána Gillandera. 

„Bude venku,“ řekl Ace, když šel kolem Gavina do zahrady a neomylně zamířil k části 

zarostlé větším množstvím keřů a několika vzrostlými stromy. Pod některými keři se skrývalo 

do poslední chvíle utajené posezení a na silné rovné větvi jednoho ze stromů byla pověšená 

jednoduchá houpačka. Andoriel nebyla ani na houpačce ani na žádné ze sedaček. Seděla 

v trávě na břehu potoka s koleny přitaženými k bradě a nepřítomně zírala do vodního proudu. 

„Přišla návštěva,“ řek Ace polohlasně. 

Trhla sebou, zamrkala, aby se vrátila do správného místa a času, a s úsměvem vstala. Pak 

teprve se obrátila a podívala se na příchozího. 

„Vítám tě,“ začala, ale zarazila se. Tu tvář už někde viděla. Přeskočila pohledem z hosta na 

Ace a zpátky. „Gavine,“ dořekla téměř bez přerušení. Nebyla si jistá, jestli má jásat nebo 

propadnout beznaději. Na Gavinově tváři nebylo poznat, jaké zprávy přináší. 

Gavin se snažil nedat na sobě znát, jak ho vzhled Andoriel překvapil. Z jejich dávného 

letmého setkání si ji moc nepamatoval, a když se teď dostal k bližší nerušené prohlídce, musel 

přiznat, že se mu Andoriel nelíbí. Jediné, co by snad na ní mohl ocenit, byly husté vlnité vlasy 

a občasný ohníček v šedomodrých očích, ale to nebylo nic, co by ho nějak lákalo. 

 Lehkou úklonou poděkoval za přivítání a zamyslel se nad tím, co na ní může Todda 

přitahovat. 
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Andoriel ho chvilku pozorovala s očekáváním nějakého slova. Když se ticho začalo 

protahovat, usmála se. „Jistě jsi unavený, možná máš žízeň a hlad. Pojď, ukážu ti pokoj, kde 

si můžeš odpočinout, a zařídím, aby ti něco malého přinesli.“ Pokynula mu zpět k domu a 

vykročila jako první. 

Gavin šel za ní a v zádech cítil Toddův pohled. 

Vešel do pokoje, který mu Andoriel otevřela, a znovu sklonil hlavu. „Omlouvám se za 

svoje chování. Děkuji ti za přivítání. Opravdu toužím po odpočinku. Hlad ani žízeň nemám, 

rád počkám na dobu večeře.“ 

„Pak si promluvíme,“ řekl Todd. Gavin přikývl, počkal, až se dveře za jeho hostiteli 

zavřou, a natáhl se na postel. Přemýšlel, jakou formou sdělí Toddovi výsledky svého pátrání. 

 

Večeře proběhla v poměrném tichu. Ace seděl v čele stolu, před sebou jenom pohár vína, 

naproti němu Andoriel. Gavin se mezi nimi zpočátku necítil příjemně, ale po chvíli si všiml, 

že Andoriel na Todda zamrká pokaždé, když se jí naskytne příležitost, a Toddovi se občas 

pozvednou koutky. Nevěděl, sice, co má znamenat jejich malé spiknutí, ale dobře se bavil tím, 

jak se pokaždé zatvářili vážně, když se k nim služebná dívka Teja otočila čelem. 

Po jídle se přesunuli do jiné místnosti, kde už v krbu hořel oheň a pohodlná křesla lákala 

k posezení. Znovu se objevila Teja s tácem drobných sladkostí a karafou plnou těžkého likéru. 

Opatrně položila tác na stolek vedle jednoho z křesel a nerozhodně přešlápla.  

„Tejo?“ povzbudila ji Andoriel vlídně. 

„Smím se zeptat?“ zeptala se dívka tiše. Naléhavě se podívala na Gavina. 

Zaraženě přikývl. Netušil, co po něm může chtít. 

„Nepotkal jste cestou potulné muzikanty?“ vypadla z Teji otázka, kterou pokládala 

posledního půl roku každému nově příchozímu. V očích se jí míchala naděje se strachem a 

v rukou svírala kousek bílého plátna, na kterém předtím držela tác. 

„Nepotkal,“ řekl Gavin po chvíli zamyšlení. „Slyšel jsem, že prošli několika vesnicemi, 

kde jsem pobýval, ale nikdy jsme na sebe nenarazili. Pokud tedy mluvíme o třech hráčích a 

dvou tanečnicích,“ dodal. 

Teja tiše poděkovala a odešla. Nechtěla, aby ostatní viděli, jak moc ji stále trápí nejistota 

Rehisova přežití. 

V pokoji byl slyšet jenom praskající oheň. Andoriel se mračila uzavřená ve vlastních 

myšlenkách, Todd se díval do plamenů a čekal na Gavinovo vyprávění. Nic jiného než cesta 

z této planety ho zřejmě nezajímalo. Gavin se díval ke dveřím. Černovlasá Teja se mu líbila 

mnohem víc, než nevýrazná Andoriel, a litoval, že odešla. Rozhodoval se, jak se na ni Todda 

nejlépe zeptat. 

„Jestli ji chceš pro zábavu, tak na to zapomeň,“ zavrčel najednou Todd, aniž spustil oči 

z krbu. 

Gavin se ušklíbl. Dlouho se neviděli a Todd stejně uhodl, co se mu honí hlavou. 

„Promiň,“ otočila se Andoriel ke Gavinovi. „Trochu jsem se zamyslela nad místními 

problémy.“ Vstala, do dvou pohárků nalila likér, jeden podala Gavinovi a s druhým si sedla 

zpátky na své původní místo. „Celé odpoledne se těším na tuto chvíli,“ znovu mrkla na 

Todda. „Prosím, vyprávěj. Našel jsi cestu ze zeleného oblaku?“ s očekáváním se na Gavina 

zadívala. 
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36. K zábavné hoře Juu 
 

Gavin upil z pohárku. „Nenašel jsem pohádku, jak jsem si původně myslel,“ začal. „Našel 

jsem kousky vyprávění a dlouho jsem je dával dohromady, aby dávaly smysl.“ Znovu se 

napil. Likér byl lahodný a silný. Cítil, jak ho zahřívá uvnitř a ve spojení s teplem ohně z krbu 

v něm probouzí příjemnou únavu. Odložil prázdný pohárek a pohybem ruky zarazil Andoriel 

která mu chtěla dolít. „Raději vám to povím, než tady usnu,“ usmál se. „Nebude to dlouhé 

povídání: 

 

Na břehu krásného zeleného jezera, které se jmenovalo podle dávné panovnice Pertaty, žil 

na samotě nespokojený muž Nidan. Každý den chodil kolem jezera do blízké vesnice, 

prodával ryby, které nachytal, a stěžoval si na svůj těžký osud. 

„Nepatřím sem,“ mumlal pořád. „Musím pryč. Jen co našetřím na vybavení k cestě, hned 

odejdu.“ 

„Kam bys chodil?“ ptali se ho vesničané. 

Nidan nevěděl. Neznal cestu, jenom svůj cíl – pryč z této planety do divného světa 

temného nebe, kde se všechny barvy převrátí.  

Nejstarší obyvatel vsi seděl na zápraží a pokyvoval hlavou. „Poslouchej, Nidane,“ řekl mu 

jednou, když rybář nepřestával mluvit o své cestě. „Jako mladý jsem znal čaroděje, který 

v křišťálové kouli viděl utajené věci. Možná by ti mohl pomoci najít tu tvoji cestu. Ale 

čaroděj se brzy odstěhoval a nevím, kde je teď. Jmenoval se...,“ stařec se zamyslel a ztichl. 

Nidan netrpělivě přešlapoval v blátě a čekal na jméno čaroděje. Nedočkal se celé 

dopoledne. Když slunce stálo nejvýše nad hlavou, stařík se vytratil do chládku domu a objevil 

se zase až se soumrakem. Všechny ryby byly dávno prodané, ale Nidan neodešel. Čekal na 

starce a jméno čaroděje. 

„Gaernel. Říkal si Gaernel,“ řekl mu stařík večer. „Nic jiného si nepamatuju.“ 

Nidan se dlouho ptal po čaroději Gaernelovi, než se mu podařilo ho najít v hlubokém lese 

uprostřed žlutých skal. Čaroděj byl starý, téměř hluchý a ruce se mu třásly tak, že nikdy 

nedonesl k ústům misku plnou vody. Co se čarodějných nauk týkalo, byl Gaernel stále 

plnohodnotný čaroděj a v magických dovednostech se vyznal. Vyslechl Nidanovu prosbu o 

nalezení cesty, shrábl hromádku mincí, které mu rybář přinesl, a za nesrozumitelného 

mumlání vylovil z černého sáčku křišťálovou kouli. Postavil ji doprostřed stolu, chytil Nidana 

za ruku a přitiskl mu dlaň na její chladný hladký povrch. 

Rybář se neodvážil ani pohnout, protože koule se začala plnit hustým bílým dýmem. 

Gaernel nepřestával mumlal a Nidan zahleděný do křišťálu měl pocit, že se vznáší, stoupá 

nad čarodějův příbytek, nad koruny stromů i nad vrcholky žlutých skal. Cesta před ním ležela 

jako fialová nit. Táhla se daleko, daleko, až za obzor, kam rybář nedohlédl. Natahoval krk, 

aby mu neunikl žádný ze záchytných bodů a aby získal alespoň nějakou představu, kde jeho 

cesta skončí. Přitom stále cítil hladký povrch křišťálové koule pod prsty a slyšel čarodějovo 

mumlání. Mumlání změnilo intenzitu a Nidan letěl kolem fialové stužky cesty až k jejímu 

konci. Pouť sama o sobě byla složitá a to, co ho čekalo na jejím konci, bylo ještě mnohem 

horší, než si dokázal představit. 

„Poslední úsek ještě nikdo neprošel,“ řekl mu Gaernel. „Nikdo se nedostal tam, kde končí 

zelený opar a začíná nekonečná čerň tečkovaná hvězdami.“ 

„Já projdu,“ prohlásil Nidan. Poděkoval čaroději a odešel. Ve svém domě na břehu jezera 

strávil jenom jednu noc a hned další ráno se vydal na cestu. 

Dva roky Nidan putoval po fialové stužce, čaroděj Gaernel ho sledoval v kouzelné kouli a 

zapisoval jeho cestu, ale ani Nidan nedošel do svého cíle.Uprostřed poslední etapy svého 
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pochodu za snem padl a už nevstal. Tváří byl stále obrácený kupředu a měl v ní radostný 

výraz očekávání. Po celou dobu, co šel fialovou stužkou, byl šťastný. Ani jednou nezalitoval, 

že nezůstal na břehu Pertatina jezera a nestárne tam v klidu a pokoji. 

Gaernel s povzdechem odložil brk a svitek, kde zbýval malý kousek místa na rybářovy 

poslední kroky. Ani tentokrát se nepodařilo cestu dokončit a čaroděj stále nevěděl, jestli je 

možné dostat se za zelenou clonu. 

Ten svitek ležel v jeho domku dlouhá léta, až se rozpadl a všichni  na něj zapomněli. 

Z cesty rybáře Nidana zůstalo vyprávění, že ne každá velká touha skončí ve svém cíli, ale i 

tak může vést ke štěstí. Přesto zůstává naděje pro ty, kteří jsou dost zoufalí nebo umanutí, že 

se jim podaří pouť dokončit.“ 

 

„Takže je cesta ztracená navždy?“ zeptala se Andoriel zklamaně. „A kde je pak ta naděje?“ 

„Svitek se rozpadl,“ řekl Gavin vážně. „Přesto popis cesty existuje.“ Sáhl do vaku, který 

mu visel u boku, opatrně roztočil pevně staženou ruličku papíru, podal ji Toddovi a sledoval, 

jak Andoriel vstala a naklonila se nad Wraithovo rameno, aby dobře viděla. Prohlížela si 

mapku zakreslenou na svitku a každou chvíli nevěřícně zavrtěla hlavou. 

„Co to má být? Máš k tomu nějaké bližší vysvětlení?“ obrátila se na Gavina. 

„Je to už několikátý přepis, ale měl by být přesný. Co je na tom k nepochopení? Tady jsou 

hory, tady bažina, tady les, tady vede cesta,“ mával prstem nad papírem. Rozhodně toho na 

něm bylo nakresleného víc a Andoriel už Gavina nevnímala. Naklonila se níž a prohlížela 

miniaturní kresby zvířat. Strnula, když Ace otočil hlavu a ona ucítila jeho dech na tváři, ale 

neodtáhla se. Spokojeně přimhouřila oči, když se dech proměnil v krátký dotek a vytratil se, a 

dál studovala mapku. 

„Ještě nikdo se nedostal až sem?“ zeptala se s nehtem na ostré špičce nakreslené až dole na 

svitku. Na jejím popisku stálo divné slovíčko ‚Juu‘. „To je jméno?“ vypadlo z ní pobaveně. 

„Celou dobu půjdeme k hoře Juu?“ 

Gavin zachoval vážnou tvář. „K zábavné hoře Juu ještě nikdo nedošel,“ ujistil Andoriel. 

„A to je co?“ ukázal Todd na jiné místo mapky. 

Gavin pokrčil rameny. „Podařilo se mi získat tento svitek. Cesta by měla být popsána 

správně, ale co se za tím vším skrývá,“ mávl rukou k papíru, „to nemám tušení.“ 

Andoriel se narovnala, oči přitom nespustila ze svitku a rukama přejela po Wraithových 

ramenou. „Rozhodně se za tím skrývá dobrodružství. A náš další osud,“ dodala tiše. 

Poprvé od okamžiku, kdy Gavin rozbalil svitek, zvedla oči a zadívala se na něj. „Přinesl jsi 

nám možnost uskutečnit naše největší přání. Děkujeme. Je něco, co bychom pro tebe mohli 

udělat my? Máš nějaké splnitelné přání?“ pousmála se. 

Gavin se opřel v křesle a pozvedl pohárek. Počkal, až mu Andoriel dolije, upil a spokojeně 

vydechl. „Přál bych si už nikam nechodit,“ řekl unaveně. 

Ace se zvedl. „To ti mohu splnit,“ řekl a vykročil ke dveřím s plánkem v ruce. „Zůstaň, jak 

dlouho chceš. Celý dům je ti k dispozici.“ Neurčitě pokynul rukou dokola. „A tohle…?“ 

pozvedl plánek. 

„To je tvoje. Už to nechci ani vidět,“ zavrčel Gavin. Odložil prázdný pohárek na tác, 

zarazil se s rukou nad karafou, nechal ji prázdnou klesnout a vyšel do haly hned za Toddem. 

Andoriel šla poslední a dveře do místnosti s krbem nechala dokořán na znamení, že je tam 

volno. U Gavinova pokoje mu popřála dobrou noc a spěchala za Wraithem, který stoupal po 

schodech s papírem před očima. Dohonila ho až nahoře, otevřela mu dveře ložnice dokořán a 

zase za nimi zavřela. 

Sledovala, jak Ace uhladil mapku na malém stolku. Nebylo to nic platné, dlouho stočený 

papír se hned roloval do známé pozice. Wraith se rozhlédl, čím by neposlušný svitek zatížil, 

ale pak si to rozmyslel. Nechal ho ležet, jak byl, a sám se natáhl přes celou širokou postel. 

Kdysi dávno se naučil odpočívat i jinak než v hibernační komoře. Tehdy – v geniiském vězení 
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- mu komora chyběla přímo bolestivě, nyní už věděl, jak se bez ní obejít, ale v temných 

nočních hodinách se mu k ní myšlenky vracely stále častěji. Ozvalo se šustění, jak se Andoriel 

zbavovala vrchní části šatů. Ace pozvedl hlavu a díval se, jak se vlní a kroutí, aby ze sebe 

stáhla nepoddajnou látku. Některé okamžiky odpočinku mimo hibernační komoru mají svoje 

kouzlo, napadlo ho. Andoriel se už jen v dlouhé bílé košili s úlevným povzdechem svalila 

vedle něj. Hlavu si podložila jeho paží a zadívala se na hvězdnou tapiserii nad postelí. 

„Už brzy,“ zašeptala si pro sebe a zavřela oči. 

„Už brzy,“ zopakoval po ní Ace a otočil se na bok, aby na ni lépe viděl. „Komu předáš 

starost o dům?“ 

Zašklebila se, opřela se mu dlaní o rameno a převrátila ho zpátky na záda. Zůstala nad ním 

vzepřená na rukou a úšklebek se změnil v úsměv. „Teď nebudeme plánovat cestu,“ řekla na 

oko přísně. „Teď budeme slavit, že ji máme.“ 

 

V dalších dnech se poměry v Balaytodu začaly nenápadně měnit. Pán Todd už 

nerozhodoval sám, ale stále více podnětů i sporů nechával na Gavinovi. Představil ho jako 

toho, který spolu s Toddem viděl obrovskou vodní příšeru Serdu. „Pokud to bude nutné, bude 

mě zastupovat,“ končil každé uvedení Gavina do nové funkce. 

Původní obavy z nového spoluvládce se rychle rozplynuly, když Gavinova rozhodnutí byla 

stejně dobrá jako Toddova, a někdy dokonce lepší díky mnohaleté znalosti místního života. 

Andoriel se chovala stále stejně, i když častěji než předtím nechávala chod domu v rukou 

Zanie nebo Teji a začali vyjíždět s Toddem na jezdeckých kobarách po okolí. Jejich projížďky 

se s koncem období dešťů a přibývajícím teplem prodlužovaly i na několik dní. Gavin jejich 

odjezd pokaždé sledoval se znepokojením. Nevěděl, kdy se rozhodnou, že právě tato vyjížďka 

je nejvhodnější na začátek jejich dlouhé cesty k hoře Juu, ale doufal, že ho upozorní včas. 

 

Přísně tajné přípravy na cestu skončily jednoho mlhavého rána se spoustou rosy. 

Todd a Andoriel sedlali své dvě kobary a na třetí nakládali několikadenní zásoby. 

„Půjdu vzbudit Gavina,“ řekl Ace polohlasně. Andoriel vzala všechny tři otěže a popotáhla 

za ně, aby zvířata přiměla k chůzi. Na Ace a Gavina narazila hned za vchodem do stájí. Stáli 

proti sobě, Gavin se zády opíral o zeď za sebou a mračil se nad založenýma rukama. 

„Vezměte s sebou aspoň pár vojáků,“ říkal právě naléhavým šepotem. 

„K čemu by nám byli?“ pokrčil Ace rameny. Díval se na Gavina tak, že Andoriel začala 

uvažovat, jestli mu nabídne společnou cestu. Nestalo se. Pustila všechny uzdy, věděla, že 

kobary neutečou, a objala Gavina. 

„Děkuju,“ zašeptala a dotkla se rty jeho tváře. 

Gavin ji odměřeně poplácal po rameni a čekal, až ho pustí. „Máte mapku?“ zeptal se, když 

se tak konečně stalo. Ace kývl a zadíval se na Andoriel, která znovu vzala otěže všech tří 

kobar a odváděla je pryč. 

 

Za půl hodiny klusala po cestě tři dobře živená zvířata se dvěma jezdci v sedlech. Třetí 

neslo náklad. Kobary se pohybovaly dostatečně rychle, ale nevydávaly zbytečné síly, aby 

podobné tempo vydržely co nejdéle. 

Začátek cesty byl jasný. Bude trvat nejméně dva měsíce celodenních náročných putování, 

než se dostanou do málo nebo vůbec prozkoumaných krajin. Do té doby na ně bude největší 

nároky klást cesta sama. Jakmile se dostanou do neobydlených míst, k rychlému postupu se 

přidají i neočekávané překážky. 

Andoriel si užívala rychlou jízdu celé dopoledne, odpoledne si potají vzdychala a večer 

měla potíže sesednout. Dlouhou jízdu v posledních dnech sice trénovali každou volnou chvíli, 

ale ten první večer jí připadalo, že to bylo všechno nadarmo. Ještě v noci, když ležela 

zabalená v teplé pokrývce, měla pocit, že se stále otřásá lehkými kroky kobary. 
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„Nemusíme se uhnat hned na začátku,“ zamumlala, když jí před svítáním Wraith třásl 

ramenem, aby ji vzbudil. Nebyla si jistá, jestli tu větu dořekla celou, jak rychle znovu upadla 

do spánku. Další probuzení bylo nekompromisní. Kobary stály připravené na další náročný 

den a vše kromě Ájiny deky už bylo sbaleno. Slunce se kutálelo mezi keři, když Ace a 

Andoriel vyrazili na další úsek cesty. 

V poledne zpomalili do kroku a k večeru střídali jízdu s chůzí vedle unavených zvířat. 

„Jak bude vypadat třetí, kritický, den?“ zeptala se Andoriel sama pro sebe, když skoro 

upadla pod lehkým sedlem, co stáhla ze své kobary. 

Ace ji slyšel a rozhodl se reagovat: „Žádný kritický den nás nečeká. Jenom cesta na moji 

loď,“ utnul rázně její stesky. Oči mu ztvrdly odhodláním urazit co nejrychleji pouť, kterou 

ještě nikdo neprošel až do konce. 

Andoriel se po něm ohlédla a povzdechla si. Nikdo cestu neprošel… ale nikdo nebyl 

odhodlaný Wraith. 

„A v žádném případě k ní nepojedeš sám,“ ozvalo se mezi stromy. Kesak a dva vojáci za 

sebou vedli zchvácené kobary. „Doprovodíme vás oba až k cíli.“ 

„Nemůžeš opustit Zanii,“ namítla Andoriel. Bylo dost špatné, že měli dlouho putovat 

neobydlenými kraji sami dva, lépe řečeno jeden stále hladovější Wraith a ona, další tři kousky 

případné potravy by mohly skončit špatně nejenom kvůli vnějšímu nebezpečí. 

Kesak se usmál. „Zania nás posílá za vámi. Neodpustila by mi, kdybych vás nechránil před 

nebezpečím. Ani já bych si to neodpustil.“ 

Ace zachytil Ájin pohled a uhodl, co se jí honí hlavou, ale dost dobře nemohl odmítnout 

takovou pomoc. Stroze přikývl. „Můžete jet s námi.“ 

Kesak, Jexar a Menter odsedlali své kobary, rozdělali oheň a připravili pro všechny večeři. 

Andoriel se usmála. Přítomnost tří dalších mužů najednou vypadala docela  snesitelně. 

 

 

 

 

37. Planina podivných ptáků 
 

Po padesáti dnech opustili tři vojáci, jedna žena a podivně vyhlížející bledý muž poslední 

vesnici. Na další pouti už žádné lidské bytosti potkat neměli. Alespoň tak to bylo popsáno 

v mapce a tak o tom mluvili vesničané. Dlouho se snažili cestovatele odradit od dalšího 

postupu a střídali se v líčení hrůzostrašných příběhů. Vojáci je poslouchali s tajenými 

úšklebky a často se dali do vyprávění vlastních zážitků, aby dali najevo, co si myslí o 

ustrašeném šeptání vesničanů. Jediná žena výpravy téměř celou dobu v osadě prospala. Pokud 

neležela v přístěnku jednoho z domů, který jí nabídli k odpočinku, sedala na návsi a někdy 

usnula i tam. Bledý muž se neúčastnil diskuzí o jejich další cestě, ani žádných jiných. Hned 

druhý den po jejich příchodu do vsi zmizel a vrátil se až po čtyřech dnech. 

 

Andoriel si po Aceově odchodu s Kesakem  vyměnila starostlivý pohled, ale ani jeden 

neřekl nahlas, že místní budou mít nejspíš pokoj od těch pár tuláků, kteří se potloukají kolem 

vsi a kradou, na co přijdou. A možná se i některý osamocený pastevec nevrátí domů, až 

nastane období dešťů. 

Jexar a Menter byli spokojení, že mají střechu nad hlavou a co jíst. Menter zastávku 

využíval podobně jako Andoriel. Spal, jedl a většinou mlčky sedával v hlučné společnosti, 

kterou tak miloval Jexar. Ten si užíval pozornosti místních a historky o svých hrdinských 

činech dokázal vyprávět bez přerušení až do svítání. 
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Ace vrátil se svítáním čtvrtého dne, a kdyby bylo po jeho, ihned by se vydali na další cestu. 

Kesak rozumně doporučil, aby počkali do dalšího rána a zbývající čas věnovali doplnění 

posledních zásob a klidnému balení. Wraith nesrozumitelně zavrčel, ale kývl a vydal se hledat 

Andoriel. 

Stála za posledním domkem opřená o strom a dívala se po směru jejich další cesty. „Víš, 

co místní vyprávějí o krajině za řekou?“ zeptala se, když k ní Ace došel. Nečekala na jeho 

reakci a hned pokračovala: „Na úbočí samostatně stojící vysoké hory pramení potok, který se 

brzy mění v malou říčku, protože vody je kolem hory dost. Říčka přeskáče několika vodopády 

na mírně zvlněnou pláň. Skoro nic tam neroste – sem tam trs trávy nebo trnité křoví - jenom 

kolem říčky je porost hustší. Než se říčka dostane do lesa a vteče tam do té řeky,“ kývla 

hlavou někam před sebe, „je z ní už zase skoro potok. Hodně vody ztratí na cestě plání. 

Kolem té říčky povede naše další cesta. Ale tak jednoduché to nebude,“ povzdechla si. 

„Co tedy místní lidé vyprávějí?“ zeptal se Ace. 

„Na té hoře s pramenem říčky žijí létající obludy. Létají jako ptáci a kůži mají jako hadi. 

Mají velká blanitá křídla, ostré zobáky dlouhé jako dospělý muž a drápy, kterými bez námahy 

dokáží rozpárat kobaru. Loví na pláni, kudy teče říčka, ale za řeku nelétají. Proto je zdejší 

vesnice poslední. Dá se projít dál. Snad. Obludy loví ve dne a v noci odpočívají a stromy 

kolem říčky jim brání v nečekaném útoku.“ 

„Nejdeme k té hoře,“ namítl Ace. 

„Nejdeme,“ souhlasila Andoriel. „A v tom je ten problém. Musíme se pustit přes otevřenou 

pláň a cesta k dalšímu lesu, kam míříme, bude trvat nejméně dva dny. Nebo dvě noci. 

Můžeme mít štěstí a obludy nebudou na lovu nebo se dokážeme skrýt tak dobře, že nás 

nenajdou.“ O situaci, kdy nebudou mít štěstí, mlčela. 

„Tak vede naše cesta,“ řekl Ace, ale vráska na čele se mu prohloubila. 

„Nedá se obejít, trvalo by to dlouho a museli bychom se vracet. Navíc jiná cesta může být 

ještě horší,“ doplnila Andoriel své vyprávění. Odtrhla pohled z korun stromů, které předtím 

sledovala, a zadívala se na Wraitha. „Pro nás dva není výběr.“ Dala si záležet, aby její 

poslední slova vyzněla správně: Všichni ostatní na výběr mají. 

 Ace mlčky přikývl. 

 

Další ráno vyjela ze vsi pětice cestovatelů na kobarách doprovázená jedním chlapcem, 

který jim měl ukázat nejbližší brod přes řeku. Ani jeden z vojáků nechtěl zůstat nebo se vrátit. 

Kesak se tvářil jako vždy vážně, Jexar si pobrukoval oblíbenou píseň a Menter uzavírající 

skupinku zamyšleně žvýkal stéblo trávy. Chlapec z vesnice se kymácel na nákladní kobaře a 

celý den mlčel, jen pokukoval po Aceovi. Tak divného člověka ještě neviděl. 

Další dva dny trvalo, než se přiblížili k řece. Jexara přešlo pobrukování, narovnal se 

v sedle a často sledoval zelenkavou oblohu. Menter měl rty modré od stébel trávy, ale dál je 

drtil mezi zuby a mluvil ještě méně než předtím. Andoriel byla nervózní, při každém 

prasknutí větvičky sebou škubala a rozhlížela se kolem. Dávala si pozor, aby nezvedala hlavu 

k nebi tak často jako Joxer, ale občasný pohled vzhůru si neodpustila, i když věděla, že je to 

zatím zbytečné. Ace i Kesak se tvářili jako obvykle. 

Na sklonku třetího dne zůstali stát na břehu široké prudké řeky. 

Chlapec seskočil z kobary a ukázal před sebe. „Tady je brod. Pokud se budete držet mírně 

vlevo tak, abyste došli k těm vyskládaným kamenům, voda nevystoupá výš než do pasu.“ 

Andoriel se zadívala na protější břeh, a pak pokrčila rameny. Netušila, co hoch míní 

vyskládanými kameny, když ze vzdáleného břehu nebylo vidět téměř nic. Wraith zřejmě 

s viditelností za soumraku problémy neměl. Také sesedl, podíval se přes řeku a kývl hlavou, 

sáhl do váčku u pasu a hodil chlapci kus lesklé bílé hmoty jako poděkování. Chlapec se 

rozzářil, zamával a rozběhl se zpět do vsi. Ten bledý muž sice slíbil, že dostane dobře 

zaplaceno, když jim ukáže cestu, ale že to bude sůl, v to se ani neodvážil doufat. 
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Ace se po něm ani neohlédl. Další lidská obydlí potkat neměli, takže poslední větší kus 

chloridu sodného vydal bez přemýšlení. Pro vlastní potřebu měli dost a zbytek by je jen tížil. 

Vzal za uzdu svoji kobaru a vkročil do proudu. Kesak ke svému zvířeti přivázal nákladní a šel 

hned za ním. Andoriel se probrala ze zamyšlení, až když jí Menter poklepal rameno. Zůstala 

v sedle a popohnala kobaru do řeky. Menter jel hned za ní a Jexar malý průvod uzavíral. 

Andoriel věděla, že její kobara bez pobídky nevykročí jiným směrem než zvíře před ní a 

nechala ji postupovat vlastním tempem, aby se mohla dál věnovat vlastním myšlenkám. 

Točily se kolem hroudy soli v rukou chlapce. Bílý solný krystal nechal Ace v Balaytodu u 

Gavina. Použití krystalu bylo dokonalým prostředkem k odměňování i směnnému obchodu. 

Wraith ho nějaký čas držel v tajnosti i před Andoriel. Nechtěl, aby vzpomínala na svoje 

setkání s harpyjemi častěji, než bylo nutné. Ale krystal měl nad lidmi příliš velkou moc, aby 

zůstal ležet zapomenut, a Ace ho využíval, kdykoli to bylo výhodné. Na cestě zpět do temnoty 

vesmíru a na wraithskou loď mu nebyl k ničemu, tak ho dostal do opatrování Gavin jako nový 

pán kraje. Vyslechl od Ace celý příběh, aby věděl, jak krystal získali, kdyby se o něj 

přihlásily jeho původní majitelky. Teprve v té době se o tajné skrýši pro krystal dozvěděla i 

Andoriel. Už nějaký čas věděla, že ho Ace používá, ale nikdy po něm nepátrala. Ani ona si 

nechtěla připomínat některé úseky života. Stačilo, že ji stále strašily ve snech. 

Cesta k přítoku řeky a kolem něj do blízkosti hory s jeho pramenem probíhala pokojně. 

Břeh malé říčky byl porostlý několik desítek metrů širokým pásem lesa s hustým podrostem, 

který cestovatele chránil před pohledy shora, ale ztěžoval jim postup, takže se po pár dnech 

rozhodli, že každé ráno před svítáním a večer po setmění pojedou po okraji lesa, kde jim nic 

nebránilo v rychlém pohybu, a přes den budou postupovat pomaleji pod ochranou korun 

stromů. Nebe sice zůstávalo čisté, ale nechtěli riskovat a zbytečně na sebe upozorňovat. 

„Možná jsou to jenom povídačky,“ mumlal si pro sebe Jexar osmý den cesty kolem přítoku 

a se zvrácenou hlavou se nakláněl v sedle na všechny strany, aby mezi větvemi stromů viděl 

co největší kus oblohy. 

„A možná jsme zatím měli štěstí,“ namítl Menter modrými ústy. Rozhlížel se, kde by mohl 

utrhnout další stéblo trávy. Zbytek toho předcházejícího vyplivnul někdy dopoledne a teď už 

se slunce kutálelo k západu. 

Vepředu Ace přitáhl uzdu a zastavil kobaru na okraji louky, která se nečekaně zakousla do 

porostu stromů. Nebylo jasné, jakým způsobem vznikla, ale rozhodující bylo, že se od břehu 

říčky táhl několik metrů široký pruh trávy od té nejhustší hned u vody až po osamocené řídké 

trsy zasahující do otevřené pláně. 

Kesak seskočil a zůstal stát u posledního stromu. „Počkáme do setmění?“ zeptal se nejistě. 

I jemu začínalo připadat vyprávění vesničanů přehnané. 

Menter využil zastavení, sesedl, aby si protáhl nohy, vyšel na louku a utrhl jedno zvlášť 

dlouhé a silné stéblo trávy. Strčil si ho mezi rty, narovnal se a s úšklebkem se otočil 

k ostatním, postávajícím na okraji lesa. 

Těsně nad vrcholky stromů se mihnul stín a kobary se začaly vyplašeně vzpínat. Jexar 

skončil na zemi přímo pod jejich nohama s ostrými drápy a rychle se drápal do stoje. Ace 

jednoduchým pohybem přinutil svoje zvíře k poslušnosti a sáhl po ostatních uzdách ve svém 

dosahu, aby se kobary nerozutekly. Kesak tasil meč a přikrčil se v očekávání útoku. Andoriel 

se skutálela ze sedla na okraj louky k Menterovi. Zůstala ležet na zádech neschopná pohybu 

z podívané, která se jí naskytla z největší blízkosti. 

Menter stál pořád na louce. Jeho nohy v pohodlných kožených botách byly rozkročené 

v trávě hned vedle ležící Andoriel a na opasku se mu houpal meč i dýka. Jeho tělo 

pokračovalo od pasu ještě asi tři palce vzhůru a končilo ve změti kostí, svalů a vnitřností. 

Horní polovina Mentera i se stéblem trávy zmizela v úzkém dlouhém zobáku obludy, která se 

zjevila nad lesem jako duch a v klouzavém letu jediným cvaknutím vojáka přepůlila. 

Obrovský létavý tvor se vznesl do výše, opsal malý oblouk a vracel se zpět nad louku. 
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Ace se skokem ocitl vedle Andoriel,. Vytáhl ji na nohy a hodil ji mezi stromy. Vzápětí ji 

následoval. Cítil, jak ho ovanul vzdušný proud blanitých křídel, a těsně za sebou uslyšel 

zlověstné zacvakání. 

„Počkáme do setmění,“ řekl Wraith důrazně Kesakovi na jeho předchozí otázku. Podíval se 

na Andoriel, a pak sledoval její vyděšený pohled zpátky na louku. 

Tvor přistál. Velké tělo s dlouhou hlavou a ještě delším zobákem držely dvě svalnaté nohy. 

Aby neztratil rovnováhu, opíral se o  napůl složená křídla. 

Andoriel cítila, jak se za ní pohnul Jexar s kobarami a ustupují dál mezi stromy a husté 

keře. Chtěla je následovat, ale Kesakovy ruce ji pořád držely na místě, jak jí pomáhal udržet 

rovnováhu po Aceově zásahu na louce. 

Její pohyb Kesaka probral ze strnulého zírání na podivného tvora. Pustil ji a začal 

ustupovat také. Ani Ace se neodvážil otočit se k louce zády, když se houštím prodíral hlouběji 

do lesa. 

Tvor pootočil hlavu, aby jedním daleko posazeným okem viděl mezi kmeny stromů na 

zmítající se větve po ústupu cestovatelů,  a pak do toho místa zaútočil zobákem. Natáhl se, 

dokud neměl tělo zaklíněné mezi stromy a krk i hlavu co nejdál, přesto mu kořist unikla. 

Kmeny se otřásly, když se jimi snažil protlačit ještě o kus dál, ale nepovolily. Trhnutím se 

vyprostil a vyslal k obloze chraplavý skřek. 

Andoriel se zhroutila do sedu mezi kořeny tak, aby na tvora pořád viděla. Všechna barva 

z obličeje jí strachem zmizela. 

„Vypadá tak trochu jako pterodaktyl,“ řekla přeskakujícím hlasem. 

„Kdo?“ zeptal se Jexar. Pořád svíral uzdy tří kobar. Další zvířata předal Kesakovi. Marně 

se snažil ovládnout třes a jednoduché slovíčko mu přes rty lezlo s hlasitým klapotem zubů. 

„Létající ještěr z dávných dob planety, ze které pocházím. Také se jim říká ptakoještěři. 

Ale snad se živili převážně rybami a mršinami. Tohle...,“ zmlkla. Na louku i blízkou planinu 

se snášeli další tvorové, někteří i o hodně větší než ten, který zaútočil jako první. 

„Jak se proti nim tvoji lidé bránili?“ zeptal se Kesak napjatým hlasem. 

„Nebránili,“ zavrtěla Andoriel hlavou. „V tom období na Zemi lidé nežili. Vyvinuli se až 

dlouho po vyhynutí těhle monster.“ 

Ace se otočil k říčce a sledoval, jak se nad ní vznáší další stíny. V duchu počítal. „Dvacet,“ 

řekl tiše. Žádný z pterodaktylů, jak je Andoriel nazvala, už se nepokoušel proniknout mezi 

kmeny stromů. Létali nad lesem i říčkou, postávali okolo lesa, klapali a syčeli na sebe a stále 

bedlivě sledovali každý pohyb mezi stromy. 

Andoriel se kousla do jazyka, aby neřekla, že je to celkem malé hejno. Byla si jistá, že by u 

té poznámky neovládla hysterické zachichotání. Dvacet létajících ďasů bylo až dost. 

Kesak se podíval na oblohu. „Brzy se setmí,“ upozornil. 

Pterodaktylové vyčkali, dokud se slunce nedotklo spodní hranou západního obzoru. Jako 

by to byl nějaký povel, vznesli se vysoko do nebe a odlétali k severu, ke svému hnízdišti na  

osamocené hoře. 

Ace zvedl ruku ve zbytečnému gestu, které mělo zadržet ostatní, aby nevycházeli na volné 

prostranství. Nikoho to ani nenapadlo. Čekali ještě dlouho poté, co poslední letící stín zmizel 

z tmavozelené oblohy. Kobary stály v těsném hloučku a boky se jim třásly zrychleným 

dechem. Nejraději by vyrazily na útěk, ale Jexar a Kesak je drželi pevně. 

„Pojedeme v noci,“ rozhodl Ace. „Nad ránem se utáboříme a budeme držet hlídky.“ 

Nikdo neprotestoval. Ani Andoriel neměla námitky, i když obrácený režim nenáviděla. 

Bylo jí jasné, že tuto noc stejně nikdo neusne a pohyb jim vyžene z těla nahromaděný 

adrenalin. Jako první se propletla mezi kmeny a keři lesa a vyšla na louku. Po spodní části 

Mentera zbyl jenom kus jeho opasku s mečem a dýkou. Kov byl zřejmě pro pterodaktyly 

nezajímavý. 
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Kesak přešel kolem ní dál do louky a obě zbraně sebral. Nedovedl si sice představit, 

k čemu jim budou v případném boji s okřídlenými obludami, ale nechtělo se mu nechávat 

ležet na cestě použitelné zbraně. Sevřel je obě v jedné ruce a pomalu se narovnal. Zadíval se 

na místo, kde stál Menter naposledy, a pak zvedl oči k obloze. Ace se postavil vedle něj a 

zahleděl se stejným směrem, Andoriel si setřela osamělou slzu z tváře a Jexar pro jednou 

zůstal zticha. 

 

 

 

38. Zaklapej mi na poledne 
 

Následující noci neujeli takový kus cesty, jak si původně Ace myslel. Psychické vypětí se 

podepsalo na výdrži lidí i zvířat a sotva se u okraje lesa dostali do větší vzdálenosti od louky a 

Menterova posledního stébla trávy, kobary zpomalily a Andoriel, Kesak i Jexar se sotva drželi 

v sedlech. Wraith se po nich rozzlobeně ohlížel, ale k rychlejšímu pohybu je nedokázal 

přinutit. 

Do lesa zajeli dřív, než obloha začala blednout novým svítáním. Kobary se během cesty 

uklidnily, a když se u říčky dostatečně napily vody, s chutí okusovaly křoví i nízko visící 

větve stromů. Sotva se trochu nasytily, zalehly k odpočinku. 

Jexar společně s Kesakem uspořádal tábořiště v tom nejhustším místě lesa daleko od všech 

volných ploch. Andoriel se jim snažila pomoci, ale všechno jí padalo z rukou. Unavení a 

nevrlí vojáci ji posadili hromadu dek a zakázali jí na něco sahat, dokud nebudou hotovi. 

Ace stál opodál a upřeně se díval k severu, kam odlétli děsiví ptakoještěři. První paprsky 

slunce rozčísly oblohu, ale ještě se nedotkly země. Někde v dálce se odrazily od přivřených 

očí pterodaktylů usazených vysoko na skále a probudily je k životu. Nad krajem se rozlehl 

chraplavý skřek a dvacet párů blanitých křídel se roztáhlo k letu. 

Andoriel se na vyhrazeném místě stočila do klubíčka a usnula neklidným spánkem. 

Nevyrušilo ji ani vycházející slunce, ale když se nad lesem natáhl první stín křídel, trhnutím 

se probudila a vtlačila se hlouběji do pokrývek. 

Jexar seděl u trnitého keře a pomalu žvýkal proužek sušeného masa. Oči mu padaly, ale 

vždycky, když začal usínat, uviděl před sebou dlouhý zobák a leknutím se probudil. 

Kesak přecházel sem a tam pod nejhustšími korunami stromů, aby ho nebylo ze vzduchu 

vidět. Každou chvíli pohledem zavadil o deku, kterou si připravil ke spaní, k ulehnutí se ale 

nedokázal přinutit. 

„Spěte,“ řekl Ace přísně. Přejel všechny tři velitelským pohledem, aby dodal svým slovům 

důraz. „Vezmu si první hlídku. Vzbudím vás včas, kdyby se něco dělo,“ netrpělivým gestem 

zarazil Kesaka dřív, než se nadechl k protestu. 

Jexar ani Andoriel neprotestovali. Jexar se uložil na místě, kde předtím seděl, kousek masa 

z prstů nepustil a ještě dvakrát si z něj ukousl už se zavřenýma očima. Andoriel se natáhla po 

lahvi s čerstvou vodou z říčky, zhluboka se napila, zamračila se na oblohu a znovu usnula, 

tentokrát klidně. Kesak ještě jednou zkontroloval kobary a také si lehl. Byl rozhodnutý 

neusnout, ale únava ho přemohla sotva položil hlavu na složený plášť. 

Ace stál bez hnutí a sledoval letecké manévry. Pterodaktylové létali nízko nad lesem, 

plachtili na místě a s hlavou nakloněnou na stanu kontrolovali každé podezřelé místo. 

Několikrát se zastavili i nad tábořištěm, oblétali ho a domlouvali se sykavými zvuky. 

Slunce zvolna stoupalo na bezmračné obloze a pálilo stále víc. Než se dotklo nejvyššího 

bodu své dráhy, ptakoještěři se snesli na planinu u lesa. Zmizeli Aceovi z dohledu, takže 

musel obejít husté keře kolem tábořiště, aby viděl mezi kmeny na pláň. Snažil se, aby zůstal 

nepozorován. Když se mu podařilo dostat se nenápadně k okraji lesa a najít hejno nehybně 
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stojících tvorů, napadlo ho, že by ho nejspíš stejně nezaregistrovali. Všichni stáli čelem ke 

slunci s poloroztaženými křídly a klapáním zobáků vytvářeli dojem jednoduché melodie. 

Wraith stál napůl skrytý za širokým kmenem stromu a sledoval obřad k uctění poledního 

slunce. Marně se snažil přijít na to, jak by jim to mohlo pomoci při očekávaném dvoudenním 

pochodu otevřenou plání. Do přechodu planiny zbývalo ještě hodně dní odpočinku a nocí na 

rychlém postupu, ale na získávání informací nebylo nikdy příliš brzy. Ace doufal, že najdou 

takovou slabinu létajícího společenství, která jim umožní snadný přechod otevřeného 

prostranství, až nastane čas. 

„Klapají poledne?“ zeptala se tichounce Andoriel a postavila se vedle Ace. 

Nepodíval se na ni, jen si ji přitáhl k sobě. Znal její slabosti i zvyky a věděl, že i po 

celonoční námaze bude kolem poledne vzhůru. Nedokázala přes den spát moc dlouho, proto 

tak nesnášela obrácený režim. 

„Měl by sis jít odpočinout,“ pokračovala šeptem. 

Tentokrát se na ni krátce podíval, hned se ale vrátil očima ke skupince létajících oblud na 

pláni. Slunce se zhouplo na západ a klapot zobáků utichl. Celé zastavení hejna trvalo asi půl 

hodiny. Pterodaktylové se rozhlíželi kolem sebe, někteří se vznesli do vzduchu, jiní přecházeli 

po okraji lesa a nahlíželi mezi stromy. 

Andoriel se zachvěla, když se jedno kulaté oko upřelo přímo na ni. Nestáli dostatečně 

daleko, aby k nim některý z nenechavých zobáků nemohl dosáhnout. Strnula a bez mrknutí 

zírala před sebe. Pterodaktyl odtáhl hlavu a v okamžení ji zabořil hluboko do porostu. Tělem 

se snažil protlačit co nejdál to mezi kmeny šlo. Jeho pootevřený zobák projel těsně kolem 

stromu, u kterého Andoriel s Acem stáli. 

Ace byl přitisknutý k odvrácené straně kmenu a mezi jeho hrubou žlutavou kůrou a svým 

tělem chránil Andoriel. Podařilo se mu ji strhnout z dosahu, než ptakoještěr zaútočil. S 

odporem pozoroval, jak zobák dvakrát naprázdno klapl a stáhl se zpět. Obluda ještě 

oddalovala hlavu, aby mohla zaútočit z jiné strany, když už za sebou táhl Andoriel co nejdál 

od planiny. Za zády se jim rozlehl zlostný skřek. 

Kesak ani Jexar neodpočívali. Stáli u kobar a snažili se je uklidnit, aby vyděšená zvířata v 

panice nevyběhla na volné prostranství. Pterodaktylové létali tak nízko, že křídly občas 

zavadili o vrcholky stromů, a bez přestání se ozýval jejich sykot a skřípavé volání. Už věděli, 

do kterých míst kolem říčky mají zaměřit pozornost, a snažili se vyplašit skrývající se tvory. 

V tábořišti Ace pustil Andorielinu ruku a bez hluku se propletl na dohled říčky. Proud tam 

byl prudký a koryto tak úzké, že pterodaktylové nemohli létat těsně nad ním. I nad vodou se 

museli držet až nad vrcholky stromů. Ti největší měli rozpětí křídel kolem patnácti metrů, ale 

ani ti malí s rozpětím sotva devět metrů se díky hustě zarostlým břehům nad říčku nedokázali 

snést. Jedna z menších oblud šířku toku neodhadla a se zuřivým jekotem se zřítila do proudu, 

když se jí křídla zachytila o vyčnívající větve. Marně se snažila dostat na břeh. O pomačkaná 

křídla se nedokázala opřít a voda ji za neustávajícího nářku odnášela daleko z Wraithova 

dohledu. Kdyby jejich situace nebyla tolik vážná, Ace by se s chutí zasmál, takto se zmohl na 

neradostný škleb. Pterodaktyl se možná dostane z vody v některé z mělkých zátok a až mu 

oschnou blány na křídlech, bude vyhladovělý děsit budoucí stravu ještě víc než dosud. 

Čas do západu slunce se táhl k nepřečkání pomalu. Jediný Ace dokázal opravdu usnout. 

Předtím kývl na Kesaka, aby mu dal najevo, že mu předává hlídku a dohled nad táborem, lehl 

si a v okamžení spal. Než obludy odletěly pohnul se jen jednou, aby rukou objal Andoriel a 

přinutil ji si také lehnout. Doufal, že i když Ája neusne, bude aspoň odpočívat. Další noc chtěl 

rozhodně ujet větší kus cesty. 

Podobným způsobem cestovali dalších devět dní. Bylo to vyčerpávající. I Wraith cítil, jak 

mu rychle ubývá sil. Dní, kdy je pterodaktylové nedokázali vysledovat, bylo málo. Stačil 

neopatrný pohyb nebo zafunění kobary, aby měli cestovatelé nad hlavou až do setmění 

okřídlenou stráž. 
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Další den po poledni Jexar držel hlídku a všichni spali. I Andoriel se při polední pauze na 

klapot uklidnila a přestala sebou házet. Nálety pterodaktylů se Jexarovi zdály být silnější než 

v předcházejících dnech. Tábořiště se létajícím obludám podařilo najít hned ráno, protože 

stromy v této části lesa rostly dál od sebe a jejich bohaté koruny nestačily skrýt každý pohyb. 

Kobary byly neklidné, funěly a hrabaly dlouhými drápy v modrém mechu. Už několikrát 

se nad nimi zastavil stín. Ptakoještěři se nad nimi drželi co nejdéle a klesali, kam až jim to 

špičky stromů dovolovaly. Snažili se kobary vyplašit syčením i skřeky, a nebýt pevné ruky 

Kesaka a posléze Jexara, velká modrá zvířata by se dala na zběsilý útěk. 

Voják stál u kobar a snažil se je tichým hlasem a doteky uchlácholit. Téměř se mu to 

podařilo, když jeden z pterodaktylů vznášejících se nad táborem nejen klesl až se drápy 

dotýkal větví, ale zároveň se snažil natáhnout hlavu dolů. Zobák klapl nebezpečně nízko nad 

zemí. Jexar se snažil rychle pochytat všechny uzdy. Viděl, že obluda nemá šanci se k nim 

dostat, ale kobary divočely strachy, když se pterodaktyl dostal tak blízko. I tak by je Jexar 

zvládl, kdyby pterodaktyl zase vystoupal kousek výš nad les. K Jexarově smůle se místo toho 

znovu snažil prodrat zobákem až k nim, křídla ho neudržela a s divokým křikem a zmítáním 

se řítil k zemi. Cestou se mu trhaly blány křídel a o silné větvě stromů si lámal duté kosti. Ve 

snaze dostat se zpět do vzduchu si ubližoval mnohem víc, než by mu ublížil volný pád, a ničil 

vše, co se mu připletlo do cesty. 

 Kobary už nemohlo nic zadržet. Prohnaly se tábořištěm, se štěstím se vyhnuly ležícím 

postavám, bez zpomalení se prodraly lesem až k pláni a u posledních stromů ještě přidaly. 

Jexar se držel jednoho z modrých hřbetů a marně se snažil vyprostit nohu ze smyčky 

provazové uzdy. Nedokázal protáhnout chodidlo v pevné botě, ani když se do hřbetu hned 

vedle jeho prstů zaryly dlouhé drápy obrovského pterodaktyla. S dušeným výkřikem mu ruce 

sklouzly po srsti. Padal, ale se zemí se nesetkal. Ptakoještěr těžce mával křídly a odnášel 

kobaru s  Jexarem stále visícím za nohu ve smyčce k osamocené hoře. 

Ace, Kesaka i Andoriel probudil hluk pterodaktylova pádu. Než se vzpamatovali a doběhli 

na okraj lesa, obludy se zmocnily všech šesti kobar. Dvě odnášely k severu a čtyři porcovaly 

na místě tak rychle, že z nich za pár okamžiků zůstaly zanedbatelné pozůstatky. 

Jexar stále visel pod břichem kobary. Sotva se trochu vzpamatoval, vytáhl nůž a snažil se 

dostat k botě, přeříznout uzdu a dostat se na zem dřív, než se vznesou příliš vysoko. 

Andoriel si přitiskla ruce na ústa, když viděla, jak se Jexar snaží dostat ze smyčky a 

z boku, kam nedohlédl, se k němu blíží další hladový zobák. Muž ho v poslední vteřině 

zahlédl a mrskl sebou, aby se mu vyhnul. Povedlo se mu to a zároveň vychýlil let 

pterodaktyla svírajícího kobaru. Obloukem se vraceli zpět a prudce klesali. Menší obluda 

znovu zaútočila na Jexara, ale obrovský pterodaktyl s kobarou v drápech byl už příliš nízko u 

země. Menší se nestačil včas zvednout a v plné rychlosti narazil do země. Jediné zavřísknutí a 

z hrůzu nahánějícího tvora zůstala hromádka polámaných kostí a otrhaných blanitých křídel. 

Jexar využil toho, že se ocitl tak nízko nad zemí a znovu se naklonil, aby se nožem  dostal 

ke smyčce z uzdy, která ho poutala k mrtvé kobaře. Podařilo se mu ji přeříznout, přetočit se 

tak, aby dopadl na bok, zvednout se a rozběhnout k lesu. 

Pterodaktyl s kobarou v drápech nabíral výšku a bez dalšího vyrušování mířil na sever. 

Jexarovi stačily dva skoky, aby se dostal mezi první stromy a zmizel ptakoještěrům 

z dohledu, ale dravci byli rychlí. Čtyři kobary nemohly nasytit tolik hladových krků a každé 

sousto navíc bylo výhodou. Jexara si rozdělili tři pterodaktylové dřív, než stačil dokončit 

poslední skok k lesu. Ani se nezastavili a hnali se dál, ke zbytkům svého druha, který se při 

útoku na Jexara setkal se zemí prudčeji, než vydrželo jeho tělo. 

Kesak stiskl ruce v pěst a nehty si zaryl hluboko do dlaní. Během pár dní přišel o oba 

vojáky a ztráta kobar se mohla ukázat jako fatální. S obavou se podíval na Wraitha. 

Odhadoval, jestli se pán Todd bude chtít vrátit a koupí někde nová zvířata nebo bude 

pokračovat v cestě, přestože se z dvoudenní cesty přes planinu může stát šestidenní záležitost. 
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Když dospěl v myšlenkách až do tohoto bodu, napadlo ho, že dva dny nebo šest dní nehrají 

v tomto případě takovou roli. Další přemítání přerušil zájem pterodaktylů o okraj lesa, kde tři 

zbývající cestovatelé stáli. Ptakoještěři spořádali vše, co bylo na pláni poživatelné a obrátili 

svoji pozornost zpátky tam, kde se ukrýval zbytek jejich potravy. 

Kesak a Ace ustupovali dál mezi stromy a k opuštěnému tábořišti. Andoriel musel Ace 

táhnout za sebou, protože byla tak ztuhlá strachy, že se skoro nedokázala pohnout. 

Sotva se dostali zpět do tábora, usadil ji pod strom obrostlý hustým křovím a s Kesakem si 

šli prohlédnout pterodaktyla zapadlého mezi stromy. 

„Ten to všechno způsobil,“ zamumlal Kesak, když docházeli k průlomu v lesní klenbě. 

Ace obcházel padlého ptakoještěra a důkladně si ho prohlížel. K jeho údivu obluda stále 

žila. Když se dostal do jejího zorného pole, ze zobáku se jí ozvalo výhrůžné zasyčení. 

Ace přimhouřil oči, udělal ještě pár kroků, aby na něj neviděla, ze strany přistoupil 

k jejímu polámanému tělu, položil na něj dlaň a čelo se mu stáhlo úsilím. 

Pterodaktyl sebou začal házet, ale síly mu rychle ubývaly, z dosahu wraithské ruky se 

nedostal a kůže natažená na kostech se mu začala scvrkávat. Jeho poslední zachvění 

doprovodil Wraithův výkřik. 

Kesak se na bývalého pána kraje díval s tichou hrůzou. I takovému děsivému tvoru dokázal 

vzít život jediným dotykem! Co na tom, že tvor byl polámaný a vlastně napůl mrtvý, Kesak 

by se k němu nepřiblížil ani za nic, a kdyby se o to pokusil, jistě by ho pterodaktyl dokázal 

zabít, než by sám zemřel. 

„Víc už toho nezpůsobí,“ řekl Ace těžce, když procházel kolem Kesaka zpátky k Andoriel. 

Sedl si vedle ní, přitáhl ji k sobě a zavřel oči. Klapot, sykot i skřehotání zbývajících 

pterodaktylů, kteří stále hledali další kořist a znovu létali nízko nad lesem, ho nechaly 

klidným. 

Kesak se rozhlédl po tábořišti a rozhodl se, že na lepší uspořádání a určení věcí, které zde 

budou muset nechat, a toho, co musí vzít s sebou za každou cenu, bude času dost po setmění, 

až na to budou mít větší klid. Ještě jednou se podíval na oblohu mezi stromy, stíněnou 

velkými křídly, poslal Jexarovi krátkou vzpomínku a polosedě se opřel o kmen stromu. Večer 

je čekala další cesta, tentokrát pěšky, tak se snažil odpočívat stejně jako Ace a Andoriel.  

 

 

 

39. Proměna 
 

Hlava se mi zasekla někde u Jexarova pádu z nebes. Dál jsem s ní nehnula a ani jsem se o 

to moc nesnažila. Seděla jsem, kam mě Aceovy ruce přitlačily k zemi, a dívala se před sebe 

nevidomýma očima. Sledovat obří ptakoještěry na obrazovce v počítačově zpracovaných 

rádoby dokumentech a katastrofických filmech byla zábava, realita byla noční můra, ze které 

nebylo úniku. 

Z otupělosti mě probralo tlumené zasípání. Ozvalo se z nečekaného místa – z Aceových 

plic. Pohnula jsem hlavou, abych měla ucho co nejblíž zdroje zvuku, a zatajila dech. Sípání se 

opakovalo a tentokrát to na konci i písklo. Tiskla jsem se k Aceovi a fascinovaně poslouchala 

podivné zvuky linoucí se z jeho hrudi. 

„Andoriel,“ vydechl sotva slyšitelně. Na rameni jsem ucítila lehký dotyk jeho prstů. Zvedla 

jsem hlavu a povolila sevření. Tváře měl propadlé, rty svíral k sobě, aby se mu nechvěly, a 

kolem očí se mu rozrůstaly černé kruhy. Zbytek jeho kůže získával žlutozelenou barvu, kterou 

jsem nenáviděla. Když jsem ji viděla naposledy, vydávala jsem se za Acem na pokraj smrti 

potom, co nás oba málem zabil jeho bývalý zástupce Otagari. 

„Zůstaň se mnou,“ vypadlo ze mě vyděšeně. Chytila jsem ho za ruku a přitáhla si ji k sobě. 
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Zavrtěl hlavou a pousmál se nad mým nechápavým pohledem. „Nechci tě ohrozit,“ 

vysvětlil. „Energie z toho tvora je jiná. Ještě nevím...,“ zmlkl a snažil se nadechnout. 

„Jak ji ze sebe dostaneš?“ snažila jsem se myslet prakticky. „Můžeme hned vyrazit na 

cestu, jestli ti to pomůže.“ 

„Možná,“ připustil váhavě. 

Na víc jsem nečekala. Zvedla jsem se, přejela při tom Aceovi prstem po tváři a začala se 

rozhlížet po Kesakovi, abychom spolu roztřídili vybavení. Vojáka jsem našla mezi několika 

nesourodými hromadami věcí a musela jsem se usmát. Začal sám. 

„A... pan Todd se chce okamžitě vydat na cestu,“ trochu jsem se zakoktala. 

„Slyšel jsem,“ pozvedl koutky úst, ale zbytek jeho tváře žádný úsměv nenaznačoval. „Je 

těžké rozhodnout,“ mávl rukama nad obsahem všech jezdeckých brašen a dalších zavazadel. 

„Všechno třikrát,“ mručel si pro sebe, nahlížel do rozložené mapy a na tři hromady skládal 

stejné vybavení. Na čtvrtou přišly věci ke společnému použití a zbraně. 

Účastnila jsem se dělení i skládání a svazování vybraných věcí do tří ranců tak, aby byla 

jejich váha rovnoměrně rozložená, daly se pohodlně nést na zádech a nebránily v pohybu při 

chůzi ani při případném boji. 

Snažili jsme se pracovat rychle, ale než jsme byli s výsledkem spokojeni, snesl se soumrak. 

Ptakoještěři odletěli na svoji skálu a bez jejich klapotu a syčení bylo najednou divné ticho. 

„Můžeme vyrazit,“ povzdechla jsem si. Byla jsem unavená a vyděšená a nevěděla jsem, za 

jak dlouho skončí i naše cesta na špičce ostrého zobáku. Zakázala jsem si přemýšlet, hodila si 

jeden z ranců na záda a s druhým v rukou jsem se zastavila nad Acem. 

S pomocí kmene stromu se postavil, přijal od Kesaka dva meče s popruhy k zavěšení na 

záda a na ně umístil ještě plný vak. Narovnal se a vyzkoušel, jestli mu zavazadla nebrání 

v pohybu, a sám pro sebe si kývl. Mohli jsme vyrazit. 

Cesta pěšky kolem lesa byla dlouhá, namáhavá a čím dál podivnější. 

Ploužila jsem se jak nejrychleji jsem dokázala, na Kesakovi byla znát únava až před 

svítáním a Ace vypadal stále živěji. Doufala jsem, že je to tím, jak z něj odchází energie 

převzatá od pterodaktyla. 

Před svítáním jsme zmizeli pod stromy. Než se nad lesem rozprostřela blanitá křídla 

k rannímu přeletu, stačila jsem se ještě rychle vrhnout do říčky, abych se zbavila aspoň části 

nánosu špíny ze šatů i kůže. Noci byly teplé a dny horké, takže na mě oblečení uschlo dřív, 

než jsem se stačila uložit ke spánku. Stočila jsem se do klubíčka mezi kmenem stromu a 

trnitým houštím tak, abych viděla na Ace bez nutnosti zvedat hlavu. Strach o jeho život už mě 

sice přešel, ale nemohla jsem se zbavit pocitu, že je něco jinak než by mělo být. 

„Kolik ještě?“ zeptala jsem se Kesaka po dalších osmi dnech skrývání a nocí plných 

úmorného pochodu. Díval se střídavě do mapy a po okolí. Stáli jsme na okraji lesa v dlouhých 

šikmých stínech východu slunce a chystali jsme se odpočívat po dlouhém a náročném 

celonočním pochodu, kdy jsme střídavě šli a běželi. 

„Asi dvě noci,“ odhadl. „Zítra večer bychom mohli zahlédnout první náznak protilehlého 

lesa, a když trochu pohneme, další ráno nám bude nejblíž.“ 

„Trochu pohneme?“ zamumlala jsem znechuceně. 

Zamračil se na mě. „Čím rychleji…,“ nadechl se k vysvětlení. Pak si uvědomil, že žádné 

vysvětlení nepotřebuju, a zmlkl. 

Věděla jsem sama, že se s Acem něco děje. Skoro neodpočíval. V noci nás hnal vražednou 

rychlostí a celé dny prostál u okraje lesa a sledoval nálety ptakoještěrů. Jejich zájem o naši 

malou skupinku nepolevoval a Aceův zájem o jejich hejno byl den ode dne hlubší. Některé 

výjevy sledované při letmém probuzení uprostřed dne bych raději považovala za pokračování 

nočních děsů než za skutečnost. Wraith v poledne vycházel na planinu mezi klapající zobáky 

a vypadalo to, že se připojuje k jejich slunečnímu rituálu. Kvůli jeho zvědavosti nebo úchylce 

nebo jak to nazvat, nebyl ani jeden den, kdy by nás hejno nenalezlo. 
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„… tím lépe,“ dořekla jsem krátce Kesakovu načatou větu. Nebyla jsem si jistá, jestli 

Aceovo divné chování zmizí s opuštěním pterodaktylího teritoria, ale v každém případě jsem 

se chtěla z této oblasti dostat co nejrychleji. A pokud možno v jenom kuse, pomyslela jsem si 

chmurně, když jsem se propletla křovím k místu, které jsem si vybrala ke spaní. Rozhlédla 

jsem se po Aceovi. V posledních dnech se vyhýbal společnosti. Alespoň té naší. I teď stál 

zády k ležení a zvedal hlavu, aby viděl na volný pás nebe nad říčkou. 

Nadechla jsem se, abych na něj zavolala, ale rozmyslela jsem si to, přetáhla jsem nad sebe 

lehkou látku připevněnou na vyčnívajících větvích keře, abych se chránila před horkými 

slunečnímu paprsky i nepřátelskými pohledy shora, a zavřela jsem oči. Na spánek jsem 

nemusela čekat, přišel okamžitě. 

Kesak měl pravdu. Na konci druhé noci od našeho rozhovoru nad mapou bylo jasné, že 

blíž už vedlejší les nebude, i když to byl jen tmavší mlhavý pás na obzoru. 

K večeru jsem se probudila z odpoledního spánku a užívala si ještě chvilku soukromí 

v přítmí pláště nataženého od kmene stromu šikmo k zemi. Nechtělo se mi ukazovat se světu 

a řešit problémy. Kolem byl klid a ticho, a tak jsem doufala, že všechny problémy ještě 

počkají. Slunce přestávalo pálit a jenom hřálo, jak se koulelo k hranici obzoru. Klid a ticho... 

Tak daleko večer ještě nebyl, aby pterodaktylové odletěli na svůj hřad na skále. 

Vystrčila jsem hlavu zpod pláště a podezřívavě se rozhlížela. Kesaka ani Ace jsem nikde 

neviděla. Postavila jsem se a vydala se k říčce. Posledních pár metrů ke břehu jsem 

postupovala pomalu a obezřetně, aby mě nepřekvapil zobáček hravě vražený mezi stromy. 

Nebe bylo vymetené jedovatě zelenou barvou bez poskvrnky. Po létajících netvorech 

nebyla ani památka. 

Pár okamžiků jsem stála a vnímala, jak se ze mě valí obrovský balvan, který jsem si nesla 

od chvíle, kdy se ptakoještěři objevili. To, že nebyli v dohledu, neznamenalo, že by se ztratili, 

aby se už nevrátili, ale nemuset se přes den skrývat, byl už skoro neznámý úžasný pocit. 

Silou jsem se vytrhla se zasnění a rozběhla se do tábořiště pro vaky na vodu. Bez dechu 

jsem doběhla zpět, hodila vaky na břeh a sama se vrhla do proudu. Kdo ví, za jak dlouhou 

dobu, pokud ještě vůbec někdy, si budu moci užít koupel. Přes nadšení z náhlé volnosti jsem 

každou chvíli kontrolovala prázdnou oblohu při koupeli i potom při plnění všech vaků a lahví 

pitnou vodou. 

„Můžeme jít?“ zeptal se Kesak. Čekal na mě na břehu a na zádech si upravoval provazy 

držící jeho zavazadlo. 

Podala jsem mu část nabrané vody a došla ke stromu, u kterého jsem spala. Všechny věci 

jsem měla sbalené a o šedivě žlutý kmen se opíral úhledný balík převázaný lany, aby se mi co 

nejsnáze nesl. Ohlédla jsem se po vojákovi. „To ty?“ Nečekala jsem na jeho přikývnutí, 

připevnila jsem na balík zbývající vaky a lahve s vodou a hodila si to všechno na záda. 

Společně jsme vyšli na pláň, kde už čekal Ace.  

Zasněně se díval k daleké hoře a náš příchod zaznamenal, až když jsem se zastavila těsně u 

něho. 

„Kolik máme času?“ zeptala jsem se. Představa, že nás další ráno pterodaktylové najdou 

daleko v pláni, se mi vůbec nelíbila. 

„Osm dní,“ zamumlal Wraith nezřetelně. „Nastává čas spánku a bude trvat osm dní.“ 

„Spánku? Ty obludy budou osm dní spát?“ ujišťoval se Kesak. V hlase mu zněla nedůvěra 

smíchaná s nadějí. Za osm dní bychom mohli bez problémů dojít do vzdáleného lesa. 

„Spánek,“ zašeptal Ace a s povzdechem mu poklesla hlava. 

„Spánek pro ně. My jdeme hned,“ řekla jsem ostře. Wraithovo zjevné napojení na 

pterodaktyly se mi nelíbilo, i když jsme se díky němu snad dozvěděli, jak dlouhá pauza nás 

čeká před dalším náletem. Nelíbily se mi i další věci, kterých jsem si v zapadajícím slunci 

všimla. Aceova tvář se měnila. Nos i brada byly ostřejší a více vystupovaly z obličeje. 
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Nenápadným pohledem jsem přejela zbytek jeho těla, ale tam jsem si žádných očividných 

změn nevšimla. Zadoufala jsem, že si se mnou jenom hraje moje fantazie. 

„Čím dřív vyrazíme, tím dřív budeme na druhé straně, kdyby si to ty potvory rozmyslely,“ 

zavrčel Kesak a netrpělivě se pohnul dopředu. 

Vzala jsem Ace za ruku a lehce zatáhla, abych ho přiměla k pohybu, ke kterému se sám 

nedokázal přinutit. „Taky jsem unavená,“ ujistila jsem ho a dál mu svírala prsty. „Tam,“ 

ukázala jsem druhou rukou před sebe ke vzdálenému obzoru s tmavou linkou lesa, „nás to 

přejde.“ Nechal se vést a neprotestoval, když jsem přidala do kroku, ale ani mi nijak 

nepomohl. Nechal se táhnout. Rozzlobeně jsem se po něm ohlédla a zjistila jsem, že v chůzi 

usíná. „Kesaku!“ vyjekla jsem zděšeně. 

Voják se pár kroků vrátil a chytil Ace za zápěstí, aby mi pomohl. Po pár metrech se na mě 

podíval s otázkou v očích. Pokrčila jsem rameny. Nevěděla jsem, jestli Wraitha natolik 

ovládla mysl pterodaktylů létajících nám přes dvacet dní nad hlavou, nebo jestli přímo v něm 

stále pracuje ptakoještěří energie a nutí ho chovat se jako jeden z hejna. V současnosti to bylo 

jedno, ale při další cestě by s druhou variantou mohl být problém. Zatímco vnějšího vlivu 

pterodaktylů se Ace zbaví s rostoucí vzdáleností, pokud v něm bude jejich energie, na 

vzdálenosti nemusí záležet. 

Cesta s usínajícím Wraithem byla náročná a nekonečná a neubývala tak, jak jsme si 

s Kesakem představovali. Částečně jsme šli a částečně klopýtavě běželi a doufali jsme, že 

udržujeme přímý směr. Podle hvězd i podle směru, kterým se otáčel Ace, jakmile měl 

příležitost, se nám to nějak dařilo. 

První paprsky nového dne nás zastihly při odpočinku. Kesak se snažil spát, i když se mu 

chvílemi škubaly nohy, jak se snažil jít pořád dál, a pokaždé ho to probudilo. 

Seděla jsem na trsu modré trávy a rukama zezadu objímala Ace. Obličej měl otočený 

k hoře, kde odpočívali pterodaktylové. Už se mi nepokoušel vytrhnout jako před svítáním, 

přesto jsem ho odmítala pustit. Opřela jsem si čelo o jeho rameno a snažila jsem se nechat oči 

otevřené, abych neusnula. Pár hodin, které Kesak prospal, se mi zdály jako nekonečno. Ace 

chtěl spát zvečera, a když jsme mu to nedovolili, snažil se nás nasměrovat k hoře 

s pterodaktyly. Sotva jsme zastavili k odpočinku, spát se mu najednou nechtělo. Až po dvou 

hodinách tichého a nenápadného boje se uklidnil. Možná za to mohl náznak úsvitu, který 

barvil oblohu do světlejších tónů, že se uložil na bok a zavřel oči. S unaveným povzdechem 

jsem se k němu přitiskla a usnula také. 

Další tři dny jsme se přibližovali k temné hranici lesa a obloha zůstávala krásně prázdná. 

Ace se přestal snažit dostat k hoře a držel s námi krok bez toho, aby ho někdo z nás vedl za 

ruku. Nos i bradu měl vystouplé a ústa mezi nimi se začala přizpůsobovat. Téměř 

nekomunikoval kromě občasného syknutí nebo klapnutí. 

Už jsem si nedokázala namlouvat, že mám bujnou fantazii, Wraith se měnil v děsivé zvíře. 

Dokázala jsem se na něj podívat jenom, když spal, v bdělém stavu se při každém mém i 

Kesakově letmém pohledu odvracel. 

Pátý den se svítáním jsme s vojákem seděli nad spícím Acem a střídavě se dívali na zobák 

rostoucí v bledé wraithské tváři a jeden na druhého. Nevěděli jsme, co říct. S každým dalším 

výdajem energie Wraith ztrácel svoji podstatu a stával se ještě děsivější noční můrou než byl 

kdy předtím. 

„Je ještě jedna možnost,“ řekla jsem zdráhavě. Nechtělo se mi. Strašně moc se mi nechtělo 

vyzkoušet tu poslední možnost změny, která mě napadla, ale neviděla jsem jinou šanci na 

energetický zvrat. Vzala jsem Aceovu ruku a s hlubokým nádechem jsem ji obrátila dlaní 

k sobě. Nešťastně jsem se podívala na zamračeného Kesaka a přitiskla k sobě wraithskou 

krmnou dlaň. Jeho prsty se mi zacukaly na kůži, pokusily se přisát, až se mi černé nehty 

zaryly hluboko do pokožky, ale dlaň si žádnou energii nevzala. Kromě bolesti nad tím, jak mi 

otevřela ranku na hrudní kosti, jsem žádnou jinou újmu necítila. 
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Ace zachrčel, vytrhl mi ruku ze sevření a otočil se na druhý bok. 

„Ale ne!“ vykřikla jsem zlostí i zoufalstvím. Dál už jsem šeptala spíš pro sama pro sebe 

než pro uši někoho jiného: „Takhle to přece neskončí. Nemůžeš se změnit v tu ... tu lítací 

příšeru. To nejde. Tvoje loď a tvoje posádka na tebe čekají. Čekají na svého velitele. Musíš se 

vrátit do své podoby a do své lodi. Vrať se, prosím.“ Slova se mi vytrácela z úst i z mysli, až 

jsem zůstala sedět se skloněnou hlavou, rukama v klíně a očima upřenýma před sebe do trávy. 

 

 

 

40. Na druhé straně 
 

Ace, Kesak a Andoriel byli na cestě ke vzdálenému lesu už sedmý den. Nikdo z nich neměl 

Ace, Kesak a Andoriel byli na cestě ke vzdálenému lesu už sedmý den. Nikdo z nich neměl 

sílu ani náladu na hovor a pohledům jeden na druhého se vyhýbali kromě nenápadného 

hlídání měnícího se Wraitha, aby znovu nezamířil špatným směrem za svými uklapanými 

přáteli. 

Andoriel se honilo hlavou, jestli si Ace uvědomuje, že pterodaktylům bude patrně jedno, že 

se mění v jednoho z nich, a až se probudí a rozletí se hledat potravu, napadnou je všechny tři 

úplně stejně. 

Les se blížil k uzoufání pomalu, i když to vypadalo, že se Wraith potupně probírá a žene se 

stále větší rychlostí. Kesak i Andoriel už mu skoro nestačili. Byli rádi, že ho nemusí táhnout 

jako v prvních několika dnech na pláni, a zároveň je děsilo, co jeho aktivita znamená. 

Pterodaktylové se probouzejí. Nebude trvat dlouho a najdou je. Pokud se to stane, než stačí 

doběhnout k lesu, vyjde všechno jejich snažení nadarmo. 

Osmý den odpoledne se před nimi les tyčil do výše, ale ať šli a běželi jak chtěli rychle, těch 

pár metrů, které jim zbývaly do jeho okraje, stále nemohli překonat. Alespoň jim to tak 

připadalo. Ace zpomaloval a začal se ohlížet. Kesakovi a Andoriel nezbylo nic jiného, než ho 

znovu táhnout za sebou. 

Andoriel si připadala vyčerpaná až za hranici svých sil a na nohou se držela už jen silou 

vůle. Kesak na tom nebyl o mnoho lépe. 

„Nidan to zvládl,“ zachrčela Ája, když jí les uhnul před letmo zvednutýma očima a znovu 

se zdál být ve větší vzdálenosti. Kesak se chtěl zeptat, kdo byl Nidan, ale příliš ho 

zaměstnával Wraith neustále odbočující z jejich směru. 

Andoriel upírala oči pod nohy a snažila se nutit k pohybu. Ze soustředění ji vytrhl pohyb 

vedle ní. Kesak vláčel Ace takovou rychlostí, o které byla přesvědčena, že jí už nikdo z nich 

není schopen. Ohlédla se po příčině a zrychlila také. Nenápadné tečky na obloze se rychle 

zvětšovaly a nabývaly hrozivých tvarů. Ptakoještěři se probudili a neomylně našli svoji kořist. 

Andoriel se přestala ohlížet a rozběhla se. Netušila, že to dokáže. Udělala pět dlouhých 

skoků a šestým vletěla mezi dva nízké keře. Zakopla o vyčnívající kořen, podařilo se jí udělat 

šišatý kotrmelec a zůstala ležet na zádech. Nad hlavou se jí v neznatelném vánku kolébaly 

větve stromů a pád ztlumila vrstva spadaného listí. Převalila se na dlaně a kolena a sunula se 

po čtyřech dál od okraje lesa, dokud nenarazila na Ace a Kesaka. Voják seděl na padlém 

kmeni, prudce oddechoval a svíral zápěstí Wraitha, který se snažil dostat zpátky na pláň. 

„Zůstaň tady!“ houkla na něj Andoriel. Se zasténáním se zvedla, objala Ace v pase a pevně 

se zapřela rozkročenýma nohama, aby mu zabránila v pohybu. Věděla, že by ji dokázal 

odhodit jako hračku, kdyby se opravdu rozhodl odejít, ale neudělal to. Stál, díval se zpátky na 

pláň, kde těsně nad zemí kroužili pterodaktylové, a tiše si klapal stále rostoucím zobákem. 

Kesak pustil Aceovo zápěstí, sotva se Andoriel objevila. Svezl se z kmene stromu na zem a 

sklonil hlavu. V duchu už poněkolikáté proklel Zanii, že ho poslala na cestu, která byla těsně 
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na hranici sebevražedné mise. To, že by se na ni vydal sám, i kdyby mu v tom Zania bránila, 

klidně pominul. Přinutil se zvednout hlavu a podívat se na pár, který doprovázel. Tak divnou 

dvojici nikdy předtím neviděl. Znovu sklonil hlavu a zhluboka se nadechl, aby uklidnil divoce 

rozběhnuté srdce. Slíbil, že Todda a Andoriel doprovodí až k hoře Juu, a to také hodlal splnit. 

Jestli se toho dožije. A jestli Todd za pár dní neodletí na skálu za svými novými druhy – 

pterodaktyly, ušklíbl se pro sebe. Kdo ví, co by v tom případě udělala Andoriel, napadlo ho. 

Letěla by s ním, odpověděl si hned. A Kesaka by klidně nechali jeho osudu. 

Andoriel se tiskla k Aceovi a za zavřenýma očima se jí točily velké barevné kruhy únavy. 

Ucítila, jak se jí Wraith pod rukama zacukal, když se nad lesem rozlehl ostrý skřek, pak jeho 

tělo ochablo a sesunulo se k zemi. Nedokázala ho udržet ve stoje. Sedla si zároveň s ním a 

zadívala se mezi stromy na vzdalující se hejno netvorů. A to je všechno, projelo jí hlavou. 

Jsme mimo jejich území. Už se nevrátí. 

„Ještě kousek,“ zachraptěl Kesak a s obtížemi se zvedl. „Najdeme vodu,“ pokusil se 

vylákat Ace a Andoriel k pohybu. Andoriel se pozvedla na dlaních a spadla zpátky na zem. 

„Za chvíli,“ zašeptala neslyšně. 

Wraith se ani nepokoušel pohnout. Ležel na zádech, ruce rozhozené do stran a přes střed 

těla mu napříč ležela Andoriel. 

Kesak se na ně díval a čekal, jestli přece jenom nevstanou. Když mu došlo, že ne, otočil se 

a potácivě se sám vydal dál do lesa. Potok nehledal dlouho. Stačilo ujít pár metrů a na dně 

úzké strouhy zahlédl proud vody malého potůčku.  

Po návratu našel Todda i Andoriel v téměř stejné poloze. Pustil vedle nich na zem dva 

vaky plné čerstvé vody a posadil se ke spadlému kmeni. Užíval si chvíle odpočinku a klidu a 

teprve mu začalo docházet, že unikli létajícím obludám, které je tak dlouho pronásledovaly. 

Další ráno se všichni probudili horkem, které sálalo od východu slunce skrz stromy a 

vytahovalo z nich další a další kapky potu. 

Ace se protáhl, ale s prsty uvězněnými v dlani tvora ležícího vedle něj nepohnul. Při 

přechodu pláně vždycky ti dva, kteří šli s ním, spustili pokřik a hlídali ho ještě víc než 

předtím, kdykoli se do nich chtěl odpojit. Pootočil hlavu, aby na toho tvora viděl a pozorně si 

ho prohlížel. V hlavě už mu neznělo volání hejna, tak se mohl soustředit i na jiné věci. Třeba 

na to, že ten tvor je samice. Překvapeně syknul. Jak to, že si toho nevšiml dřív? Stočil hlavu 

ke druhému tvoru a s nelibostí zjistil, že je to samec. 

Kesak otevřel oči a zjistil, že se na něho upírá žlutý pohled pána Todda. Pokusil se 

zvednout a po troše námahy se mu to podařilo. Namožené tělo se vzpíralo jen trochu. Více jak 

dva roky pravidelných návštěv cvičiště i Balaytodu bylo k něčemu dobré. Trval na tom, aby 

každý muž i žena chránící sídlo pána kraje věnoval nejméně dvě hodiny denně procvičování 

boje a sám šel příkladem. Doufal, že se ve cvičení pokračuje i za jeho nepřítomnosti. On si 

rozhodně na nedostatek pohybu nemohl stěžovat. Pokývl Toddovi a zvedl se na nohy. Malou 

procházku po okolí zakončil u večer nalezeného potoka, aby si na obličej a krk nalil chladnou 

vodu a dokončil tak přípravu na další pochod. Stačilo připevnit si na záda meče, nasadit od 

včerejšího rána sbalené zavazadlo a vyrazit. 

Vrátil se k padlému kmeni, kde se právě probouzela i Andoriel. Její tělo se pohybu bránilo 

mnohem víc a občas jí unikla tichá kletba. Aceovu ruku už pustila, ale hlídala ho alespoň 

pohledem. Bylo by hloupé, kdyby ho převedli přes pláň a ztratili ho na druhém konci dosahu 

pterodaktylů. 

Kesak se sklonil k jednomu ze zavazadel, vytáhl tři proužky sušeného masa, podal jeden 

Aceovi a další Andoriel, do posledního se hladově zakousl sám. 

„Měli bychom,“ zachraptěla Andoriel, odkašlala si a zkusila to ještě jednou: „Měli bychom 

najít něco čerstvého k jídlu.“ Rozhlédla se po lese. Až teď si všimla, že sestává převážně ze 

stromů podobných palmám. Šplhaly po nich úponky dalších rostlin, které silné kmeny 

využívaly jako oporu ve své cestě za sluncem. Mech a kapradí vystřídaly shluky širokých 
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tmavomodrých listů s krátkými stonky. Jen trnité křoví zůstávalo stejné jako v každém lese, 

do kterého se Andoriel dostala. Žádné plody, ať už jedlé nebo ne, nebyly nikde v dohledu. 

Kývla na Kesaka, že mu předává hlídku, a šla objevit potok. 

Ace ji sledoval, dokud byla v dohledu, a pak se šouravě vydal za ní. Podezřívavě se ohlédl 

na Kesaka, jestli mu nebude bránit, ale voják nic nenamítal, jen mu podal vak s věcmi, 

pomohl mu ho připevnit na záda a nasadil si svůj. S Ájiným zavazadlem v ruce se pomalu 

prodírali k potoku a za něj, protože tam Andoriel nenašli. 

Ace uskočil, když se vedle něj vynořila za stromem a natáhla se, aby od Kesaka převzala 

svoji zátěž. Rozrušeně zaklapal zobákem a sykl. Na okamžik ho zarazilo, že jiných hlasitých 

projevů není schopen, ale pak ucítil její kůži smíchanou s vodou, do které se namočila, a na 

všechno ostatní zapomněl. 

„Jdeme,“ povzdechla si Andoriel a jako první se začala proplétat lesem k jeho 

vzdálenějšímu konci. Kde to šlo, procházela porostem bez ničení, kde byla neprostupná 

bariéra příliš široká, pomohla si nožem. Ace a Kesak ji následovali a napětí mezi nimi rostlo. I 

Kesak už začal pociťovat, že v pozměněném pánu Toddovi roste nervozita namířená proti 

němu, a nechápal, jak k takové poctě přišel. Několikrát se nadechl, aby se na to přímo zeptal, 

ale vždycky bez zvuku vypustil vzduch z plic, a na čele mu rostla starostlivá vráska. 

Ace se opatrně přibližoval k Andoriel. Nechtěl tu samici poplašit. Soupeře v zádech snášel 

stále hůř. Dal mu jasně najevo, že by se měl klidit z dosahu, ale ten tvor byl příliš hloupý, aby 

to pochopil. 

Tak pokračovali dlouhé hodiny a dny. Teplota stále stoupala a s ní i Aceova nevraživost, i 

když nejteplejší chvíle strávili odpočinkem. Alespoň Andoriel a Kesak odpočívali. Ace se 

věnoval slunečnímu rituálu. Sotva se slunce přehouplo přes poledne, pokračovali 

v namáhavém pochodu, o kterém měl Klapavý Ace silné pochybnosti. Netušil, jaký má jejich 

cesta cíl, ale smířil se s ní, protože je vedla samice. Následovat samici na vhodné místo se mu 

zdálo správné, jen to místo bylo na jeho vkus příliš vzdálené. Šli tropickým lesem už čtyři dny 

a Andoriel nedala ani náznakem najevo, že by docházeli k cíli. 

Ace bolely ruce od ramen až po konečky prstů. Každou chvíli se ošíval, jak se mu pořád 

víc nelíbila umělá kůže, kterou měl na sobě navlečenou, a zlostně pohazoval hlavou, až mu 

dlouhé bílé vlasy padaly do očí. 

Andoriel a Kesak si vyměňovali vyděšené a zoufalé pohledy nad tím, že se Wraithovy paže 

natáhly až pod kolena, dlaně se mu zvětšily a prsty prodloužily. Malíčky a prsteníčky někam 

zmizely. Také zobák byl stále výraznější a nad čelem se mu začal zvedat stejný kostěný 

výrůstek, jaký měli pterodaktylové, které nechali pár dní cesty za sebou. Nezdálo se, že by se 

Wraith zbavoval jejich energie ani usilovným pochodem. 

Ace si jejich zájem vykládal po svém. Na Kesaka syčel a dokonce se po něm ohnal, když 

se přiblížil na dosah, a na Andoriel tiše klapal a přešlapoval na místě. 

Šestý den po poledni Ace zahlédl mezi stromy světlo. Les končil a otvíral se velkému 

prostranství plnému slunce. Až k jeho okraji už se hustší podrost nenacházel. Andoriel šla se 

skloněnou hlavou a zřejmě si konce lesa zatím nevšimla. Ace trhnul hlavou dozadu a zlostně 

si přeměřil Kesaka. Pořád se za nimi táhl, i když v této společnosti pro něj už dávno nebylo 

místo. Wraith na něho zasyčel, ale ani tentokrát to nemělo žádný účinek. Ace toho měl právě 

tak dost. Vyvlékl ruce z popruhů, trhnutím se zbavil aspoň horní části té nepříjemné další 

kůže, skočil ke Kesakovi a švihnutím paže ho odhodil na blízký kmen stromu. Voják nestačil 

reagovat ani vykřiknout. Sesunul se u kmene a zůstal bezvládně ležet. 

Andoriel se při hluku ohlédla a zůstala na okamžik vyděšeně stát, když ho z poloprofilu 

uviděla. 

Ace se změnil víc, než se obávala. Čelní hřeben vystupoval jako šupinatý zub mezi 

zacuchanými vlasy, oči se zakulatily, i když jejich barva zůstala stejná, a pod nimi ostře 

vystupoval zobák. Teprve když se zbavil haleny, všimla si, jak se změnila jeho kůže. Už to 
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nebyla ta hladká a světlá pokožka s náznakem temných žil. Získala hnědý nádech a od 

pohledu byla mnohem silnější a hrubší. Také jí bylo o něco víc. Ztracený malíček a prsteníček 

se posunuly k lokti a jejich konce dosahovaly Aceovi až k zápěstí, se kterým byly spojeny 

širokou plachtou volné kůže. 

Andoriel se otřásla a vzápětí ucítila bodnutí závisti. Ace zřejmě bude moci létat. Oči jí 

sklouzly k zemi a překvapeně zamrkaly. I prsty na nohou došly změny a na konci Aceových 

chodidel se do půdy lesa zatínaly dlouhé drápy. 

Ace podíval na ležícího Kesaka a zkontroloval, že se opravdu nehýbe. Konečně se ho 

zbavil. Spokojeně kývl hlavou a otočil se k Andoriel. Za ní cítil horký prázdný prostor vhodný 

k uložení vajec. Tak sem ho celou dobu vedla! Udělal krok k samici a začal roztahovat ruce, 

aby vynikla šíře jeho křídel. 

Andoriel ustoupila. Nelíbilo se jí, jak se Ace chová, a také se jí nelíbilo, že stojí mezi ní a 

ležícím Kesakem a ona se neodvažuje ho obejít, aby se přesvědčila, že je voják naživu. 

Nebyla si jistá, jestli Ace stále chápe význam slov, když se sám omezil na jednoduché zvuky, 

tak se rozhodla, že se zkusí přizpůsobit. Zasyčela a ukázala rukou, že má ustoupit. Ace 

přešlápl, ale místo aby poodešel stranou, přiblížil se k Andoriel. Zasyčela silněji, zamračila a 

znovu pokynula, aby uhnul. Zároveň ustoupila na druhou stranu, a dala tak, podle svého 

rozumu, jasně najevo, že chce Ace obejít. Ani teď nereagoval správně a dalším krokem stál 

přímo před ní. Odolala touze couvnout do bezpečnější vzdálenosti, naopak zvedla hlavu, aby 

Aceovi viděla do očí, a udělala půlkrok k němu. Teď bylo na Aceovi, aby couvnul. Udělal to. 

Položila mu pomalu ruku shora na zobák a zatlačila. Mezera mezi nimi se rozšířila, jak Ace 

pod tlakem její dlaně znovu ustoupil. 

„Drž se ode mě dál,“ zasyčela na něho. Kolem Ace se vznášel oblak divného pachu, který 

Andoriel zvedl chloupky na páteři. Pokrčila nos a zbledla, když v pachu zachytila stopu po 

vůni, kterou znala z jejich milování. Pochopila útok na Kesaka a Aceovo divné chování a 

snažila se ovládnout strach. Odtlačila ho ještě dál od sebe a couvla, když se dostal z dosahu 

její ruky. Všimla si, jak se mu zachvěla křídla, a uskočila dřív, než ji stačil obejmout. Na nic 

nečekala a rozběhla se pryč. Pryč od nehybného Kesaka a pryč od tvora, ve kterého se změnil 

Wraith, a jeho choutek… Neohlížela se, ale slyšela, jak ji ten tvor pronásleduje. Ještě 

zrychlila. Propletla se mezi posledními stromy, přeběhla pás vysušené modré trávy a 

zavrávorala na první vlně písku. Mávla rukama, aby udržela rovnováhu, a běžela dál. 

Zapadala a klouzala po mělkých dunách. Za sebou slyšela rozzlobený klapot a syčení, které ji 

pronásledovalo daleko do pouště. 

Běžela a klopýtala dlouho. Večerní horký vítr jí hnal do očí prach a společně s rozpáleným 

pískem mátl její vidění. Když ze slunce zbyl jen zlatý proužek, zastavila se, aby se rozhlédla. 

Pamatovala si, že na cestě musí přejít úzký pás písku, za kterým bude celkem příjemná 

krajina malých lesíků, travnatých ploch a nízkých kopců. Z jejího pohledu pás pouště nebyl 

natolik úzký, aby viděla jeho konec. Otočila se zpět a uviděla temný pás lesa, odkud vyběhla. 

Už se chtěla odvrátit, když si všimla blízkého pohybu. Ace právě přeskočil písečnou dunu 

nedaleko od ní. Při pohybu mu pomáhala roztažená křídla. Nadnášela ho, takže tolik 

nezapadal jako Andoriel. 

Ája potichu zaklela a rozběhla se dál do pouště. Snažila se držet mezi vršky písečných 

vrcholků, aby ji Ace nemohl zahlédnout proti obloze. Brzy ztratila pojem o místě i čase, kde 

se nachází, prostě jen šla dál a dál a poslouchala, jestli neuslyší písek sypající se pod 

dlouhými drápy nebo klapot ostrého zobáku. Neodvažovala se zastavit a přinutila se neohlížet 

za každým krokem. 

K ránu jí vypověděly síly. Zůstala ležet v prohubni, nad kterou se díky větru setkaly tři 

duny s příkrými stěnami. Sáhla po vaku s vodou, ale neudržela ho v rukách. Vyklouzl jí, a než 

ho stačila zachytit, většina vody se stačila vsáknout do písku a zmizet. Nalila si do krku 

posledních pár zbývajících kapek a sáhla po dalším vaku. Byl prázdný. Shodila ze zad 
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zavazadlo a ušklíbla se nad tím, jak daleko ho dokázala odnést, i když v něm už žádná voda 

nebyla. Oči jí padly na pečlivě stočený světlý plášť. Rozprostřela ho a jeden cíp přes sebe 

přetáhla. Doufala, že se tak skryje před Aceovým pohledem, a usnula. Poslední myšlenka jí 

ukázala vysušenou mrtvolu přikrytou světlým pláštěm uprostřed pouště. 

Kesak se pohnul a páteří mu projela mrazivá bolest znemožňující jakýkoli pohyb. Přesto se 

pokusil převalit a zvednout. Bolest zesílila a znovu ho zbavila vědomí. 

Ace se hnal za samicí. Prosmýkl se mezi dvěma blízko rostoucími stromy, zavrávoral, 

když ho zachytila nízká větev, ale hnal se dál, aby mu samice nezmizela z očí. Až uprostřed 

písku si uvědomil, že za sebou nechává krvavou stopu po poraněné noze a jedno z křídel mu 

zplihle visí na zlámané kosti. Zastavil se a v té chvíli se pod ním zraněná noha podlomila. 

Odmítla ho nést dál. Ještě kus se plazil, dokud nezůstal vysílením a bolestí ležet přes hřbet 

duny. Jedno křídlo se mu víc a víc třepalo, jak ho sílící vítr odtrhával i se zbytkem kosti. 

Druhé měl natažené vedle těla a stále zanášené dalšími vrstvičkami věčně se přesýpajícího 

písku. 

Vycházející slunce se dotklo pouště, kde po Aceovi ani Andoriel nezůstala žádná známka. 

Písek všechno zavál. Kesakova víčka se zachvěla a strnula pootevřená. 

 

 

 

41. Vidím tě ve snech 
 

Celý den nad pouští pálilo slunce a nad zlatým pískem se neobjevil žádný stín. Vše živé se 

krčilo v relativním chladu lesa a odpočívalo. Vyčkávala i čtveřice divných tvorů, která se 

usadila pod posledními stromy a z dálky okukovala ležícího Kesaka. 

Tři tvorové byli vysocí a tmaví, měli velké černé oči a krátké střapaté vlasy, ale ten čtvrtý 

vypadal jinak. Byl o hodně menší a jeho kůže byla světlejší. Od krku k patám se skrýval pod 

dlouhým volným pláštěm a jeho bledý obličej lemovaly dlouhé vlnité vlasy. Přes rozdíl ve 

vzhledu se všichni čtyři chovali stejně. Ostražitě a zároveň zvědavě, i když na nich byla vidět 

velká únava. Než slunce kleslo za obzor, bylo jasné, že ten světlejší tvor je nejmladší a ostatní 

ho učí. Mládě bylo také nejzvědavější a stále se přibližovalo ke Kesakovi, přestože ho od toho 

ostatní odrazovali. Několikrát si vysloužilo tlumené zasyčení a dlouhá ruka se silnými prsty 

mu sevřela rameno, aby ho odtáhla kousek dál. 

Po západu slunce se ukázalo, že tvorové nejsou tak bojácní, jak se původně jevili. 

Odpočinuli si po dlouhé cestě a byli připraveni k dalším akcím. Jeden z nich položil dlaň na 

Kesakovu páteř a soustředěním se mu zkřivil obličej. Chvíli se nic nedělo a mládě se začalo 

netrpělivě vrtět, dokud ho ostatní posunkem neuklidnili. 

 

Kesak zalapal po dechu a snažil se dostat na nohy. Něčí pevné sevření ho přidrželo u země 

a do ucha mu syknul neznámý hlas: „Odpočívej, ještě nejsi zcela zdráv.“ 

Zůstal ležet, ale snažil se rozhlédnout, aby zjistil, kdo ho zachránil ze spárů smrti. Věděl, 

že už byl někde jinde, když ho cizí vůle dotlačila zpět k životu a bolesti. V rychlém soumraku 

mezi stromy kolem sebe viděl nejasné postavy. Připadaly mu zvláštní, a když jedna z nich 

přeskočila padlý kmen za pomoci křídel, s hrůzou si uvědomil, že tvorů, kterým se stal pán 

Todd, bude zřejmě víc. Todd ho zabil a tito ho vzkřísili, aby… co? Aby ho znovu zabili? To 

mu nedávalo smysl. Pomalu a s námahou se posadil. 

„Kdo jste?“ vypravil ze sebe namáhavě. V krku měl sucho. 

Tvorové se podívali na něj, na sebe, ale neodpověděli. Jeden z nich se sklonil a nabídl 

Kesakovi vak s vodou. Voják si lil vodu do úst a dával pozor, aby ani kapička nepadla jinam. 

Než potřetí polknul, tvor mu vak sebral. Natáhl se za ním, protože teprve, když začal pít, 
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uvědomil si, jak moc jeho tělo postrádá vodu. Tvor ustoupil a důrazně zavrtěl hlavou. Kesak 

nechal ruce klesnout a stáhl se, až zůstal sedět na zemi jako hromádka žíznivého neštěstí. 

Musel dlouho čekat, než mu tvor povolil se znovu napít, tentokrát víc. Cítil, jak se v něm 

všechno natahuje k vodě, a zároveň mu tlak v žaludku připomněl, že velké množství vody by 

ho po téměř úplné dehydrataci mohlo i zabít. Dokázal sám včas odtrhnout vak od úst a rychle 

ho podal nejbližšímu tvoru, aby odolal pokušení, přece jenom pokračovat v pití. 

Tvorové ho sledovali, dokud neusoudili, že je dost silný na delší rozhovor. Pak se ho začali 

ptát na cestu a jeho společníky. Kesak odpovídal neochotně, ale přece jenom tvorům po 

dlouhém váhání vyprávěl o posledních chvílích, na které si pamatoval. Popisoval Toddovu 

přeměnu v pterodaktyla a snažil se, aby mu při tom oči automaticky netěkaly ke složeným 

křídlům na zádech tvorů. Skončil tím, že Andoriel utíkala do pouště a Todd se hnal za ní. Víc 

si nepamatoval a i toto jenom matně v oparu bolesti, která ho zbavovala vědomí. 

Mládě po skončení jeho vyprávění vyskočilo a rozběhlo se mezi písečné duny. Dva 

z větších tvorů ho následovali. Sotva se všichni tři dostali na volné prostranství, roztáhli křídla 

a vyletěli nad poušť, aby ji prozkoumali. 

Kesak se za nimi díval a přemýšlel, jestli zachrání jenom Todda nebo i Andoriel. Podíval 

se na zbývajícího tvora vedle sebe. Neodvážil se zeptat. Ještě stále nevěděl, co s nimi mají 

tvorové v plánu. 

Tvor v úsměvu vycenil zuby a řekl: „Jmenuju se Cassefe, jestli chceš vědět tohle.“ 

Naklonil hlavu na stranu a pokračoval: „Nechceme tě zabít. Ani ty dva další. Někomu jsme 

slíbili, že je najdeme a pomůžeme jim. Patříš k jejich hejnu, takže se tě to týká taky. A teď 

spi.“ 

Kesakovi se hlavou prohnalo ještě mnoho otázek, na které by mu Cassefe mohl odpovědět, 

ale oči se mu zavřely a poslední myšlenka byla, že Cassefe byla podle vzhledu spíš ženského 

rodu. Nevěděl, jak na to přišel, a další přemýšlení odplavil hluboký spánek. 

 

Dva tvorové a mládě pátrali po Aceovi a Andoriel téměř celý zbytek noci. Se svítáním obě 

nalezená těla uložili vedle spícího Kesaka.  Do Andoriel po troškách vpravovali vodu, ale 

dbali na to, aby se neprobudila. Ace si prohlíželi ze všech stran a jejich tiché poznámky zněly 

napůl vyděšeně a napůl pobaveně. Mládě si sedlo mezi změněného Wraitha a Andoriel a 

střídavě je pozorovalo. 

Cassefe vyléčil, podle poslední Kesakovy myšlenky vyléčila, Aceova zranění, pak se 

stočila do klubíčka a usnula. Ostatní zůstali sedět pod stromy, všechny tři nalezence napájeli 

vodou a udržovali je ve spánku. Zvědavé mládě otevřelo jedno ze zavazadel a prohrabovalo se 

jeho obsahem, dokud neobjevilo mapu. Chvíli si ji prohlíželo než ji podalo jednomu 

z dospělých. Jeho dlouhý nehet podobný drápu přejel po vyznačené cestě a poklepal na 

kresbičku hory Juu. Tvor pokýval hlavou a přimhouřil oči. Už věděl, kam poutníci míří. Podal 

mapu druhému bdícímu tvoru a dlouhou dobu se na ni dívali a ukazovali na různá zakreslená 

místa. Mládě jim nahlédlo přes rameno a důrazně kleplo prstem na horu Juu. Dospělí se na ně 

obrátili s tichou otázkou. Mládě stáhlo prst a zadívalo se na ležící Andoriel, pak sklopilo 

hlavu a znovu kleplo do mapy. Znovu se troje oči zadívaly na vyznačenou cestu a drápy po ní 

postupovaly daleko, daleko za kresbu pouště. Nedošly až na konec cesty, zarazily se na okraji 

lesa s drobnou zelenou tečkou uprostřed. Bylo to místo v blízkosti ledového pohoří, ve kterém 

se Juu nacházela. 

„Dál nemůžeme,“ řekl jeden z tvorů. „To je nejzazší hranice. Bude to trvat nejméně třicet 

pět dní,“ podíval se na mládě. „Budou spát celou dobu. Všichni tři.“ Poslední věty zněly 

neutrálně, ale v pozadí bylo možné vycítit nepochopitelný skrývaný smutek. 

Mládě trhlo rameny, zezadu objalo sedícího tvora kolem krku a něco mu pošeptalo do 

ucha. Tvor se usmál a pohladil mládě po holé bílé paži, která se při objetí vynořila zpod 

pláště. 
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Cassefe spala celý den a část noci. Po důkladném odpočinku a jídle chytila Ace v podpaží 

a odtáhla ho stranou. Sedla si vedle něj na paty a zadívala se do dálky. Zbytek skupinky se 

staral o Andoriel a Kesaka a sbíral jedlé plody, kterými krmili i Cassefu. Léčitelka po dni 

v ústraní vypadala unaveně a zplihle. Když v poledne mávla na jednoho z tvorů a přizvala ho 

na pomoc, mládě se usmálo, protože to znamenalo, že se Cassefě daří dovést Wraitha ke 

stálému a přijatelnému stavu. 

Třetí noc po začátku Aceovy léčby si dospělí naložili na záda Ace, Kesaka i Andoriel 

s veškerou jejich výstrojí i výzbrojí, dokonce i mládě dostalo svůj díl zavazadel a pečlivě si je 

přivázalo mezi velká blanitá křídla zatím skrytá pod pláštěm, a všichni čtyři vyletěli z lesa. 

Nad pouští zakroužili, aby nabrali větší výšku a určili správný směr. 

 

Kesak se zavrtěl a vzdychl. Cítil se příjemně odpočinutý. Hlava mu zatím nefungovala, tak 

líně zamrkal, aby zjistil, co se děje kolem něho. Ležel v měkké trávě a tvář mu částečně 

stínily větve stromů. Zakřenil se, když mu do očí zasvítilo slunce. Trochu se posunul, aby měl 

lepší výhled a trochu zmateně si prohlížel divně vyhlížející les. 

Stromy měly temně šedé kmeny a jen konce nejmladších větví přecházely to nažloutlé 

barvy, na kterou byl zvyklý. Místo listů měly cosi, co se podobalo modrým trsům ostrých 

dlouhých trnů. Koruny nebyly příjemně široké, ale úzké a špičaté. Kesakovi připomínaly ostré 

zuby zatnuté do zelenkavé oblohy. Pod stromy ležela divná žlutá hmota, ve které po dlouhém 

přemítání poznal uschlé trny spadané ze stromů stejně, jako kolem Balaytodu padalo listí. 

Půda pod stromy byla pustá. Nikde nerostlo křoví a tráva, v níž ležel, končila u prvních 

kmenů. 

„Jsi vzhůru,“ ozval se za ním nakřáplý hlas. Otočil se za ním a s obavou se zadíval na 

okřídleného tvora, který ho oslovil. 

„Myslel jsem, že jsi jenom noční můra,“ zamumlal. 

Tvor se usmál. 

 

Ace neměl dost energie na regeneraci. Neměl téměř energii ani na zvednutí ruky. Písek ho 

zasypával a jediné, co s tím dokázal udělat, bylo, že posunul dlaň s nezraněným křídlem přes 

obličej, aby se neudusil. Něco bylo špatně. Myšlenky mu těkaly nesmyslnými směry a jediné, 

k čemu se dokázal vrátit, byla ztracená samice. Písek se na něj stále sypal. Nejdřív byl rád, že 

ho kryje před pálícím slunce, ale pak se jeho váha začala zvětšovat, až se z něj stalo závaží, 

které hrozilo, že ho rozmačká. Chtěl se vyprostit, ale nedokázal se pohnout. Už se nedostane 

na svoji loď, nezachrání Andoriel zapadlou někde za pátým písečným přesypem a nevyléčí 

Kesaka se zlomenou páteří. Všechno bylo špatně. Nemá sílu ani na sluneční rituál… 

Probral se z temného otupění a vykřikl bolestí vystřelující v lokti a kotníku. Bolest 

ustupovala a znovu se začal propadat do příjemné houně tmy. Cítil, jak ho někdo bere za 

krmnou ruku. Chtěl říct, že to nefunguje, ale energie měla jinou strukturu a drala se mu do 

těla sama. Celé tělo ho začalo svědět a pálit a přitom cítil, jak se k němu blíží spánek. Už to 

nebylo předsmrtné bezvědomí, ale odpočinek jako podpora regenerace, která stále probíhala. 

Odpočíval a měl podivné sny o létání a bolesti. Myslí se mu míhala přízračná bezbarvá 

krajina nebo vybuchovaly gejzíry barevných světel a kroutily mu celé tělo do nepřirozených 

úhlů. Na závěr vždy přišla úleva ve formě cizí energie a další vlna posilujícího spánku. 

Nevěděl, jak dlouho byl v podivné hibernaci, ale bylo na čase se probudit. 

 

Zdál se mi sen. Nejprve byl černý a ústil do tunelu ozářeného modravým bodovým 

osvětlením. Táhlo mě to tunelem dál, až nebylo nic než tma a sem tam blikátko. Pak se vedle 

mě objevila holčička, vzala mě za ruku a odvedla pryč. Nebylo to příjemné, ale té malé ručky 

jsem se nechtěla pustit, i když to bolelo. Něco mi šeptala a já ji neslyšela, přestože jsem se k 

ní skláněla. Usmála jsem se na ni a chtěla poprosit, aby to zopakovala, ale žádná slova ze mě 
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nevyšla. Holčička mi vesele zamávala a rozplynula se a mě sevřel smutek jako ledová ruka. 

Chtěla jsem křičet. Krk se mi stáhl zoufalou námahou a na tvářích mě pálily slzy. Ani tak 

jsem nedokázala vydat žádný zvuk ani se pohnout, abych ji šla hledat. Křečovitá snaha 

postupně odezněla. Znovu jsem se dokázala nadechnout a byl to tak slastný pocit, až jsem 

měla pocit, že se vznáším. Všechen strach a smutek zmizel. Zůstalo jen teď, ve kterém jsem 

nic nemusela, a nechala jsem se unášet na teplých vlnách až k louce uprostřed lesa s potokem 

a vodopádem, kde byl klid a bezpečí a snad i domov. Poznala jsem, že se mi všechno jenom 

zdá, a byl to tak krásný sen, že jsem se nechtěla probudit. 

Někdo mi zatřásl ramenem. 

Našla jsem ztracený hlas a vykřikla: „Ne!“ Nechtěla jsem se vracet. Nechtěla jsem k 

mrtvému Kesakovi, k Aceovi změněnému v okřídlenou obludu ani ke ztracené holčičce, 

kterou jsem nikdy neviděla. Nechtěla jsem do světa, kde jsou barvy obráceně a cesta za 

svobodou je cestou ke smrti. 

 

Ace klečel vedle Andoriel a pokoušel se ji probudit. Bránila se. Urputně se bránila opustit 

svůj svět snů. Wraith se jí nedivil. Pokud očekávala stejnou nebo podobnou situaci, do které 

na poušti usnula, nebylo proč se probouzet. 

„Všechno je jinak. Všechno je v pořádku,“ řekl Kesak sedící opodál. Jeho slova se snažila 

proniknout k Andoriel, ale do jejích snů se nedostala. 

„Vstávej, Lísková Růženko.“ Ace jí znovu zatřásl ramenem. Doufal, že známé oslovení ji 

probere. Nestalo se. Sklonil se a lehce ji políbil. VIP polibek pro dlouho spící krásku známý 

po celém Světě i v přilehlých galaxiích… zůstal bez odpovídajícího účinku. 

„Tak už se prober!“ houkl na ni rozzlobeně. Ani to nezabralo. S otázkou a prosbou v očích 

se ohlédl po okřídlených tvorech postávajících opodál. 

Naklonili k sobě hlavy a něco si špitali, pak se rozestoupili a mládě v dlouhém plášti vážně 

přešlo k ležící ženě. Sedlo si k ní z druhé strany než byl Ace a vzalo Andoriel za ruku. 

„Dobré ráno, je čas se probudit,“ řeklo jasným hláskem. Svíralo Ájinu dlaň v obou svých a 

tisklo ji k sobě. Očima se vpíjelo do její tváře. 

Andoriel povolily stažené rysy a ještě stále napůl spící se lehce usmála. Povzdechla si a 

pootevřela oči. Nejdřív jen trochu a zase je zavřela, pak víc, mrkla, podívala se do oblohy a 

stočila pohled na mládě. Dlouho se na sebe dívali beze slova. 

„Dobré ráno,“ řekla pomalu a trochu tázavě Andoriel. Tváří se jí rozlil šťastný úsměv. 

„Dobré ráno, Acelynn,“ řekla rozhodně, posadila se a objala dceru. 

 

 

 

42. A vítr kolem nás 
 

Wraithská sonda nastavená tak, aby od zeleného mračna udržovala stále stejnou 

vzdálenost, pilně sbírala údaje a zasílala je na loď u jednoho z blízkých solárních systémů. 

Jiné sledování neměla aktivované, takže si prolétajících mikrometeoritů nevšimla. Jediné, co 

prozradilo jejich přítomnost, bylo její náhlé odmlčení. Mikrometeorit prorazil plášť sondy a 

zasáhl komunikační panel tak nešťastně, že sonda nejen oněměla, ale také ztratila všechna 

nastřádaná data. 

Na můstku se Lyn zamračil na náhle slepou obrazovku jednoho z terminálů. Důrazné 

pípnutí mu připomnělo, že na blízké planetě je mnoho zajímavého k vidění, a přinutilo ho 

věnovat se nejnovějšímu průzkumu. Potravu sice nenašli, ale o přírodní zdroje nebyla na 

planetě nouze. Když skončil s tříděním dat z planety, rozhlédl se s myšlenkou, že musí vyřešit 
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ještě jednu důležitou věc, ale nic, co by si žádalo jeho pozornost, neviděl. Všechny sondy byly 

uloženy v nákladovém prostoru a údaje z nich správně uložené. 

Lyn potřásl hlavou a zadal kurz k další z planet. 

 

.................................................................................................................... 

 

„Dobré ráno?“ zopakoval Ace nevěřícně. Podíval se na oblohu, kde se slunce začalo 

sklánět z odpoledne k večeru, a protočil oči. „Acelynn?“ vypadlo z něj vzápětí. Jeho pohled 

byl tentokrát skoro vyděšený. Postavil se a pohled nespustil z drobné postavičky v plášti. 

Acelynn se na něj usmála. „Ahoj, tati.“ Neochotně pustila Andoriel a také se zvedla. 

Vzhled jejího otce ji příjemně překvapil. Když ho před zhruba čtyřiceti dny viděla poprvé, 

byla zaražená a rozčarovaná a přála si, aby jejím otcem byl ten druhý – Kesak. Divný tvor 

s čelním hřebenem, zobákem a zakrnělými polámanými křídly v ní vzbuzoval odpor a lítost. 

Rozhodně to nebylo něco, s čím by chtěla mít cokoli společného. Akyra a Loisel ji ujistily, že 

po zásahu Cassefe bude vypadat jinak. Měly pravdu. Pokud to, jak vypadal nyní, byla jeho 

pravá podoba, už Kesaka za otce nechtěla. 

I Andoriel si Ace nenápadně prohlížela. Ze sedu to bylo nepohodlné, tak si klekla a při 

vstávání se Wraitha zachytila za loket. Byl to nenápadný pohyb, přesto se na ni Ace ušklíbl: 

„Chceš se přesvědčit, jak teď vypadám?“ 

„Až pak,“ pohladila ho po tváři, kde už byl zase nos oddělený od úst s tenkými rty. Po 

zobáku nezůstalo ani stopy. V druhé ruce stále svírala malou dlaň Acelynn. 

„Na dva a půl roku jsi velká,“ usmála se na dceru. 

Acelynn se ohlédla po Akyře udělala k ní dva kroky a zatáhla Andoriel za ruku. Pomalu 

k ní došly. Ace se držel za nimi a zamračeně se rozhlížel. Harpyje v něm nevzbuzovaly 

důvěru. Při jejich zatím jediném předcházejícím setkání sice zachránily Andoriel život, ale 

sebraly jim dítě. 

„Čeká vás ještě náročná cesta,“ řekla Akyra místo pozdravu a podala Andoriel mapu. 

„Ukážu ti, kde jsme,“ pokračovala harpyje, přistoupila ze strany těsně k Andoriel, uchopila 

okraj mapy, aby se natáhla, a drápem druhé ruky ukázala na začátek lesa u předhůří ledového 

pohoří Zuzum. „Dál nemůžeme.“ 

Andoriel přeletěla pohledem od pouště až k označenému lesu a s údivem se podívala na 

harpyji. „Jak dlouho?“ zeptala se překvapeně. 

„Čtyřicet dní,“ zavrčela Akyra a šlehla pohledem po Acelynn. 

„Ušetřily jste nám hodně času,“ hlesla Andoriel. „Děkujeme.“ 

Akyra nesrozumitelně zavrčela, ohlédla se po Loisel a Cassefe a přešlápla. „Musíme brzy 

odletět. Nejlépe hned.“ 

„Našly jste nás, vyléčily, vrátily jste mi původní podobu, odnesly jste nás téměř k cíli a 

vrátily jste nám dceru,“ řekl Ace slavnostně. „Prosté děkuji je málo za tolik obětavosti. 

Prosím, řekněte, co můžeme udělat my pro vás.“ Vytáhl Andoriel z prstů mapu a díval se, jak 

si klekla, aby měla obličej v úrovni Acelynn. 

Loisel se krátce zasmála. „Nedělali jsme to pro vás,“ ujistila Ace. „Slíbily jsme Acelynn, 

že pozná své rodiče dřív, než odejdou z tohoto světa, a trochu jsme vám s tím odchodem 

pomohly.“ Škodolibě přimhouřila oči. „Jsou i rychlejší a snadnější způsoby, jak někomu 

umožnit odchod, ale nechceme jí působit bolest. To neznamená, že se vzdáváme dítěte. Je 

naše.“ 

„Pořád platí to, co při jejím narození,“ jemně Akyru přerušila Cassefe. „Acelynn potřebuje 

mnoho energie. I kdyby se vám podařilo ji odvést s sebou, nevydrží cestu na vaši loď. Možná 

ji ani vy nevydržíte,“ uzavřela. 

Akyra se zadívala do dáli a netrpělivě se pohnula. „Musíme letět. Zvedá se vítr.“ 



 182 

„Nemůžu s vámi,“ šeptala Acelynn Andoriel do ucha. „Chci domů. S nimi,“ kývla hlavou 

směrem k harpyjím. „A už mám zase hlad, koukej.“ Jednou rukou objala Andoriel kolem krku 

a druhou natáhla před sebe dlaní vzhůru. Jizva se jí v dlani krabatila. 

Ája se snažila maskovat zachvění smíchem. „Měli jsme tě pojmenovat Otesánek,“ řekla na 

oko lehce. „Nechci tě opustit.“ Přitiskla tvář do Acelynných vlasů. 

Acelynn ji dvakrát pohladila po hlavě a odtáhla se. „Už musíme letět. Dávej pozor,“ kývla 

k lesu. „Není to tam tak hezké, jak to vypadá.“ 

Andoriel se přinutila pustit Acelynn. Sedla si na paty a ruce položila na kolena. Zatnula je 

v pěst, aby si k sobě dítě znovu nepřitáhla, a sledovala, jak došlo k Aceovi a zvedlo k němu 

hlavu. Dívali se na sebe, pak Acelynn natáhla ruku a dotkla se jeho paže. Jako na povel klesl 

na jedno koleno, a když ho chytila kolem krku, opatrně ji objal. 

Andoriel sklopila hlavu. Kolem ní se prohnal poryv větru a odhalil stopy slz na její tváři. 

„Musíme letět!“ vykřikla Cassefe. Přikrčila se před dalším nárazem větru. 

Akyra položila ruku Acelynn na rameno, počkala, až Ace vstane, a přitiskla jeho krmnou 

dlaň na své tělo. Nad jeho částečně pobouřeným a částečně spokojeným výrazem se jen 

ušklíbla. „Dál už není nic,“ujistila ho. 

Acelynn se zavrtěla, aby uvolnila křídla ze záhybů pláště. Neměla ho ráda, ale její kůže 

byla na dlouhý pobyt na přímém slunci příliš citlivá. 

Kesak došel k Andoriel a pomohl jí vstát. Celou dobu se držel stranou, aby měl pán Todd a 

Andoriel všechen čas na setkání s dcerou, teď, když loučení končilo, postavil se zase po jejich 

boku. 

Ace odstoupil od Akyry a pokynem hlavy poděkoval. 

„Šťastnou cestu,“ zašeptala Andoriel s očima upřenýma na harpyje a Acelynn. 

„Vám taky,“ odpověděla Loisel, Acelynn zamávala oběma rukama nad hlavou na 

rozloučenou, poskočila a roztáhla křídla. Vítr ji nadnesl, a než ji stačil dalším fouknutím srazit 

k zemi, mávla křídly a vznesla se výš. Harpyje ji následovaly. Stoupaly v kruzích, dokud 

neusoudily, že jsou v dostatečné výšce. Nad lesem se rozlehl jejich výkřik, když se rozletěly 

pryč. 

Andoriel nakročila, jakoby se chtěla rozběhnout za nimi, zarazila se a ramena jí klesla. Na 

zádech ucítila dotyk Aceovy dlaně. Couvla a opřela se o něj, pohledem ale sledovala hejno 

harpyjí, dokud se poslední z nich neztratila v šedozeleném nebi. 

Kesak přešlápl. Cítil se odpočinutý a plný síly a nic na tom nezměnila ani zpráva, kterou 

mu harpyje trochu neochotně přinesly. Podíval se na dvojici vedle sebe a usoudil, že na špatné 

zprávy je vždycky času dost. Navíc se těch dvou nijak netýkala. Zpráva byla určená jenom 

Kesakovi a tak to taky zůstane. Nestál o soucitné pohledy. 

Ze zamyšlení ho vytrhlo Andorielino překvapené heknutí. Na hlavy se jim bez varování 

snesl prudký déšť. Společně s větrem na ně útočil ze všech stran. 

„Tudy!“ vykřikl Kesak a vběhl mezi první stromy lesa. Než se Todd a Andoriel probudili, 

natáhli tam s Cassefe mezi stromy provaz, pověsili na něj nepromokavou plachtu a odnesli 

pod ni všechna zavazadla. Když to Cassefe navrhla, divil se a připadalo mu to zbytečné. Teď 

její předvídavost ocenil. 

Seděli pod plachtou a tiskli se k sobě, protože původně chladný vítr se změnil v ledový a 

sbíral jim poslední zbytky tepla z těl pod deštěm mokrým oblečením. 

Andoriel si objímala kolena a zuby jí cvakaly. „Nebylo lepší, když nepršelo?“ posteskla si. 

„Nebylo,“ ujistil ji Kesak. Sáhl do hromady naskládaných věcí a přehodil přes ni plášť 

podšívaný kožešinou. Druhý podal Aceovi a pod poslední se skryl sám. 

„Proč nepršelo?“ zeptal se Ace. Věděl, že v dešti se na další cestu nevydají, tak mají dost 

času na krátké vyprávění. 

Kesak si přitáhl plášť blíž k sobě a ramenem se opřel o Andoriel. Ocitla se tak mezi ním a 

Acem a začalo jí být konečně teplo. 
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„To bylo v dobách, kdy byla Kasayala ještě mladičká,“ začal Kesak. Díval se do deště a 

rovnal si v hlavě příběh, aby byl srozumitelný. 

„Už tehdy měla velkou moc. A také velké ambice. Po celém kraji si začala budovat tajné 

skrýše. Její veliká touha byla vybudovat dům na dně největšího jezera. Soustředila se na to 

celou svou myslí a pátrala po způsobech, jak vytlačit vodu, než se stavba zpevní. Poskládala 

mnoho drobných zaklínání, umíchala lektvary a vykonala další tajné přípravy. Jednoho 

krásného jarního rána stála na břehu jezera obklopená vším potřebným. Téměř celý den jí 

trvalo, než se ze dna jezera začala zvedat složitá konstrukce a křehké stěny vytlačovaly vodu. 

Kasayala stála se zvednutými pažemi, soustředila se na probíhající změny a bránila se 

rostoucí únavě. Náhlý úbytek sil ji skoro srazil k zemi. Zastavila stavbu a rozhlédla se, co ji 

vyrušilo. Na hladině jezera se vznášela Serda. Dívaly se na sebe a odhadovaly svoje možnosti 

v boji. Ani jedna nechtěla ustoupit. Serda panovala nad celým jezerem už dlouhý čas. Nikdo 

se jí ve vodním živlu nevyrovnal silou ani inteligencí. Kasayala byla přesvědčená o své moci 

a nadřazenosti. Měla přece právo vzít a použít vše, co se naskytlo a co si usmyslela. Obě 

najednou vyrazily k útoku. Jejich boj byl dlouhý a nerozhodný, ale Kasayala přece jenom 

dlouho po setmění začala získávat převahu. Serda ustupovala a dům na dně jezera získával 

konečné obrysy. V té chvíli začalo pršet. Serda díky vodnímu přívalu z nebe získala víc síly a 

znovu zaútočila. Kasayala nedokázala novému náporu odolat, ale vzdát se, to pro ni 

nepřicházelo v úvahu. Sáhla až na dno svých rezerv a jediným mocným zaklínadlem 

prostoupeným svojí vůlí a zlobou dokončila dům i s přístupovou cestou, smetla Serdu na 

druhý konec jezera a zároveň odstranila mraky z oblohy. Všechny mraky a navždy, dokud 

bude stát dům pod jezerem. Nehodlala dát Serdě další příležitost k útoku a nad dalšími 

důsledky se nezamýšlela. Nemohla. Poslední kouzlo ji srazilo k zemi a nechalo ji téměř bez 

života. 

Další den ráno ji našel pán Duros, nechal ji odnést do svého domu a zahrnul ji veškerou 

péčí, kterou jí dokázal poskytnout. 

Kasayala jeho starostlivost opětovala a na několik let se z nich stala nerozlučná dvojice. 

Pán Duros díky čarodějce získával stále větší moc. Vládl kraji tvrdou rukou a stal se ještě 

necitelnějším než Kasayala. 

Ale zatímco Duros rychle stárnul, Kasayala zůstávala stejně krásná a mladá jako v den, 

kdy ji uviděl poprvé. Nejdřív se z toho radoval, a pak ji nenáviděl. Na jeho citech nic 

nezměnily ani dvě děti, které spolu měli. Syn dostal dvě jména a ani jedno nebylo pána 

Durose. Fayal Gillander pána kraje dráždil svým jménem, které se odvolávalo ke komusi 

neznámému, i svojí snahou převzít vládu nad Durosovou državou. A Kita, Kita získala 

matčiny magické schopnosti a téměř albínskou podobu Durose, kterou ovšem na rozdíl od 

svého otce dokázala proměnit v přednost. 

Kasayale už se nedařilo tak lehce odbývat většinu Durosových žádostí i proseb o návrat 

mládí, moc nad dalším krajem, vysvětlení významu Fayalova jména a stále častěji i o 

obnovení deště. Nechtělo se jí vysvětlovat, že po posledním kouzlu vyčerpala všechny své 

magické síly a ty se vracejí zpět jen velice pomalu. Jakmile nějaké získala, využívala je 

k obnově svého mládí a k upevnění pozice v Durosově domě. Sotva se jí podařilo 

nashromáždit jich víc, připravila ji o ně právě narozená Kita. 

Kasayala byla trpělivá. Dočkala se Durosova slavného pohřbu a mnoho let vládla celému 

kraji sama, než celé panství předala Fayalovi. Síly se jí vrátily, přesto odmítala na návrat deště 

byť jen pomyslet. Vzpomínka na souboj se Serdou se jí vracela jako nejhorší noční můra. 

Snažila se vodního tvora uplatit lidskými oběťmi, ale věděla, že by jí Serda zabila při 

sebemenší příležitosti. Díky dešťovému lesu řeky i potoky dál tekly a voda jezera 

s podvodním domem byla ta nejlepší, která se dala široko daleko pít. Nebyl důvod něco měnit 

na současném stavu.“ Kesak se podíval na Ace. „Serda nepotřebovala na pomoc déšť, aby 
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získala zpět, co jí v jezeře náleželo. Potřebovala pomoc kohokoli, kdo měl dost síly se 

Kasayale alespoň na pár chvil postavit.“ 

„Přestalo pršet,“ řekla Andoriel. „Nemůžeme jít lesem ve tmě,“ pokračovala skoro 

omluvně. Ani jednomu z nich se nechtělo spát, přesto se pohodlně uložili pod plachtou, aby 

přečkali čas do svítání. 

Kesak si založil ruce za hlavu a v myšlence se vrátil zpět na Balaytod. Zania teď ležela 

v jejich domě a do okna bušily dešťové kapky. Nejspíš spala a tiskla se při tom k…. Kesak si 

tiše povzdechl a otočil se na bok. Přivřel oči, zaposlouchal se do větru hučícího mezi 

korunami stromů, ani nevěděl, jak usnul. 

Andoriel se vrtěla a pořád nemohla najít správnou polohu k nucenému odpočinku. 

Zakázala si přemýšlet, ale bylo těžké to dodržet, když se jí před očima pořád objevovala 

Acelynn mezi harpyjemi. 

Ace si po několikáté přejel rukama obličej, aby se ujistil, že velký zobák je minulostí a po 

čelním hřebenu nezůstala žádná památka. Cassefe se mu přiznala, že návrat k jeho původní 

podobě byl velice náročný a její znalosti na něj téměř nestačily. 

Zkoumání přerušil pohyb vedle něj. Andoriel se pootočila a dlaň si přitiskla na tvář 

podobně, jako to před okamžikem udělal i Wraith. Aceovým uším neunikl roztřesený nádech, 

i když se ho snažila utajit. Bez přemýšlení si ji přitáhl do náruče. 

 

 

 

43. Kvak 
 

Ace, Kesak a Andoriel  šli a prodírali se lesem mnoho dní. Každou chvíli je skropil déšť a 

studený vítr jim nepřestával foukat do tváře. V lese nebylo kde se skrýt ani před deštěm ani 

před větrem. Všichni tři byli unavení a Kesak a Andoriel se sotva vlekli. Ani Wraith cestou 

netančil radostí. Místo odpovědí vrčel a netrpělivými pohyby poháněl ostatní k rychlejší 

chůzi. Za tímto lesem mělo být dlouho očekávané ledové pohoří Zuzum s horou Juu skrytou 

někde na svém vzdálením konci. 

Po dlouhém a vysilujícím pochodu sešli jedno odpoledne do mělké kotlinky uprostřed lesa, 

kde se vítr najednou ztratil a místo holé země pokryté jen spadaným jehličím a vyvrácenými 

stromy se jim pod nohama zahoupal hustý tmavomodrý mech. Mech obrůstal i kmeny stromů 

a jako závěsy visel zpět k zemi z nízkých větví. Na nejnižším místě bylo přes sebe 

naházených několik dlouhých kamenů také obrostlých mechem, přesto bylo znát, že kameny 

někdo kdysi dávno opracoval do jejich konečné podoby. Při svém vzniku mohly tvořit něco 

jako bránu nebo kruh kolem studánky obrostlé kapradím. 

Důležité bylo, že místo bylo za větrem a zrovna nepršelo.  

„Tady se mi líbí,“ zašeptala Andoriel. „Prosím, odpočineme si,“ obrátila se na Ace. 

Wraith zavrčel, rozhlédl se kolem sebe a nakonec kývl. 

Kesak u kamenů rozdělal malý oheň a společně s Andoriel netrpělivě čekali, až se začne 

vařit voda v kotlíku, aby do ní hodili kusy nedávno uloveného zvířete a cosi podobného 

houbám. 

Ace chodil kolem, prohlížel si okolí studánky a největší pozornost věnoval kamenům. 

Z opasku vytáhl nůž, zabořil ho hluboko do mechu pokrývajícího jeden z nich a trhnutím 

odhalil zarostlý nápis. 

„Přečteš to?“ zeptal se Kesaka a odstraňoval přitom mech z dalších částí kamene. „Tento 

jazyk neznám, Vypadá starobyle.“ 

Kesak na vidlici z olámané větve stáhl kotlík z ohně a s Andoriel přešli k Wraithovi.  
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„Je to velice staré,“ souhlasil Kesak. Nerozumím jednotlivým slovům, ale celkový obsah 

bych snad mohl odhadnout,“ uvažoval nahlas. „Je tady něco o starém království, kletbě a 

osvobození za nějakých podmínek. Ale nevím za jakých,“ zamyslel se nad textem a ztichl. 

„Další kletba?“ ušklíbla se Andoriel. „Tahle planeta je kletbami přímo prošpikovaná.“ 

„O nějakém místě, které se nazývalo království, jsem slyšel vyprávět,“ pokračoval Kesak 

v tiché samomluvě. „Je to už dávno, co zaniklo. Bylo známé krásou žen a odvahou mužů,“ rty 

se mu zkřivily úsměškem nad nějakou soukromou vzpomínkou. 

„Krásné princezny a chrabří princové,“ pitvořila se dál Andoriel. Byla unavená, hladová a 

o chrabrých princích měla své, nepříliš valné, mínění. 

„Krásné zakleté princezny, ztracená království, a osvobozující… polibek?“ mračil se 

Kesak na nápis. „A tenhle výraz neznám,“ ukázal na předposlední řádek na kameni. 

„Zakleté do koho, čeho?“ zeptal se Ace. Položil Andoriel ruku na rameno, aby ji uklidnil. 

Pohádky sice měla ráda, ale zatím vše, co kolem ní zpočátku vypadalo jako pohádka, se 

zvrhlo do složité a nepříjemné situace. „A kým?“ doplnil svoji otázku, než mohl Kesak začít 

odpovídat. 

„Nevím kým,“ odpovídal Kesak od konce. „A zakletá v něco, co žije poblíž vody,“ 

rozhlédl se. „Poblíž téhle vody,“ kývl ke studánce. 

„Pojď se najíst,“ Andoriel se svezla k zemi vedle ohně a dloubla dlouhým klackem do 

husté houobovo-masové kaše v kotlíku. Natáhla se ke svému zavazadlu, vydolovala z něj lžíci 

a pořádně si nabrala. S pohádkami nechtěla mít nic společného. 

Kesak se nedal pobízet dvakrát a za chvíli se už oháněl vlastní lžící, co mu síly stačily. 

Ace přešel ke studánce a rozhlížel se dokola. 

Kesak i Andoriel dojedli, vyčistili kotlík a začali místo připravovat k odpočinku. Elán 

z prvních dní chůze lesem je dávno opustil. Teď byli rádi, že si odpočinou bez věčného 

mrazivého větru. I tak nad ležením dobře upevnili nepromokavou plachtu, kdyby se v noci 

počasí náhle změnilo. 

Ace prozkoumával okolí, dokud bylo vidět. Pak se stáhl k ohni a otřásl se, když mu 

plameny připomněly, jaká v lese panuje zima. 

„Nic tu nežije,“ ujistil Andoriel. 

Seděla na dvou složených pokrývkách a balila se do podšívaného pláště. Začala se těšit, že 

se po dlouhém čase konečně trochu zahřeje. 

Kesak už podřimoval stočený do klubíčka. 

První hlídka byla tuto noc na Aceovi, střídala ho Andoriel a k ránu si s ní měl vyměnit 

místo Kesak. Prostřední hlídka byla nejhorší, sotva dotyčný usnul, už aby se budil, a k ránu 

byla většinou taková zima, že se stejně spát skoro nedalo. Andoriel si nestěžovala. Byla na 

tom stejně jako ostatní. Všichni potřebovali odpočinek, aby mohli v krátkých dnech co 

nejrychleji pokračovat v cestě. 

Noc proběhla v klidu. Díky bezvětří Andoriel usnula, sotva se po své hlídce znovu zabalila 

do pláště a lehla si k ohni. Ráno by si ještě chvíli poležela, kdyby jí Ace důrazně nezatřásl 

ramenem. 

„Něco živého tu přece jenom bylo,“ oznámil jí suše, sotva otevřela oči. 

Zamručela, vymotala se z pláště a bez rozhlížení vykonala svoji pravidelnou ranní 

procházku. Skončila u studánky, kde si s prskáním lila ledovou vodu na obličej a krk. 

„Dá se to živé sníst?“ zeptala se s nadějí v hlase. Zápolila právě s dřevným hřebenem a 

snažila se, aby mu námahou nevypadaly všechny zuby. 

Ace se ušklíbl a kývl ke Kesakovi. Voják seděl na ležícím kameni a v dlaních držel jasně 

modrou žabku se zlatým proužkem na vrcholku hlavy. Nespustil z ní oči. 

„Dobré ráno,“ řekla Andoriel a šla si Kesakův úlovek prohlédnout z větší blízkosti. „Ke 

snídani budou žabí stehýnka? Jsou místa, kde je to delikatesa,“ navrhla. 

Kesak se po ní sotva ohlédl. A zase se pohledem vrátil k žabce. 
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„Půjdu připravit kotlík,“ pokračovala vážně Andoriel. „Ať tě ani nenapadne, co tě právě 

napadá,“ zabodla prst do Kesakova ramene. „Tu žábu líbat nebudeš.“ 

„Počkej,“ konečně zareagoval Kesak. „Nevíš, co se děje. Až odejdete, nebudu se mít kam 

vrátit. Zania si prý našla…,“ odmlčel se, polknul a ještě upřeněji se zadíval na žábu. „Nemám 

se kam vrátit,“ zopakoval tiše. 

„Tak si myslíš, že tady jedním polibkem získáš krásnou princeznu a království k tomu?“ 

Andoriel nedokázala v hlase skrýt skepsi. „Ale tak to nefunguje,“ povzdechla si. „I když by se 

mi to líbilo, a přála bych ti zamilovanou krásnou princeznu i království. Nedělej to. Prosím.“  

„Je to jeho rozhodnutí,“ namítl Ace. „Co nejhoršího se může stát? Žába zůstane žábou a 

Kesak z její kůže dostane vyrážku? To přežijeme.“ 

Voják stiskl rty. Už ho nebavilo poslouchat, jak se ti dva dohadují, co má a nemá udělat. 

Byl rozhodnutý. Hned, jak se s prvním paprskem slunce žába objevila přímo před ním, věděl, 

co se stane. 

„Nelíbí se mi to,“ vedla si Andoriel dál svou. „Měl bys ji pustit, abychom vyrazili dál,“ 

drcla do Kesaka, aby upoutala jeho pozornost. „Líbat žáby můžeš na cestě zpátky. Co bychom 

si počali s princeznou?“ 

„Mohl bych jít s vámi až do úplného konce. Na loď, o které jste mluvili,“ řekl se stopou 

naděje Kesak. 

Andoriel se podívala na Ace a v očích se jí odrazil strach. Dlouho budovali její pozici ve 

wraithské lodi a ani s veškerou podporou velitele a jeho zástupce Zaka si občas nebyla jistá, 

zda jednou neskončí jako nečekaná svačinka hladového člena posádky. 

„To by nebylo moudré rozhodnutí,“ zamumlal Ace. Očividně myslel na to samé jako 

Andoriel. Zároveň mu došlo, že poslat Kesaka samotného zpět do Balaytodu nebo alespoň do 

obydleného kraje se rovná téměř vraždě. „Ale možná to bude jediné možné rozhodnutí,“ 

připustil po krátkém zaváhání. 

Ája si klekla před Kesaka a položila ze stran ruce na ty jeho, takže vznikla trochu hlubší 

miska pro modrou žabku. „Prosím ještě jednou, nedělej to,“ řekla tiše, ale naléhavě. 

Kesak přeskočil pohledem mezi Acem, Andoriel a žabkou a následován Ájinýma rukama, 

pozvedl žabku až před svůj obličej. Žabka se přikrčila a vydala tázavé: „Kvak?“ Andoriel 

znělo jako varování, Kesak si ho vyložil po svém a přiblížil dlaně ke rtům. Andoriel se je 

jemně snažila odtáhnout a žabka celou nenápadnou tahanici vyřešila po svém. Přeskočila 

Kesakovi na zápěstí a otřela se o koutek jeho úst. 

 

„Ne!“ vykřikla jsem zděšeně. Srdce mi tlouklo až v krku. Nevěděla jsem, proč mám takový 

strach, ale seděl ve mně od chvíle, kdy jsem žábu uviděla. Snažila jsem se Kesaka odradit od 

jeho záměru každým způsobem, který mě napadl, ale marně. Kesak byl rozhodnutý dávno 

předtím, než jsem žábu poprvé uviděla.  

„Co budeme dělat?“ zeptala jsem se bezradně a natáhla spojené dlaně k Aceovi. Nepodíval 

se mi do očí. Nemohl je odtrhnout od… dvou modrých žab, které se mi usadily v rukou a 

upřeně zíraly jedna na druhou. 

Sesunula jsem se z kleku do sedu a ruce mi klesly k zemi. Žába se žlutým kroužkem na 

hlavě seskočila do mechu a téměř s ním splynula. Bylo mi to jedno. Záleželo na té druhé. Na 

Kesakovi. 

„Jak tě máme vrátit zpátky?“ zeptala jsem se roztřeseně. „Cassefe tady není, aby tě 

vyléčila. Ani nevím, jestli by to dokázala, pokud je tohle zakletí.“ 

Malý modrý Kesak mi v rukou naklonil hlavu ke straně a pronesl hlasité: „Kvak.“ 

Poskočil, aby se dostal z mého dosahu. Přivřela jsem dlaně. Nechtěla jsem ho pustit. Musela 

přece existovat nějaká pomoc. 

 „Kvak!“ zavřeštěl Kesak bez pochyb rozzlobeně. 

„Nikam!“ reagovala jsem stejně rozhorleně jako on. 
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Ace přecházel kolem kamenů a hledal nějaké vodítko, jak z Kesaka znovu udělat člověka. 

Nechala jsem ho bádat a přesunula se z mokrého mechu na místo, kde jsem spala, a kde 

všechno zůstalo tak, jak jsem se zvedla. Vyležený důlek už stačil vychladnout, ale pořád 

v něm bylo sucho. Zavrtěla jsem se v něm, zkřížila nohy a dlaně si pohodlně opřela o koleno. 

Bylo jasné, že nebudeme v cestě pokračovat, dokud se nevyřeší Kesakova proměna. 

„Proč jsi to udělal?“ vedla jsem polohlasně samomluvu k žabákovi. „Na hloupé nápady 

jsem tady přece já, ale tak hloupý nápad…,“ polkla jsem a zamrkala, abych odehnala slzy. Už 

jsem měla plné zuby toho, jak jich mám pořád plné oči. „Kesaku, ty blbče, proč jsi jednou 

nemohl poslouchat, co ti říkáme?“ Pokračovala jsem podobným stylem ještě nějakou dobu. 

Žabák Kesak mi seděl v dlaních tiše jako myška. Odtáhla jsem prsty od sebe, abych se 

podívala, jestli je pořád naživu. Tak klidného a tichého jsem ho nikdy předtím nezažila. 

Okamžitě využil únikové cesty, odrazil se a přistál kus ode mě v mechu. Téměř se v něm 

díky své barvě ztratil. 

Vykřikla jsem a vrhla se za ním. Dopadla jsem jednou rukou vedle něj a druhou ho chtěla 

chytit, když znovu skočil a ocitl se z mého dosahu. Zaklela jsem, přesunula váhu na ruce, 

abych se dokázala postavit na nohy, a skočila kupředu podobně jako žabák. 

Zmizel mi z očí v modrém mechu a kapradí na břehu jezírka. 

„Koukej se vrátit!“ zařvala jsem z plných plic. 

„Andoriel,“ řekl tiše Ace. Stál nade mnou a natahoval ke mně ruku, aby mi pomohl na 

nohy. Zvedla jsem ruku, abych se ho zachytila, ale odtáhl se. Dlaň jsem měla plnou kousků 

mechu, který se na mě zachytil, když jsem do něj zabořila prsty, abych se mohla odrazit ke 

skoku za Kesakem. 

Vstala jsem bez pomoci a otřela si ruce o stehna. Moje špinavé modré dlaně byly toto ráno 

ten nejmenší problém. 

„Doufám, že jsi ho nezašlápl,“ zamulala jsem a rozhlížela jsem se okolo. 

„Andoriel,“ povzdechl si Ace. „Nehledej ho. Právě jsem pochopil význam těch nápisů. Je 

to dlouhé povídání, ale závěr je jasný. Nejde to vrátit. Ten předposlední řádek, který Kesak 

nedokázal přečíst byl důležitý. Musíme odejít.“ 

Nechápavě jsem se k němu otočila. „Cože?“ 

Vzal mě za loket, otočil a odváděl zpátky k ležení. „Nemůžeme tady zůstat dlouho nebo se 

nám stane to, co Kesakovi. Je to tady nebezpečné,“ rozhlédl se kolem, jako kdyby očekával, 

že na něj zpoza nejbližšího stromu vyskočí wraithský démon. 

Automaticky jsem se sehnula, abych vyklepala a složila pokrývku. Ještě pořád jsem 

nedokázala pochopit, že pro Kesaka nemůžeme nic udělat. Ace se přece taky ze své proměny 

dostal. „Kdybychom se vrátili a zavolali harpyje,“ začala jsem uvažovat nahlas. 

„Nic by se nezměnilo,“ dokončil za mě Ace. „Odcházíme.“ Upravil si vak a meče na 

zádech. 

Podívala jsem se na něj a beze slova dokončila balení. Nebyla jsem si jistá, jestli o nápisu 

na kamenech mluvil pravdu. Třeba jenom pospíchá na svoji loď - a nechává za sebou 

všechno, co ho zdržuje nebo působí nějaké potíže. 

Nadhodila jsem si ruksak, aby se lépe rozložila jeho váha, a zavrtěla se. Zdědila jsem po 

Kesakovi dlouhý meč a jeho rukojeť mi právě trčela nad hlavou, abych špičkou neryla v zemi. 

Netušila jsem, co bych si s ním počala, kdyby došlo k boji. Na tak dlouhou a těžkou zbraň 

jsem nebyla zvyklá. Ale nechat ho u studánky jen tak opřený o strom mi nepřipadalo správné. 

„Kesaku,“ otočila jsem se před odchodem. „Sbohem.“ Chtěla jsem toho říct mnohem víc, 

ale nemohla jsem najít ta správná slova rozloučení. Ohlédla jsem se na Wraithova záda 

mizející mezi kmeny stromů směrem k pohoří Zuzum a vydala se za ním. 

Za sebou jsem uslyšela dvojhlasné spokojené: „Kvak.“    
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44. Popel a prach 
 

Andoriel se rozběhla za Acem, ale každou chvíli se otočila a očima pátrala mezi stromy, 

jestli se za nimi nežene malý modrý žabák. Kolem jezírka se nic nepohnulo. 

Další cesta pro ni ubíhala v zaraženém mlčení okořeněném pár vzdechy. Večer se dívala 

do plamenů malého ohníčku s koleny přitaženými k bradě. V mysli jí uštěpačný hlásek  pořád 

dokola opakoval, že zůstali sami. Wraith a ona. Wraith a potrava. Je sytý a nikdy mi neublížil, 

namítala sama sobě. Skoro nikdy, opravila se ve snaze o celou pravdu. 

Ace chvíli obcházel kolem, pak si sedl vedle Andoriel a zdlouhavě rovnal pár kousků 

dřeva na ohni. Ani jemu se nechtělo mluvit. Musel by přiznat, že při svém výčtu nejhorších 

možných scénářů ohledně líbání žab na některé možnosti ani nepomyslel. Sotva se pohodlně 

usadil a přestal se vrtět, Andoriel se o něj opřela a pootočila hlavu tak, že když k ní shlédl, 

jejich rty se téměř dotkly. 

Nakonec Kesakovo žabí štěstí-neštěstí mělo něco do sebe, pomysleli si oba k ránu po 

nerušené noci. 

Další dny byly únavné svou jednotvárností. Stromy s vysokými holými kmeny, na zemi 

jehličí a sem tam kousek mechu, pár plachých zvířat a něco jako houby s podivně barevnými 

kloboučky. A stálý pohyb bez zjevného posunu, protože všechno vypadalo stejné jako 

předcházející den, jak dva dny zpátky, jako před týdnem. Ace stále hnala vpřed vize jeho lodi, 

ale Andoriel dlouhou pouť snášela čím dál hůř. 

Půda lesa se začala zvedat a mírně vlnit. Zpočátku nenápadně, ale s ubíhajícími dny stále 

výrazněji přecházela z nudné roviny do kopečků porostlých nejen stromy, ale také křovím a 

travinami. Ještě víc se ochladilo a Andoriel už považovala podšívaný plášť za nedílnou 

součást oblečení. 

„Ještěže nepadá sníh,“ povzdechla si jedno ráno, když se jí před očima srážel obláček 

dechu a snažil se jí přimrznout k obličeji. 

Ace zamručel. S odpovědí se neobtěžoval. I jeho zima obtěžovala a nutila ho vydávat víc 

sil, než by se mu líbilo. Zkontroloval ohniště, a než si vak se zbytečnými nezbytnostmi 

pověsil na záda, zaklepal s ním. Moc toho tam nebylo. Téměř všechno oblečení, kterého měl 

chuť se většinu cesty zbavit, měl na sobě a ten zbytek věcí skoro nestál za to, aby je složitě 

vázal do uzlu. 

Andoriel už pomalu scházela z vršku, na kterém se večer utábořili. Pohybem si zatím pořád 

vytvářela trochu tepla, i když jí ho hned zase kradla únava. Než došla na dno mělkého 

údolíčka, zkontrolovala polohu slunce, aby udržela správný směr. 

„K severu,“ broukala si do kroku. „K severu vede cesta má, posetá mrtvolama a žabákama. 

Ptáci mi krouží na hlavou a pějí píseň klapavou.“ Široce se ušklíbla na Ace a zmlkla. Na 

chvíli. 

Wraith po ní střelil pohledem, ale nově vznikající píseň nechal bez komentáře. Pokud jí to 

dodá víc energie k pochodu, může si Andoriel zpívat, co ji napadne. 

Navečer nezpívala, nerecitovala a dokonce ani nemluvila 

Další z oblin vystupujících z terénu byla vyšší a její vršek čněl tak strmě, že se na něm Ace 

otočil a chytil Andoriel za loket, aby jí pomohl. 

Se supěním se vyškrábala nahoru a zůstala stát. Slůvko, které jí uniklo, Wraithovi 

pobaveně zvedlo koutky úst. 

Mírné kopečky končily. Za nimi se zvedala hora s rozeklaným vrcholem. Byla dost vysoká 

na to, aby zakryla výhled na pohoří Zuzum nebo cokoli jiného, co se nacházelo za ní, a jistě 

nepatřila k ledovému pohoří. Svahy měla z velké části šedé a z jejího vrcholu stoupal obláček 

černého dýmu. 
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„Tady bydlí drak?“ hlesla Andoriel. Na jinou možnost odmítala přistoupit. Přece je cestou 

nepotká něco tak obyčejného, jako je sopka. 

Ace se zamračil, aby lépe zaostřil na svah před nimi. Spečená vrstva popela byla místy 

porušená a povrch pod ní tvořil zajímavé útvary. „Tam to půjde,“ ukázal na pravou stranu 

svahu, kde mu připadalo, že se klikatí cosi jako náznak stezky. Sáhl pro mapu a zamračil se 

do ní. Na žádnou sopku se nepamatoval. Nemohl se pamatovat. Žádná sopka v mapě 

zakreslená nebyla. Přejel prstem po fialové čáře značící cestu. Z hlubokého lesa přecházela 

přímo do pohoří Zuzum. Po sopce nebo jiné výrazné hoře nebylo ani stopy. 

Andoriel mu nakoukla do rozloženého papíru, trochu ho pootočila, aby byli čelem tam, 

kam vedla jejich cesta, a rozhlédla se. „Hmmm,“ protáhla. „Trochu jsme si zašli.“ 

Ace znovu zkontroloval nepřítomnost sopky na mapě. „Trochu?“ zavrčel. 

Ája pokrčila rameny. „Sever,“ mávla rukou před sebe. „Ať už to tady znamená, co chce,“ 

dodala se zaváháním. Vykročila k naznačené stezce a po pár krocích se zastavila. „Chceš tu 

vystát důlek?“ zeptala se stále ještě váhajícího Wraitha. 

Pořád studoval mapu a rozhlížel se, aby našel nějaký společný bod. Po Ájině poznámce ji 

následoval, ale nepřestával přitom zkoumat mapu. 

Na noc se uložili pod posledními stromy před úpatím sopky. I tam už byla zem pokrytá 

prachem a popelem a cestovatelé se pohybovali jen pomalu a zlehka, aby ho zbytečně nevířili. 

Po nehybné mrazivé noci se Andoriel vydala k hoře s pocitem lehké úlevy. Neměla nic proti 

lesu, ale strávit v něm tolik času bez možnosti změny bylo vyčerpávající. 

Stezka se kroutila, jak stoupala úbočím hory, a zrácela se pod nánosy ostrého prachu. 

Andoriel i Ace se snažili našlapovat co nejopatrněji a stejně jim drobná smítka kroužila kolem 

nohou, stoupala výš a dráždila je ke kašli. 

„Tfuj,“ mumlala Andoriel a snažila se prskat vdechnutý popel rozpadlý na prach tak, aby 

nezvířila ten ještě ležící. Bylo to marné. Přetáhla si přes spodní část obličeje cíp pláště, aby 

měla aspoň pocit, že se před prachem chrání, a zrychlila. Prach se vířil tak jako tak, a čím dřív 

budou mimo jeho dosah, tím lépe.  

Celý den se trmáceli po prašné stezce a snažili se téměř nedýchat. Večer se v čele jdoucí 

Andoriel skoro lekla, když jí místo dalšího stoupání noha při došlapu klesla moc hluboko. 

Zvedla unavené oči a zamrkala, aby se zbavila šedého závoje lepícího jí víčka k sobě. Stála na 

nejvyšším bodě stezky a před ní se v dáli zubily štíty ledových hor. 

„Zuzum,“ vydechla. 

Ace došel vedle ní a narovnal se, jako by tak už mohl dohlédnout až k cíli jejich cesty. 

V ruce už zase svíral mapu. „Nic,“ zavrčel po chvíli porovnávání obzoru a papíru. 

Andoriel se na něho podívala a beze slova začala sestupovat po stezce na druhou stranu 

hory. Jiná cesta nebyla a čím větší kus se jim podaří ujít před setměním, tím lépe. 

Zatímco stoupání se divným tvarům v popelu vyhýbalo, klesání je míjelo jen těsně. 

Prvních si Andoriel nevšimla, ale po dalších se jí otáčel pohled, jak se snažila rozeznat, na co 

se vlastně dívá. Slunce se kutálelo vlevo po srázu sopky těsně nad obzorem a dlouhé stíny jí 

mátly oči ještě víc. Zastavila se u hrotu ostře trčícího z popela, přejela po něm rukou a 

sledovala, jak se jí pod prsty rozpadá. Pod silnou vrstvou popela se objevila i jiná látka. 

Kámen. Andoriel si nevšímala toho, že se kolem ní oblak poletujících částeček zvětšuje, a 

znovu přejela rukou po kamenné jehle. 

„Bylo tu město,“ uslyšela Aceův hlas tlumený pláštěm, kterým si chránil ústa a nos před 

všudypřítomným prachem. „Přenocujeme tam,“ ukázal k dalšímu výstupku. Ten nebyl ostrý 

ani úzký. Když teď Andoriel věděla, jak se má dívat, spíš připomínal polorozpadlou zeď. Bez 

protestů k ní zamířila. 

S příchodem noci se zvedl ledový vítr. Ace a Andoriel byli částečně chráněni zdí, jak ji 

odhadla Andoriel, ale zvířený popel přidával ledovému vzduchu na ostrosti a přesto, že se oba 

celí zabalili do plášťů a pokrývek, měla Andoriel pocit, že se každou chvíli udusí. 
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V okamžicích, kdy se jí podařilo přece jenom usnout, ji pronásledovaly obrazy starobylého 

kamenného města ničeného nečekaným výbuchem sopky. Ve kvílení větru slyšela hlasy 

volající své blízké, žádající pomoc nebo jen křičící hrůzou. Tiskla se k zemi a snažila se 

dýchat pomalu, aby se vzduch stačil filtrovat přes silnou látku pláště. Čím hlouběji zapadala 

do lůžka z popele, tím tepleji jí bylo, až se k ránu vítr trochu uklidnil a ona usnula bezesným 

spánkem. Po svítání s ní musel Wraith pořádně zatřást, aby ji probudil. 

Napůl udušená, ale příjemně prohřátá se vyhrabala na nohy. Studené ráno jí hned 

připomnělo, že teplo země zůstalo ve skále pod jejíma nohama. Přesto se cítila lépe, než 

v posledních týdnech plných chladu, takže sestup byl mnohem rychlejší. 

Zbývalo jim posledních pár desítek metrů k širokém pásu zaprášených travin a keřů, které 

oddělovaly sopku do předhůří ledových hor, když se Ace zastavil a zvedl ruku, aby Andoriel 

naznačil, že má být potichu. 

Naklonila hlavu na stranu a uslyšela tiché pískání. Nevěděla proč, ale znělo jí jako volání o 

pomoc. Ace mezitím určil i směr a ukázal tam. Po šedé vrstvě popela se s k nim blížil stejně 

šedivý tvor. Tvary měl víceméně lidské, ale jeho povrch byl ze stejného materiálu jako hora, 

po které přicházel. Ruce i nohy byly jen výběžky z válcovitého těla, na kterém bez krku 

seděla koule. Nohy se pohybovaly, ale ruce trčely do stran. Andoriel si vzpomněla na dávné 

strašáky v polích, které znala jen z vyprávění a starých filmů. Kulovitá hlava neměla žádné 

rysy kromě kulatého otvoru uprostřed toho, co by bylo obličejem. Otvor bylo jediné místo 

s jinou barvou než popelavě šedou. Byly v něm vidět řeřavé uhlíky rozpálené lávy a odtud 

také vycházelo pískání, které Ace a Andoriel zastavilo. 

Tvor se přiblížil asi na pět kroků a zastavil se. Pískat nepřestával. 

Andoriel měla chuť si zacpat uši, ale ovládla se. „Potřebuješ pomoc?“ zeptala se a doufala, 

že pískání přestane. Přestalo. Tvor přešlápl, pootočil se a znovu se dal do pohybu, tentokrát 

podél stezky, kudy Ace a Andoriel stejně museli jít. 

Ace otočil pohled k Andoriel s jasným náznakem, že to s tou pomocí někdy přehání, ale 

bez hlasitých protestů se znovu vydal po stezce dolů. 

Došli až téměř k hranici porostu, když se tvor vydal jiným směrem než vedla stezka a začal 

mírně stoupat. Ace přimhouřil oči a povzdechl si. Pomoc nepotřeboval popelavý tvor, ale cosi 

bílého a chlupatého. Horní polovinou těla to leželo na povrchu prašné krusty a dolní půlka 

byla zřejmě zapadlá v nějaké jámě. Wraith chtěl na chlupatce upozornit Andoriel, když ucítil 

dotyk cizí mysli. Bylo to tak překvapivé, že strnul a zaváhal s vytvořením spojení. Na této 

zvláštní planetě telepatie nefungovala. Alespoň ne pro Wraithy a lidi. Pokud nepočítal 

zvláštní schopnosti oranžového hmyzu, jediní, kdo telepatii částečně ovládali a ještě jenom 

mezi sebou, byli Gillanderovi. Teď se zdálo, že těmito schopnostmi vládne i jiný druh. 

Ace se nadechl, narovnal a vyčistil si mysl, aby byl připravený na případný útok, pak 

uvolnil automatické zábrany. Nic jiného než trochu zvláštně formulované volání o pomoc 

neslyšel. Tvor pootočil hlavu a zadíval se směrem k Wraithovi. 

Andoriel skoro do Ace vrazila, když se najednou zastavil. Couvla, aby mu nestála hned za 

patami, a očima pátrala po příčině jeho náhlého zamyšlení. Netrvalo jí dlouho najít napůl 

zapadlý důvod a také pochopila Wraithovo podivné chování. I ona zachytila náznak 

telepatické prosby o pomoc, ale hned se jí zase ztratil. Napadlo jí, že čím víc se blíží návratu 

do normálního vesmíru, tím víc se podmínky přibližují očekávané změně. Zase si bude muset 

dávat pozor na každou myšlenku a držet svoji mysl uzavřenou. 

Ace se pohnul. Andoriel počkala ještě tři kroky, aby si udržovala přiměřenou vzdálenost, a 

vydala se za ním. Byla ráda, že se jí kromě nejsilnější myšlenky telepatický dotek netýkal. 

Popelák jim ukázal, kde mají sejít ze stezky a vedl je do blízkosti chlupatce. Posunky 

Aceovi ukázal, kam až může dojít, aby také nepropadl. Andoriel ho opatrně následovala. 

Netrvalo dlouho a oba stáli v pozici výhodné pro to, aby chlupatce vzali každý za jednu ruku, 

a vytáhli ho. 
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„To je jak tekutý písek,“ zafuněla Andoriel a rychle přehmátla, aby chlupatce pevněji 

chytila za zápěstí. Vyklouzával jim a propadal se níž a níž. 

„Jak to říkají Pozemšťané? Na tři?“ zašklebil se na ni Ace. Kývla. 

„Tři,“ zavrčel Wraith a zabral. Andoriel se celou vahou vrhla dozadu a chlupatcovu ruku 

táhla s sebou. Hmota v jámě to konečně vzdala a propustila svoji oběť. 

Chlupatec zůstal ležet na povrchu a roztřásl se. Popelák nad ním postával a jeho pískot 

tentokrát přinutil zacpat si uši Andoriel i Ace. 

„To stačí!“ vykřikla Andoriel, když už měla pocit, že se jí hlava i přes prsty vražené tak 

hluboko, že se snad musely uprostřed dotýkat, rozskočí. „Není zač. Rádo se stalo. Přijďte 

zase. Nebo raději ne,“ mlela dál do slábnoucího pískání. 

„Ano, můžeš. Ukaž nám cestu k hoře Juu,“ řekl Ace zdánlivě bez kontextu. „Ne,“ 

pokračoval „Nemusíš tam chodit s námi. Stačí, když nám ukážeš, kudy se máme vydat.“ 

Natáhl ruku a pomohl chlupatci vstát. 

Popelák je nejkratší cestou odvedl pod horu. Před prvními nesmělými trsy trávy zůstal stát 

a tiše pískl. Dál s nimi nemohl. Chlupatec se k němu pár kroků vrátil a opatrně ho objal na 

rozloučenou. 

„Sbohem, Motto,“ řekl Ace netrpělivě. Vidina další cesty s průvodcem chlupatcem ho 

hnala co nejrychleji k jeho lodi. Nemusel zkoumat mapu a složitě určovat trasu. Hora Juu mu 

připadala na dosah ruky. 

„Motto?“ zeptala se Andoriel. 

„Muž ze sopky.“ Ace kývl k popelákovi. „Ona je Aergala,“ otočil pohled k chlupatci. 

„Ohnivý muž Motto a sněžná žena Aergala?“ opakovala napůl překvapeně a napůl 

pobaveně Andoriel. Wraith jen zavrčel. Loučení těch dvou tvorů se zbytečně protahovalo. 

Pískání a mumlavé vrčení se prolínalo. 

Takže Aergala vládně hlasitou řečí nebo aspoň zvukem, napadlo Andoriel. Poodešla 

kousek stranou, aby jim dala dost času i prostoru, a sedla si. Ace se po ní rozzlobeně podíval. 

Teď podle něj nebyl čas na odpočinek ani na dlouhé loučení, měli by jít. Hned. 

 

 

 

45. Za mlhou 
 

Cestování se sněžnou ženou Aergalou nebylo tak jednoduché, jak jsem se původně 

domnívala. Nedokázala Aceovi říct, jak dlouho byla uvězněná v jámě popela. Zdálo se, že 

dlouho. Motto jí dokázal obstarat vodu, ale nedokázal ji vyprostit. Možná ani nechápal, že by 

mohla chtít ven. 

Podělila jsem se s ní o trochu jídla, které mi ještě zbývalo, a sledovala, jak se snaží udržet 

s Wraithem krok. Ušla asi padesát metrů, zakopla a upadla na kolena a dlaně. Snažila se vstát, 

ale převalila se na bok. 

Ace se ohlédl a zůstal stát. Čekal, až se náš nový průvodce postaví na nohy. 

Aergala se k tomu neměla. Pokoušela se, ale nohy i ruce jí přestaly poslouchat. 

Sehnula jsem se a zvedla ji. Zdála se mi lehčí než vak na zádech. Pod záplavou hustých 

chlupů se skrývalo drobné chvějící se tělíčko. 

„No, ty jsi dopadla,“ zamumlala jsem. „Cestu nám můžeš ukazovat i takhle. Snad na ní 

najdeme ještě něco k snědku.“ Telepatie mezi námi sice nefungovala, ale rozuměla mi docela 

dobře. Přelezla mi na záda, chytila mě kolem krku a nohy si zahákla kolem mého pasu. 

Povzbudivě jsem se na Ace usmála a vyrazila kupředu nejvyšším tempem, které jsem 

dokázala vyvinout. Sice jsme se nepohybovali tak rychle, jak si Wraith přál, ale na to by mi 

nestačil ani raketový pohon. 
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Podle Aergaliných pokynů jsme šli nejdříve k západu, a pak jsme postupně uhýbali stále 

víc na sever, až jsme se dostali do širokého údolí, které nás zavedlo mezi první skály pohoří 

Zuzum. 

Ace se stále víc balil do pláště, protože se mezi ledovými stěnami znatelně ochladilo. Mně 

bylo dobře. Aergalin porost byl takovým podmínkám přizpůsobený a příjemně mě hřál. Večer 

už mi půjčený kožich nestačil a říkala jsem si, jak přežijeme noc. Kolem nás se všude zvedaly 

hory ledu a sněhu a mezi nimi se proháněl mrazivý vítr. 

Aergala nás vedla, dokud bylo vidět alespoň na pár kroků před sebe. Pak jsme u nízké 

skalky vyhrabali ve sněhu mělkou jeskyňku, aby nás chránila před větrem, a přitiskli se tam 

k sobě. 

Ace se snažil nedávat najevo, jak moc mu okolní zima vadí, ale úplně se ovládnout 

nedokázal. Přitáhla jsem se k němu a rozladěně si pomyslela, že mu moc tepla nezbylo. Objal 

mě ledovýma rukama a rty popraskané mrazem mi přitiskl na rameno. Provedla jsem mu totéž 

a snažila se nepokousat ho zimou cvakajícími zuby.  

Aergala se stočila do klubíčka hned u okraje vyhrabané díry a usnula. Skoro jsem jí 

záviděla, protože jsem usnout nedokázala.  Vzpomínala jsem na vyhřáté úbočí sopky a prach 

mi připadal jako mnohem menší zlo než mráz. 

Pošmourný den bez slunce přivítala sněžná žena už na vlastních nohou. Nedalo se říct, že 

by radostně pobíhala okolo, ale udržela krok s napůl zmrzlým Wraithem. Ten den jsem měla 

největší problémy já a nechtěly se lepšit ani po svižném pochodu, který by mi teoreticky měl 

rozproudit krev a dostat ji i do prstů u nohou a rukou. Teorie se v praxi neprojevila a 

nepomohla ani rychlá chůze, ani poskakování, ani ruce schované v podpaží. Pořád jsem si 

opakovala, že mi schází chlupaté ohřívátko na zádech. 

Aergala se bez zaváhání proplétala mezi stále vyššími skalami. Už jsme neprocházeli 

údolími, ale stoupali a klesali v průsmycích, které se zvedaly stále výš a výš, jak rostlo celé 

pohoří. 

Další noc byla k nepřečkání a téměř k nepřežití. Zuby mi jektaly, že jsem nebyla schopná 

vyslovit souvislé slovo a k ránu už mě držela jen wraithská vůle. Ta moje se změnila v kapku 

ledového křišťálu a v závanu větru se rozprskla do všech stran. Ráno jsem se lepila 

dohromady s velkou námahou a za pomoci Ace i Aergaly. 

Sněžná žena byla plná elánu a radosti a vůbec jí nevadilo, že už nezbylo žádné jídlo. 

Snažila se něco vysvětlit Aceovi, ale i Wraith byl unavený a nerudný a nechtělo se mu 

překládat její nestálé a chaotické myšlenky. 

„Něco o mlze,“ zahučel směrem ke mně a pokrčil rameny. 

Pokračovala jsem v balení těla do všeho, co jsem měla k dispozici a nějaká mlha mě vůbec 

nezajímala. Jediné, na co jsem byla schopná myslet, bylo, že tímhle způsobem se 

nedostaneme ani k záhadné hoře Juu, natož do volného vesmíru a do wraithské lodi. 

Další den v ledu a sněhu mi připadal jako zlý sen. Už předtím jsem věděla, že zimu nemám 

ráda, ale až v pohoří Zuzum na podivné Zelené planetě jsem si uvědomila, jak moc mě chlad 

vyčerpává a jak moc ho nenávidím. Automaticky jsem zvedala nohy a sledovala záda před 

sebou. Ničeho jiného jsem nebyla schopná. 

Uplynula dlouhá doba. Slunce bylo pořád schované ve zvláštně zbarvených mračnech, na 

hřebenech skal se led pod vyfoukaným sněhem blýskal do zelena a mátl mi oči. Místo ledové 

pustiny jsem viděla lesy a louky a měla jsem zlost, že jdeme mrazem, když tam určitě musí 

být léto. Už jsem to chtěla na ostatní zavolat, když mi výhled zakryla mlha. Nejdřív pár 

chuchvalců, které se líně přesouvaly po větru, a vypadalo to, že s ním zápasí o každý metr, o 

který se měly pod jeho náporem pohnout, pak nehybný opar a nakonec cosi podobného mléku 

ve sklenici. Natáhla jsem ruku a chytila se Ace za plášť, abych ho neztratila z dosahu, protože 

z dohledu už se to skoro podařilo. 
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Klopýtala jsem za ním stále se snižující vrstvou sněhu, až mi boty sjely po odhalených 

kluzkých kamenech. Citelně se oteplilo. Moje hlava si s tím nedokázala poradit, protože jsme 

stále stoupali a podle všech mých zkušeností měla být větší zima. Nebyla. Procházeli jsme 

mlhou po obnažené zemi a obličej i končetiny mně brněly, jak se do nich vracel krevní oběh. 

Náhlá změna teploty mě vyčerpávala téměř k omdlení. Nohy se pode mnou podlamovaly, i 

když se stoupání srovnalo do roviny, a kdybych se nedržela Ace, nejspíš bych zůstala ležet 

někde mezi kamením a nedošla do místa, kde se mlha rozplynula a ukázala nečekaný kousek 

ledového pohoří bez sněhu a ledu. 

Ten prostor nebyl veliký a skoro celý ho zabíralo jezero fialkové vody, ze kterého se 

neustále kouřilo. 

Aergala došla ke břehu, sáhla stranou, aby si utrhla kus nějakého keříku, a pak se s 

hlasitým šplouchnutím svalila do vody. Břeh jezera nebyl pozvolný, ale skála padala kolmo 

do vody. Sněžná žena zmizela celá pod hladinou, takže jezero bylo hned od kraje dost 

hluboké. 

Vyjekla jsem v obavě, že ztratila rovnováhu a právě se topí, ale vzápětí jí z vody vykoukla 

hlava se širokým úsměvem. Vytáhla také obě ruce, lokty se opřela o okraj skály, jednou rukou 

si cpala do úst větvičky utrženého keře a druhou na nás mávala, abychom ji následovali v 

koupeli. 

Stála jsem na břehu jezera a nedokázala se pustit Aceova pláště. Na ramenou jsem cítila 

tíhu teplého vzduchu, který mě tlačil k zemi. Prsty svírající silnou látku povolily a ruka mi 

bezvládně spadla k boku. S námahou jsem se pohnula, abych ze zad shodila vak a složila se 

vedle něj. Už jsem se dál nedokázala udržet na nohou. 

 

Ace stál a rozhlížel se kolem sebe. Mlhavá kopule uzavírala kousek tepla v ledovém pohoří 

ze všech stran. Jezero bylo zřejmě vulkanického původu. Vysvětlovalo by to jeho zvláštní 

barvu i vyšší teplotu, kterou si očividně užívala Aergala. Pomalu odložil vrchní části oblečení 

až zůstal jen v krátkých úzkých kalhotách z tenké látky a volné rozhalené haleně, které si 

zvykl nosit na této planetě v chladných dnech. Andoriel toto oblečení pod vrchní šaty 

nazývala „podvlíkačky“ a Ace z duše nenáviděl jak název tak oblečení samotné, i když musel 

ocenit jeho funkci. S úlevou skopl i boty, posadil se na hranu příkrého břehu jezera a ponořil 

nohy do vody. Příjemně hřála a jemně perlila. Ohlédl se po Aergale a Andoriel, a když se 

ujistil, že ho ani jedna z nich nesleduje, s výrazem blaženosti zahýbal palci u nohou, aby 

kolem nich popohnal drobné bublinky. 

Andoriel se se vzdycháním soukala z dek a plášťů, které ji chránily před mrazem a 

ledovým větrem. Ruce jí nechtěly poslouchat. Ještě stále se nepřizpůsobily náhlému přívalu 

tepla a na protest proti rozdílným teplotám ji začaly bolet. 

Neobtěžovala se vstát, jen se natáhla a prohlížela si nejbližší keřík. Vypadal stejně jako 

ten, kterého kus utrhla Aergala. Andoriel na něm objevila černé kulaté plody hustě namačkané 

jeden na druhém pod každým podlouhlým lístkem. 

„Tohle?“ ukázala plody Aergale. Sněžná žena mlaskla a natáhla ke keříku ruku. Andoriel 

se na ni zamračila, ale obrala pár plodů do hrsti a podala jí je. Aergala se na černé kuličky 

udiveně zadívala, a pak si je všechny nasypala do úst. Andoriel usoudila, že ji předtím 

nenapadlo nechat keřík netknutý a sklízet jen jedlé části. Utrhla si jeden plod i pro sebe a 

ochutnala. Byl sladký a trochu natrpklý, a když polkla, rozlila se jí po těle úleva. Natáhla se 

pro další a během chvilky obrala všechny keříky v dosahu. Chtěla se vydat na nová, 

nevypleněná naleziště, ale Aergala vypískla a mávala rukama nad hlavou. 

„Nemáš to dělat,“ řekl Ace. V hlase mu byla znát únava. 

„Proč?“ zeptala se Andoriel a přes varování obrala ještě jednu větvičku. Aergala nad tím 

jen prskla. 
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Ace se pootočil, aby na Andoriel viděl, a ukázal někam stranou do mlhy. „Prý tam máš jít,“ 

tlumočil velice výraznou Aergalinu myšlenku. „Najdeš tam, co potřebuješ.“ 

Andoriel nad tím pokrčila rameny, ale vydala se naznačeným směrem. Sotva udělala pár 

kroků, vyděšeně se ohlédla a sprintem zmizela v oblaku mlhy. 

„Snad najde cestu zpátky,“ zamručel Ace. 

Aergala se k němu otočila zády a se zaujatým výrazem zkoumala příkrý břeh jezera. 

Pokoušela se z něj vyloupnout napůl vystouplý kámen. 

Wraith chvíli sledoval její snažení a přemýšlel, že by se také usadil na dně a nechal vodu, 

aby ho prohřívala a vrátila mu trochu síly, ale přišlo mu zatěžko vynaložit tolik námahy na 

přesun, když mohl jen sedět v teple a nehýbat se. 

Andoriel  za prvním mlžným oblakem prožívala krušné chvíle. Černé bobule měly rychlý 

poločas rozpadu a při průchodu jejím trávícím traktem nabraly skoro tryskovou rychlost. Na 

poslední chvíli doběhla na místo, které bylo uzpůsobeno její momentálně nejdůležitější 

potřebě. Uzoučká trhlina ve skále, široká tak, aby se dala překonat jedním krátkým krokem a 

hluboká až do nedohledna. Hned za ní ležela první nesmělá vrstva sněhu ve které bylo dost 

otisků jedné nohy na to, aby Andoriel hned pochopila, že trhlina nabízí úžasné možnosti. 

Bleskově si poblahopřála k tomu, že se předtím zbavila skoro všeho oblečení, a trhlinu 

použila. 

Vracela se k jezeru po dost dlouhé době a cítila se unavená. Nebyla to únava z náhlého 

přechodu do teplejšího podnebí, ale prostá únava po náročnější akci, která rychle odezní. 

U jezera se obraz nezměnil. Aergala se povalovala u břehu až po krk ve vodě a Ace si 

máchal nohy a díval se zamyšleně před sebe. Andoriel si všiml, až když si sedla nedaleko a 

naklonila se, aby rukou vyzkoušela teplotu vody. 

„Máme tu zůstat tři dny,“ informoval ji o posledním předávání obrazů s Aergalou. „Prý se 

aklimatizujeme na zdejší podnebí a další cesta nebude tak náročná. Nezůstane s námi. Ukáže 

mi cestu, jak nejlépe to bude umět, a zítra ráno odejde. Nikdo jiný sem nechodí, nikdo tohle 

jezero nezná. Budeme tu sami.“ Pousmál se. „Nemáš jíst samotné bobule,“ dodal bez bližšího 

vysvětlení. 

Andoriel bližší vysvětlení nepotřebovala. Nad úzkou propastí pochopila, proč Aergala 

žvýkala keřík i s listy a měkkými konci větviček. Podívala se na jezero. „Dá se to pít?“ 

zeptala se. 

Aergala k ní otočila hlavu a mezi rty jí uniklo něco jako zaúpění. 

„Nedá. Musíš nechat rozpustit sníh,“ informoval Andoriel Wraith. „Větvičky si můžeš 

natrhat a vzít s sebou. Než dojdeme k Juu, vydrží, protože se dají žvýkat i zmrzlé.“ 

Andoriel se sklonila pro vak na vodu a vydala se pro čistý sníh. Doufala, že se rozpustí 

brzy, žízeň už jí lepila jazyk na patro. 

Až do večera Ace a Aergala probírali mapu a kreslili po kamenech, aby byla cesta k Juu co 

nejjasnější. Andoriel je pozorovala zpovzdálí, uložená na rozprostřených dekách a pláštích. 

K jezeru se zatím nepřiblížila. Lákalo ji a zároveň odrazovalo. 

Nástup noci pod mlžným závojem byl nenápadný. V jednu chvíli Ace rovnal kameny do 

řady, aby ukazovaly směr, kterým se měli za dva dny vydat, a v další sotva rozeznal ležící 

Andoriel. Usnula s rukou nataženou pod hlavou, ani přes sebe nepřehodila plášť, i když se 

s příchodem tmy trochu ochladilo. 

Aergala zkontrolovala směr poskládaný z kamenů a stočila se do klubíčka na břehu jezera. 

Když Ace další ráno otevřel oči, byla pryč. Andoriel ještě spala. Doháněla noci, ve kterých 

pro mráz nemohla usnout. 

Ace potichu vstal, odložil i zbytek šatů a vkročil do jezera. Dno rychle klesalo, takže po 

pěti krocích měl  hladinu do pasu a po dalších třech mu fialková voda zalévala ramena. Její 

teplota byla stejná u dna i u hladiny a díky svému složení Wraitha nadnášela tak, že by ani 

nemusel plavat. 
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„Je to skvělé,“ řekla Andoriel a hrábla kolem sebe ve vodě rukama, aby se posunula o další 

kus. Nohy měla skrčené pod sebou. „Připadám si jako u moře. Až na tu barvu,“ přejela dlaní 

po fialové hladině. 

„Neviděla jsi nikdy fialové moře?“ zeptal se Ace. Jeho hlas zněl bezvýrazně, ale Andoriel 

neuniklo drobné napětí kolem tenkých rtů. 

„Ty ano?“ použila stejnou intonaci jako Wraith. Nezávazná konverzace. Pootočila se, aby 

jí Ace neviděl do obličeje, a zašklebila se. Wraithi nevedou nezávaznou konverzaci. 

Neodpověděl. Chytil ji za ramena a přitáhl k sobě. Opřela se o něj a nechala si jeho ruce 

bloudit po těle. Po dlouhé době se cítila odpočinutá a čistá. Byla by škoda takových pocitů 

nevyužít. Fialové moře může počkat. Otočila se čelem k němu, povytáhla se z vody, aby měli 

obličeje ve stejné výšce, a zabořila mu ruce do mokrých vlasů. 

Neodtrhla se od něj, ani když vystoupil z vody. Po paměti přešel k rozloženým plášťům a 

pokračoval tam, kde v jezeře skončili.  

 

 

 

46. Fialové moře 
 

Přes silnou vrstvu dek a plášťů mě kamení tlačilo do boku, ale nestěžovala jsem si. Ace na 

tom byl hůř. Ležel na zádech, jednu ruku měl za hlavou a druhou mě objímal. Vlhké oblečení 

jsme měli přehozené přes vyčnívající kanemy. Nepotřebovali jsme ho. Pod ochranou mlhy 

jsme se i v nahotě cítili chránění před zbytkem světa. 

Zvedla jsem hlavu, posunula se tak, abych Aceovi dobře viděla do obličeje, pak jsem se 

mu opřela čelem o rameno a nadhodila: „Fialové moře?“ Ústa jsem měla tak blízko wraithské 

kůže, že jsem viděla, jak se pod mým dechem napnula. Usmála jsem se na ni spokojená s tím, 

jakou mocí vládnu, a odměnila ji polibkem. 

„Mělo podobnou barvu jako místní jezero,“ řekl zamyšleně Ace. Přejel mi prsty po rameni 

a krátce se na mě podíval, než se zase zahleděl před sebe. Položila jsem si tvář na jeho hruď, 

zavřela oči a poslouchala další vyprávění z dlouhého wraithského života. 

 

......................................................................................................... 

 

Probudil se s pocitem, že se vznáší. V prvním okamžiku mu připadalo, že se nemůže 

pohnout, ale pak zaťal ruce v pěst a pomalu je rozpažil. Vykopl nohou. Na ramenou ucítil 

lehký odpor a kolem tváří se mu rozběhly vlhké chladné prstíky. Oči spolupracovaly 

zvláštním způsobem. Všechno, co mu ukázaly, byla světle fialová barva. 

Zůstal ležet bez hnutí v tom fialkovém prázdnu a přemýšlel, co předcházelo jeho 

procitnutí. Představil si temnotu vesmírného prázdna a svoji loď. Nebyla vlastně jeho, byla 

královny a jejího velitele, on byl jenom vědec na střední úrovni, přesto loď považoval za svoji 

odpovědnost a těžce nesl prohru. Boj! Ano, už si vzpomněl. Probíhal boj a jejich loď si 

nevedla právě dobře. Prohrávali s jinou wraithskou lodí, část jejich trupu byla poškozena a 

z nejbližších oblastí unikal vzduch. Pomáhal se zacelením postižených částí a jejich rychlou 

regenerací. Při jednom z letmých pohledů do okolního vesmíru dírami rozšklebenými po 

střelách si všiml nedaleké planety. Pro Wraithy nebyla ničím zajímavá. Koule tekutiny bez 

humanoidního života mohla snad upoutat mírnou pozornost některého z vědců, ale praktický 

význam neměla vůbec žádný. Ještě nad planetou zaznamenal obrovský přírodní satelit, ale 

myšlenka, že přílivy na tom místě budou obzvlášť silné, byla rychle zatlačena do pozadí 

nutností dalších oprav lodi. 
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Nový zásah nepřátelských střel do stejného místa ho přinutil hledat nejbližší únikovou 

cestu. Měl štěstí. Krátký přechod málo používanou chodbou ho zavedl na jedno ze stanovišť 

Šipek. Cítil, jak se trup za ním bortí. Skočil do nejbližší stíhačky a aktivoval ji ve chvíli, kdy 

se lodní stěna kolem něho rozpadla. Šipku zasáhl jeden z úlomků a poškodil jí motory, takže 

se nekontrolovaně vzdalovala od lodi a pomalu se otáčela. Viděl vodní planetu, její satelit, 

svoji loď, útočící Šipky, vodní planetu, satelit… Kokpit se začal plnit štiplavým kouřem. 

Zamrkal a přinutil se soustředit na současnost. Nějakým způsobem se dostal na nedalekou 

vodní planetu. Byl si tím jistý, protože na obloze visel stejný obří měsíc, který viděl průstřely 

na lodi. Bez Šipky a bez komunikačního zařízení nebylo pravděpodobné, že by záchrana 

přišla brzy, pokud vůbec nějaká přijde. Zatím bylo vše v pořádku. Byl naživu, vzduch kolem 

byl dýchatelný a voda ho nesla... kdoví kam. Jako první úkol si stanovil najít pevninu. Ve 

vodním živlu mohl trávit neomezeně dlouhou dobu, ale bylo to nepohodlné. Až najde zemi, 

bude se zabývat dalšími problémy. Třeba tím, jak se dostane z planety, nebo jak se vrátí 

zpátky na loď. 

Jakoby ho přivolal, zahlédl nad hlavou wraithský Úl. Jeho Úl. Klesal horními vrstvami 

zvláštně zbarvené atmosféry a pomalu se otáčel. 

Hledají mě? napadlo ho. Vzápětí tu myšlenku opustil. Velká wraithská loď v oslepujícím 

záblesku vybuchla a na nekonečnou hladinu začaly dopadat její hořící trosky. 

Zhluboka se nadechl a potopil se, jak nejhlouběji dokázal. Kusy lodě padaly všude, kam až 

dohlédl. Pomalu stoupal zpět k hladině a vyhýbal se zčernalým částem trupu i vybavení, které 

ho jen těsně míjelo. Dostal se zpátky na vzduch a sledoval poslední drobné kousky snášející 

se z fialkové oblohy. Jeden spadl tak blízko, že mohl rozeznat jeho tvar: královnino křeslo. 

Nechápavě se po něm ohlédl, znovu se za ním potopil tak hluboko, kam až ho tlak vody 

pustil. Když nemohl dál, sledoval křeslo do hlubin aspoň pohledem. Černošedá hmota se 

zmenšovala, až se mu úplně ztratila z čí. Nahradil ji zvláštní namodralý stín. Wraith se 

domníval, že křeslo někde v nekonečné hlubině dopadlo na dno a zvířilo písek nebo cokoli, 

čím bylo dno tohoto oceánu vytvořeno. Vynořil se nad hladinu a zalapal po dechu. Znovu se 

položil na záda, nechal se unášet neznatelným proudem a sledoval prázdnou oblohu. Nebyl si 

jist, jestli chce, aby se na ní objevila nepřátelská loď a zachránila ho z pusté planety, nebo by 

si zkušenost se zajetím a všemi jeho možnými důsledky raději odpustil. 

Vzpomínal na své zážitky ať už jako zajatce nebo jako vyslýchajícího a pohled se mu 

rozostřil. Zvuk se nad vodní hladinou nesl zvláštním způsobem, takže přelet Šipky těsně nad 

hlavou ho zastihl nepřipraveného. Než se stačil pohnout, uviděl drobný blesk v dolní části 

stíhačky, který značil přípravu přenášecího zařízení. Ale pilot nespustil paprsek. Deaktivoval 

sběrný mód, zakroužil nad ležícím Wraithem a vznesl se vysoko na oblohu. 

Wraith ve vodě si až teď uvědomil, že se tam na jednom místě vznáší Úl. Vypadal jako 

černá muška na levandulově vymalované zdi s velkou boulí měsíce u obzoru. 

Nepřátelé se přiletěli přesvědčit, že z poražené lodi nikdo nezůstal naživu. Ale proč ho tam 

nechali? Mohli ho sebrat a mučit nebo využít jeho energii, mohli ho jednoduše zabít. 

Neudělali to. Šipka zmizela pod břichem lodi. Zamračil se na ni. Moucha se začal zvětšovat. 

Připadalo mu nesmyslné klesat k planetě s celou lodí, když ho mohla Šipka jednoduše 

nabrat. Hledal důvod, protože jistě nějaký existoval, když si uvědomil, že se moře kolem něho 

změnilo. Cítil pod sebou podivné dmutí a po zádech mu přejel mrazivý pocit. Nebezpečí. 

Nezdržoval se s otáčením. Prudkým pohybem se dostal z místa, kde se vznášel, a ponořil 

se, aby nebyl proti světlé obloze snadným cílem. Obrovská temná masa se o něj otřela na své 

cestě vzhůru. Zahlédl širokou tlamu plnou trojúhelníkových zubů a tmavomodrý hřbet s 

ostrými ploutvemi. Tvor se ho sotva dotkl, ale přesto mu sedřel kůži z celého levého boku. 

Wraith neměl čas na podružnosti, jako bylo vlastní zranění. Vodní predátor sebou mrskl, aby 

dosáhl na unikající kořist. Při objemu jeho těla bylo neuvěřitelné, jak rychle se dokázal 

pohybovat. Wraith se znovu dokázal vyhnout otevřené tlamě a zachytil se boční ploutve. 
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Nechal sebou zmítat, jak se ho tvor snažil setřást, a soustředil se na regeneraci boku. Nehodlal 

za sebou nechávat stopy v podobě černé wraithské krve. Měl štěstí, že se ještě před útokem 

stačil nakrmit, takže přes vyčerpání po havárii Šipky proběhla regenerace během pár chvil. 

Tvor se vymrštil z vody, pootočil se a plnou vahou dopadl na bok, kterého se Wraith držel. V 

posledním okamžiku se Wraith pustil ploutve a sklouzl stranou.  

Nečekal na další obrátku modrého hladovce a pustil se šikmo dolů do hlubiny. Doufal, že 

ho bude místní nepřítel hledat u povrchu, a tak bude mít čas se od něj vzdálit natolik, aby pro 

něj nebyl lákavým cílem. 

Měl štěstí. Tvor zůstával na místě a pátral u hladiny. Nad hlavou mu visela wraithská  

mateřská loď. Zdálo se, že si jí nevšiml, dokud se při vlastním pátrání nedostala dost nízko. 

Tvor udělal ve vodě otočku ke dnu a zpět jako už několikrát, ale tentokrát se na hladině 

nesnažil najít plavajícího Wraitha. Vymrštil se co nejvýš a snažil se dosáhnout zuby na 

obrovskou věc, která se vznášela nad ním. Bylo jasné, že jeho odhad vzdálenosti mimo vodní 

prostředí, je mizerný. Úl byl ještě vysoko mimo jeho dosah a nevypadalo to, že by se chtěl 

usadit na hladině. Zakroužil a vzlétl. Než se Wraith z donucení vynořil o stovky metrů dál, 

byla loď pryč. 

Dovolil si jeden krátký nádech a znovu se potopil. Nechtěl být snadným cílem na hladině 

ani pro vodního predátora ani pro nepřátele stejného druhu jako on sám. To, že loď neviděl, 

neznamenalo, že nadobro odletěla. A to, že se za ním vodní predátor nehnal, neznamenalo, že 

to ještě neudělá nebo že se neobjeví nějaký další. Jako přivoláno Wraithovou myšlenkou se na 

okraji jeho zorného pole zavlnilo cosi temně rudého. Prudce se otočil a stěží se vyhnul úzkým 

čelistem místního mořského hada. Závitům dlouhého hadího těla už se vyhnout nedokázal. 

Omotaly se kolem něho, zasekly se do něj tisíci miniaturních jehliček pokrývajících hadí kůži, 

a čím víc se jim vzpíral, tím těsněji ho svíraly. Had nespěchal. Pomalu se zastavil, otočil 

hlavu a prohlédl si, co vlastně chytil. Zřejmě ho to moc neuspokojilo. Malé sousto plné kostí a 

žádná zábava při lovu. 

Wraitha napadlo, že kromě tmavomodrého predátora a hnědo-červeného hada neviděl v 

moři jiného tvora. Kde je přirozená potrava místních dravců? Nemohou se přece uživit tím, že 

budou požírat jeden druhého, a čekat na náhodného trosečníka je velice nejistá budoucnost. 

Myšlenky se mu zpomalovaly a motaly se jedna do druhé, až nevěděl, jakou otázku si vlastně 

pokládal. Nezáleželo na tom. Nezáleželo na ničem. 

Wraith se přestal bránit, tělo mu ochablo a nechalo se bez protestů nést k hladovému 

chřtánu hada. Plaz při vidině kořisti, byť tak nedostatečné, přestal dávat pozor na okolí a to se 

mu stalo osudným. Hned za hlavou ho sevřely silné čelisti tmavomodrého predátora, který na 

Wraitha zaútočil jako první, bez námahy oddělily hadí hlavu od zbytku těla a nechaly ji 

klesnout ke dnu. Se zbytkem vědomí Wraith cítil, jak ho had ve smrtelné křeči sevřel ještě 

víc, a pak se jeho smyčky uvolnily, aby zmizely v modré tlamě. Nedokázal odplavat, cítil se 

podivně malátný. Voda ho stahovala dolů a on byl proti její síle bezmocný. Z drobných ranek 

kolem těla, kam se mu zaryly ostny hadí kůže, vytékaly kapky černé krve a vznášely kolem 

něj v lehkém tmavém obláčku. 

Jed! projela mu hlavou myšlenka. Proto modrý dravec nechal hadí hlavu mořské hlubině a 

proto do sebe soukal hadí tělo tak opatrně. 

Přinutil se pohnout rukou. Podařilo se mu nepatrně změnit směr svého pohybu. Moc 

pomalu, pomyslel si malátně. Nebyla velká pravděpodobnost, že by se dokázal utopit. 

Rozhodně ne dřív, než se stane kořistí třeba toho modrého tvora, který se k němu právě blížil. 

Wraith znovu pohnul rukou. Pod dlaní ucítil dotek, a pak se kolem něj voda rozvířila tisíci 

malých kulatých těl duhově zbarvených rybek. Hejno se hnalo k neznámému cíli kolem 

Wraitha. Nevšímaly si ho. Nevšímaly si ani modrého predátora, který po nich začal hladově 

chňapat a následoval je přitom na jejich cestě. 

Duhové hejno s modrou skvrnou uprostřed zmizelo ve fialovém přítmí. 
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Wraith opět pohnul rukou a pokrčil nohu. Jeho organismus vyloučil jed společně s krví 

prýštící z drobných ranek po jehličkách v hadí kůži a pak ranky zatáhl, aby dál neztrácel 

drahocennou tekutinu. Kyslík se do těla vpravoval pomocí lícních otvorů. Dokázaly ho 

zpracovat z vody podobně jako rybí žábry, i když jejich systém nebyl stejný. Wraith měl dost 

kyslíku na běžný pohyb pod vodou, ale boj nebo jiný velký výdej energie lícní otvory 

nedokázaly kompenzovat. 

Znovu ucítil pod dlaní dotek. Tentokrát to nebyl žádný živý tvor, dlaň mu narazila na 

hrubou skálu. Podíval se pod sebe. Ze dna moře se zvedala hora a rostla. Alespoň tak to 

Wraithovi připadalo, když zvedl hlavu zpátky ke hladině a viděl, jak se k němu přibližuje. 

Napadlo ho, že si s ním hrají smysly omámené prostředím na neznámé planetě, ale za pár 

minut už seděl na kamení a zhluboka se nadechoval vzduchu nad hladinou moře, které rychle 

klesalo po úbočích hory. Stále si nebyl jist, co se děje. Nedokázal ani určit, jaká doba 

uplynula od havárie jeho Šipky. Světlo na planetě bylo stále stejné, rozptýlené pod příkrovem 

fialkového oparu. 

Podíval se na jednolitou oblohu bez jediného záchytného bodu, a pak sklopil pohled dolů. 

Z moře zůstalo jen několik jezer mezi horami tyčícími se všude kolem. Na vrcholku té 

nejvyšší seděl Wraith a zmateně se díval kolem sebe. 

V pórovité hornině u jeho nohou se objevila duhová bublina. Chvilku váhala nad skalou, 

než se od ní odpoutala, vyletěla asi metr do vzduchu a praskla. Místo bubliny se na místě 

třepetalo hejno drobných barevných motýlků, kteří se hned rozletěli do všech stran. Netrvalo 

dlouho a motýlků bylo plné nebe, protože duhové bubliny praskaly všude, kam wraithské oko 

dohlédlo. 

Musel sám sobě připustit, že byl z té podívané okouzlen. Místo jednotvárné fialové se 

kolem něho vzduch chvěl všemi myslitelnými barvami. Stál s hlavou zvrácenou a sledoval, 

jak lehký vánek nese motýlky výš a výš. Na tvář mu nečekaně dopadla vločka. Setřel ji prsty a 

užasle se díval, že místo trochy vody má v dlani jasně oranžovou stopu. Další vločka mu 

klesla přímo do sledované ruky a k oranžové přidala zlatou. 

Motýli vzlétli k obloze, dokončili svůj životní cyklus a jako barevné pápěří se mrtví snášeli 

dolů na zem. V jejich tělech při dalším odlivu vznikne nový život jen pro to, aby se vznesl a 

počal další novou generaci. 

Při odlivu! 

Wraith se otáčel kolem své osy a přes padající motýlí závoj studoval obzor. Nebyl vidět 

žádný náznak přílivové vlny. Zatím. 

Duhový motýlí déšť ustal. Místo šedých skal byla země i jezera strakatá, ale postupně 

matněla, až zbyla zase jen šedá a fialová. Po motýlech nezůstala žádná stopa. 

Opět se rozhlédl. Neměl podle čeho odhadnout další slapovou vlnu, protože při příštím 

přílivu bude měsíc na druhé straně planety. I přesto zvedl hlavu k obloze, a pak začal znovu 

pátrat na obzoru. Do zad mu narazil silnější poryv větru. Otočil se proti němu a jeho bledá 

kůže dostala nazelenalý nádech. Nový příliv se na něj hnal vlnou mnohem vyšší než vrchol 

hory, na které stál. Vzpomněl si na hloubku, kam klesala rozstřílená wraithská loď, a v té 

chvíli si uvědomil, že ho ani nenapadlo při odlivu pátrat po jejích troskách. Teď měl jiné 

starosti. Odliv na této planetě přicházel postupně a téměř nepozorovaně, ale příliv, to byla 

ničivá síla drtící před sebou vše, co se jí ocitlo v cestě. Jak se vlna blížila k pohoří, ještě 

vzrostla. 

Nebylo kam utéct, nebylo kde se schovat. Wraith stál čelem k vlně a zakláněl hlavu, jak se 

nad ním vztyčovala. Z hrdla se mu vydral výkřik plný vzteku a beznaděje, ale přes hukot 

přílivové vlny nebyl slyšet. 

Nebylo slyšet ani nic jiného, takže sběrný paprsek ho překvapil zcela nepřipraveného. 

Zase. Šipka se mihla nad vrcholkem hory těsně předtím, než ji zalila voda, obratně se vyhnula 

přepadávajícímu hřebenu vlny a vyletěla do volného vesmíru, kde na ni čekala mateřská loď. 
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…………………………………………………………… 

 

Zvedla jsem hlavu a podívala se na levandulovou hladinu jezera. Hned nato jsem otočila 

pohled k Aceovi. Nemusela jsem se ptát. Spokojeně pozvedl koutky úst a doplnil, co jsem 

chtěla vědět. 

„Ten Úl na orbitě byl spřátelený. Naší královně se podařilo před výbuchem poslat volání o 

pomoc. Byl jsem tehdy jediný, kdo boj přežil. Zůstal jsem na palubě, dokud jsme nenašli 

nepřátelskou loď a nezničili ji.“ Spokojeně přimhouřil oči. 

„Přežil,“ zašeptala jsem. „To si zaslouží oslavu,“ usmála jsem se a vytáhla se nahoru na 

bledé wraithské tělo. 

 

 

 

47. Na doraz 
 

Tři dny u fialového jezera pod příkrovem mlhy utíkaly až příliš rychle. 

Andoriel se naučila správně jíst bobulky i s křehkými konci větviček a natrpklými lístky a 

začala si dělat zásobu na další cestu. Skoro si přála, aby od jezera neodcházeli. Poslední úsek 

jejich cesty jí stále připadal nepřekonatelný. 

Ace se třetí den probudil s příjemným vědomím, že je čeká temný vesmír a wraithská loď. 

Pootočil hlavu, zadíval se na ležící Andoriel a natáhl k ní ruku, aby se dotkl jejího ramene. 

Původně ji chtěl vzbudit a hned se vydat na cestu. Andoriel se sice probudila docela rychle, 

ale ke vstávání se neměla. Naopak, dělala všechno pro to, aby zůstali pod dekou co nejdéle. 

„Ještě jeden den, prosím,“ zašeptala s ústy těsně u wraitshkého ucha, když už bylo zřejmé, 

že déle Ace v leže neudrží. 

Rozzlobeně zavrčel, ale když za jejím prosebným pohledem poznal bezbřehý strach, s 

přehnaným povdechem položil hlavu zpátky na složenou deku. Doufal, že když nechá 

Andoriel další den na aklimatizaci, o to rychleji půjdou dál. 

Cesta k hoře Juu bude podle Aergaly ještě dlouhá a složitá. Ledové pohoří Zuzum bylo 

rozsáhlé a nepředvídatelné sněhovými bouřemi i náhlými oblevami a Wraith si k jeho 

návštěvě vybral ten nejhorší čas. 

Nehodlal čekat na změnu období, která měla přijít podle pozemského kalendáře za další 

čtyři měsíce. Doufal, že tou dobou už na celou Zelenou planetu bude s pobavením vzpomínat 

na můstku své lodi. 

Nechal Andoriel dokazovat mu, jak je ráda, že se ještě den zdrží u fialového jezera, a 

vzpomínal na některé zajímavé situace na této planetě. Dostatek potravy. To bylo to první, co 

mu vytanulo na mysli. Téměř vždy měl dostatek potravy. V současné době mu sice začínala 

scházet, ale to nic neměnilo na faktu, že o přísun energie zde neměl nouzi. Spokojeně 

přimhouřil oči, a pak zalapal po dechu, když se Andoriel dostala do míst, která nedokázal 

ignorovat. Jeho poslední souvislá myšlenka na dlouhou dobu byla, že je to jejich poslední 

volný den na této planetě, ve kterém si mohou dělat, co chtějí. 

Další ráno si Andoriel bez protestů na sebe navlékla všechno oblečení a se značnou 

zásobou větví s bobulkami svázanou v dece stála připravená u řádky vyskládaných kamenů. 

Spokojeně kývl a jako první vkročil do mlhy oddělující přívětivý kousek země od 

nehostinného světa ledového pohoří Zuzum. 

 

„Ace,“ zašeptala Andoriel neslyšně. Klopýtla, ale udržela rovnováhu a udělala další 

namáhavý krok. 
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Wraith se ohlédl a zastavil. Nedívala se na něj a nereagovala na jeho pohled. Udělala další 

krok. Nechal ji se přiblížit na dosah. 

„Odpočineme si,“ řekl s přemáháním. Fialkové jezero, kam je odvedla Aergala, zůstalo jen 

nepravděpodobnou vzpomínkou. Už mnoho dní se probíjeli ledovým pohořím, a i když jim 

prodloužený čtyřdenní pobyt v mlze opravdu pomohl s aklimatizací, nebylo to dost. V noci 

byla při větru taková zima, že někdy nedokázali spát. Oheň nebylo z čeho rozdělat, tak museli 

spoléhat na díry vyhrabané ve sněhu a společné teplo. Otočit denní rytmus také nemohli, 

protože v temnotě noci nedokázali pokračovat v cestě. Obloha byla stále zatažená těžkými 

nazelenalými mraky, které nepropustily sluneční světlo, natož matný svit hvězd. Z mraků se 

často sypal sníh a nedovolil Wraithovi určit správný směr, takže zůstávali stát a čekali, až se 

zase aspoň trochu vyjasní a budou moci pokračovat. 

Andoriel prošla kolem něho a jen mávla rukou. „To nestojí - za tu námahu – se zvedáním - 

potom,“ vyrážela ze sebe mezi krátkými nádechy, jak prudce stoupala do svahu. Nechtěla 

zastavovat. Tělesa v pohybu by měla v pohybu zůstat, dokud mají aspoň trochu energie, 

běželo jí hlavou. Čím dřív Juu, tím lépe. Jen jdi, mě se nezbavíš – zašklebila se na Wraithova 

záda, když se mu opět podařilo ji předejít. Byla ráda, že na Zelené planetě mezi nimi 

nefunguje telepatie. Asi by skončila ve svěrací kazajce. 

„Ace,“ zašeptala znovu s očima přilepenýma na jeho záda. Trhl sebou, ale už se neotáčel. 

Ani on neměl tolik síly, aby jí plýtval. Kdyby mu chtěla něco říct, udělala by to. 

Opatrně scházeli do dalšího údolí zavátého sněhem. 

„Už ne,“ zasípala Andoriel. V údolí se jim večer podařilo postavit něco na způsob iglú, ale 

před půlnocí se zvedl vítr ze špatného směru a během okamžiku vyfoukal všechno pracně 

nastřádané teplo. Natáhli přes otvor další deku. Trochu to pomohlo, i když se Andoriel pořád 

třásla a zuby jí cvakaly. Tiskla se k Wraithovi a cítila, že i on má se zimou problémy. Od 

posledního krmení, jakkoli vydatného, uplynul dlouhý čas a energie mu v mrazu rychle 

ubývala. 

„Musíme dojít k Juu. Není to daleko,“ zavrčel. 

Jen si znechuceně odfrkla. „To jsi říkal včera, předevčírem, před týdnem, před sto lety, co 

já vím, kdy. Ta zatracená hora tady není.“ Při posledních slovech se jí zatřásl hlas, tak raději 

zmlkla. 

Wraith si pro sebe povzdechl. Andoriel řekla to, co ho už pár dní napadalo taky. Buď sešli 

z cesty nebo Aergala nezná pohoří tak, jak se domníval. A nebo je poslala schválně na jinou 

stranu a v závětří čeká, až podlehnou mrazu. Proteiny jsou v takovém podnebí potřeba a proč 

se namáhat se zabíjením, když to mohou hory udělat za ni? Pootočil Andoriel hlavu tak, aby 

ho její dech hřál na krku a ušklíbl se. Nedostanou je. Nedostane je ani mráz ani hladová 

Aergala, i kdyby měl Andoriel odnést na zádech. Hlásek někde v pozadí se mu vysmíval, že 

už skoro nemá sílu unést ani vlastní tělo, jak by chtěl nosit ještě někoho jiného? Měl by se 

raději nakrmit, pak bude nalezení hory Juu jednoduché a rychlé. Krmná ruka mu zacukala, ale 

ovládl se. Unavenýma očima vyhlížel první náznak světla nového dne za dvojitou látkovou 

ucpávkou vchodu do iglú. 

Andoriel usnula neklidným spánkem, sotva se trochu zahřála. Celodenní pochody ve sněhu 

a ledu ji dokázaly vyčerpat až na hranici možností a nic na tom nezměnily ani větvičky 

s bobulemi, které poctivě každé ráno a večer žvýkala. I ve spaní někdy zašeptala Wraithovo 

jméno. Nerozuměl tomu. 

„Proč to děláš?“ rozkřikl se na ni za další dva dny odpoledne. Nechápavě se na něj 

podívala a chtěla pokračovat v cestě. Tentokrát jí nenechal. Zastoupil jí cestu a se založenýma 

rukama čekal na dopověď. 

„Nevím, co myslíš,“ potřásla hlavou. Zůstala před ním stát a zvedla oči, aby mu viděla do 

tváře. Snažila se, aby neviděl, jakou námahu ji to stojí, ale bylo to zbytečné. Spustil ruce 



 201 

podél boků, ramena mu klesla a bez vysvětlení se otočil a pokračoval v pomalé a namáhavé 

chůzi. 

Ten večer se jim podařilo najít přírodní jeskyni tak hlubokou, že led ustoupil skále, a 

otevřenou jenom z jedné strany, takže se v ní neproháněl nepříjemný průvan. 

Andoriel chtěla říct něco o zámku, ale neměla sílu na nic jiného, než najít rovné suché 

místo a zhroutit se na něj. Vysoukala ruce z popruhů vaku a vylovila pomačkanou a z větší 

části opadanou větvičku. 

Ace se zastavil u vchodu do jeskyně a zachmuřil se. Přišlo mu zvláštní, že by takový 

poklad, jako suchou jeskyni v závětří, nikdo neobýval. Ohlédl se k horám a na okamžik strnul. 

„Vstávej!“ vykřikl ostře na Andoriel. 

Snažila se. Zvedla se na vratkých nohou a popošla k východu, pak se obrátila zpět pro 

zapomenutý vak se zbytkem bobulek, ale Wraith ji popadl za ruku a táhl ji za sebou ven. 

Z příkrého svahu se skoro skutáleli, ale Wraith nezastavil, aby získali rovnováhu a hned 

Andoriel vláčel vzhůru do dalšího kopce. Teprve na jeho hraně se zastavil a ohlédl. 

Před jeskyní se právě zastavil velký bílý tvor. Zvedl přední tlapu a větřil u vchodu. 

Andoriel ležela ve sněhu. Pozvedla hlavu, aby taky viděla, před čím tak divoce utíkali. 

Krátká bílá srst a podlouhlá hlava jí připomněly lední medvědy, ale stavba těla byla jiná. 

Mnohem mohutnější, včetně obrovských tlap s dlouhými zahnutými drápy. Pro běh na ledu to 

bylo neocenitelné. Že by zuzum-medvěd byl vegetarián, ji nenapadlo ani na zlomek vteřiny. 

Vyhrabala se na nohy, ještě jednou se podívala k jeskyni, ve které právě medvěd zmizel, a 

pak se zadívala na druhou stranu. 

„Měli bychom jít, než Zuzanka...“ Nestačila dopovědět. Z jeskyně se ozvalo hluboké 

burácivé zařvání a Zuzanka vyběhla ven. 

Andoriel na víc nečekala a rozběhla se pryč. 

Ace ještě stačil postřehnout, že se „Zuzanka“ opravdu žene k nim, a vyrazil za Andoriel. 

Snažil se aspoň náznakem zachovávat směr, který jim ukázala Aergala, i když už dlouho 

nevěřil, že je poslala správně. 

Proti Zuzance neměli šanci. Doháněla je každým skokem. 

Ace znovu chytil Andoriel za loket a táhl ji stranou z přímého směru do míst, kterým se 

zatím pečlivě vyhýbali. Led tam byl hladký a zelenkavý a od pohledu nebudil důvěru ve svou 

pevnost. Dokázali po něm uběhnout asi deset kroků, než se jim začal propadat pod nohama. 

Wraith skočil na malý kousek, který měl světlejší barvu a mohl být pevnější. Andoriel se mu 

vysmekla a celým tělem dopadla na zelený led. Popraskal, ale zatím držel. 

Zuzanka přešlapovala na okraji zrádného místa a mručela. Za odchlípnutými pysky se jí 

blýskaly dlouhé bílé zuby s ostrými špičkami. 

Ace zavrávoral a skoro sjel na zrádný led, Andoriel zatínala nehty do každé malé puklinky, 

protože začala klouzat mírným svahem. Nechtěla se přesvědčit na vlastní kůži, jestli svah 

končí pomalý sestup v nejbližším mělkém údolí nebo je to předzvěst dlouhého pádu. Podle 

výrazu Aceovy tváře to odhadla na druhou možnost, a kdyby měla v dosahu cokoli, do čeho 

by mohla zatnout zuby, aby se lépe udržela na místě, udělala by to. 

Zuzanka byla vytrvalá, ale na led se neodvážila. Obcházela ho a zkoumala tlapou jeho sílu 

a po dlouhé době si rozzlobeně odfrkla a zmizela. 

Ace a Andoriel ji sledovali bez hnutí, protože se báli, že jakýkoli pohyb by ji mohl vrátit 

zpět. 

„Ace,“ vydechla Andoriel. Tentokrát to nebylo mimovolné ujištění se, že je Wraith 

nablízku. Led pod prsty jí odtával a podklouzával. Věděla, že se už dlouho neudrží. Nijak jí 

nepomohla ani temnota nastávající noci, která skryla všechna možná nebezpečí. 

Ace se k ní natáhnul a chtěl se ji pomoci, ale byla moc daleko. Pořád se snažila se pevněji 

zachytit a gravitace ji stahovala do neznáma, když někde za sebou z dálky a, jak jí připadalo, i 

z hloubky zaslechla chrčivý dech. 
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Zuzanka se dostala na druhou stranu zeleného ledu a čekala, až k ní její kořist sklouzne. 

„To ne,“ zachraptěla Ája, vzepřela se na zkrvavených dlaních a prudce zabořila špičku 

nohy do ledu. Dlaně jí podjely, ale noha zapadla do ledového sevření vody. Udržela se na 

místě. Připadalo jí lepší usnout v mrazivé náruči tajícího ledu než v čelistech místního 

predátora, ať se jmenuje jakkoli hezky. 

„Andoriel!“ Ace vědomě vkročil na praskající led a chytil Áju za zápěstí. Pod nohou mu 

zakřupalo, ale než se probořil, stál už zpátky na původním místě a Andoriel pořád svíral za 

zápěstí. „Nezůstaneš tady,“ zavrčel na ni, pootočil se, zvedl jí ruku, aby si ji zezeadu přehodil 

přes rameno, a třemi dlouhými skoky se dostal zpátky na pevnou půdu. Andoriel mu 

bezvládně visela na zádech. Noha jí ztuhla až ke kolenu. Dostala strach, že se při nejmenším 

nárazu roztříští na střepy. Pak už jí to bylo jedno. Chtěla si odpočinout. Spát a přestat se starat 

o loď, o mráz, o medvěda… 

Ace ji položil na zem a rychle jí přejel rukama po těle, aby se přesvědčil, že je v pořádku. 

Na probořené noze se zastavil a sykl. S tou daleko neuteče. A s únavou také nemohl nic dělat. 

Byl rád, že se sám stále drží na nohou. Vzal ji do náruče a vydal se nocí tam, kde si při jejich 

útěku před Zuzankou všiml sněhového hrbolku. Mohl by znamenat úkryt a trochu tepla. 

Doufal, že Zuzanka je nepůjde znovu hledat. 

Sněhový hrbolek byl dál než si myslel a přesně takový v jaký doufal. Z jedné strany 

nafoukaný peřinou sněhu a z druhé vybraný do prohlubně v závětří. 

Složil Andoriel na zem a promnul jí ledovou nohu. Sykla bolestí. Pak přestala reagovat. 

Únava a mráz ji dohnaly za hranici vnímání. 

Wraith zamumlal něco nesrozumitelného a znovu chtěl zvednout ruce, aby jí v noze 

rozproudil krev. Nedokázal to. Najednou se cítil slabší než v geniiském vězení. Útěk před 

Zuzankou a zelený led vzal i jemu poslední sílu, jen mu déle trvalo než si to uvědomil a 

připustil. Ztěžka dopadl na bok vedle Andoriel. Podšívaný pláť se z něj svezl a zůstal ležet 

bez užitku vedle. Zašmátral po něm, přetáhl ho přes sebe a přitiskl k sobě Andoriel s 

představou jejího teplého dechu. Žádný jí nezbyl. 

Cítil, jak mu chladne pod rukama, a nemohl s tím nic udělat. Pohnula rty, ale žádný zvuk 

se neozval. Věděl, co chtěla říct. Jeho jméno. Šeptala ho s očima upřenýma na jeho záda při 

nekonečném pochodu sněžnými pláněmi mezi skalami ledového pohoří Zuzum, a křičela ho 

v horečnatých snech.  

Posunul se, aby ji k sobě mohl lépe přitisknout. Představil si, jak je mráz spojí v jednu 

ledovou hroudu neurčitého tvaru. Jestli někdy přijde mezi tyto hory obleva, nikdo už neurčí, 

kde začíná jeden a končí druhý. Ještě nedávno si nedovedl představit, že by nějaký boj vzdal, 

ale bylo to snazší, než by se zdálo. Neměl kde hledat další sílu. Chtěl ležet a odpočívat a nic 

necítit. Představa, že by se po rituálním tanci života mohl vrátit v novém těle, se mu zdála 

odporná. K žádnému tanci se nechystal, jenom ke spánku. Dlouhému spánku beze snů.  

 

 

 

48. O uhlíku 
 

Zak přecházel od jednoho stanoviště k druhému a kontroloval výsledky zkoumání v solární 

soustavě. Mohl si je všechny stáhnout do jednoho velitelského terminálu, ale chůze lodí mu 

poskytla příležitost maskovat vlastní nespokojenou nervozitu pohybem. Vědomě se vyhýbal 

záznamům ze sondy na okraji zeleného mračna. Věděl, že jakmile přijdou správná data, Lyn 

ho kontaktuje. 

„Pane!“ Lyn jako na zavolanou vyběhl z boční chodby. Zak se zastavil a čekal hlášení. 
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Lynova tvář nabírala žlutý nádech. „Ta sonda,“ začal mluvit, ale zarazil se. Ani z jeho 

myšlenek Zak nemohl poznat nic kromě vyděšeného překvapení. 

„Ano?“ pobídl ho. 

„Nevysílá,“ hlesl Lyn. „Něco ji muselo poškodit. Poslední záznam přišel před skenováním 

druhé planety.“ 

„Ale to už je...,“ zarazil se Zak. Dál neřekl nic, ale Lyn se otřásl pod jeho rozzuřeným 

pohledem. Dočasný velitel se poklusem rozběhl na můstek a mezitím vydával telepatické 

příkazy k opuštění sluneční soustavy a návratu do blízkosti nebezpečného zeleného mračna. 

Sonda zanechaná u mezihvězdného oblaku zasílala soubory nastřádaných dat každé tři 

hodiny, aby Zak mohl včas reagovat. Že nic neposlala čtyři plánované přenosy za sebou 

znamenalo, že je zničená nebo se s ní stalo něco jiného. Zak věděl o několika společenstvech 

v relativně blízkém okolí, která by wraithskou sondou nepohrdla. Doufal, že svůj kousek 

vybavení najdou na původním místě, a ať bude poničená jakkoli, že z ní dokáží ještě nějaká 

data získat. 

To by se veliteli nestalo, povzdechl si pro sebe. 

Lyn klusal za ním. Už věděl, co bude jeho příštím úkolem: dokonalá příprava lodi 

pro přiblížení k mračnu. Oceňoval, že ho Zak pověřil tak důležitou prací. Také mohl skončit 

při čištění odpadních tunelů jejich organické lodi. 

Zak chvátal. Zelené mračno bylo proměnlivé a téměř nepředvídatelné, takže všechny 

předchozí výpočty nebyly k ničemu. Museli začít od začátku. Pootočil hlavu, aby koutkem 

oka zkontroloval, jestli Lyn běží hned za ním. V napjaté situaci si nemohl dovolit zavřít do 

cely jednoho z nejlepších důstojníků, který ovládal výpočty vesmírných anomálií, nebo ho 

poslat za trest vykonávat podřadné práce. 

„Nehneš se odtud, dokud nebude velitel v pořádku na palubě,“ houkl na něj, sotva se 

dostali na můstek a Lyn zaujal své místo v navigační sekci. Důstojník jen krátce kývl a sklonil 

se k panelu. Dobře věděl, jaké má štěstí, že slouží na této lodi. 

Všechny sondy byly staženy z oběžných drah a uloženy do skladů, data z nich se ještě 

průběžně nahrávala a loď už se otáčela, aby nabrala nejrychlejší kurz k zelenému mračnu. 

„Poslední sonda na palubě,“ hlásil důstojník u senzorů, když zaklaply dveře hangáru. 

Zak se dotkl ovladače a loď vstoupila do hyperprostorového okna. 

 

........................................................................................... 

 

Aergala se obrátila na druhý bok a nespokojeně zavrčela. Její pohodlná jeskyně vystlaná 

suchou travou, kterou nasbírala při svých cestách za Mottem, najednou nebyla tak pohodlná, 

když jí strašily hrozné sny o Zuzu. Jako by ten tvor mohl někoho vystrašit, pomyslela si 

v polospánku. Po paměti natáhla ruku a mezi prsty sevřela průhledný úzký krystal. Vypadal 

skoro jako rampouch, až na to, že se ani v teple zadýchané kamenné ložnice nerozpouštěl. 

Strčila si jeho špičku do úst a lehce nasála. Krystal zablikal a rozzářil se. 

Aergala se usmála. Oči nechala zavřené, jen vnímala, jak ji obklopuje světlo a z krystalu 

do ní proudí energie. Bylo to mnohem pohodlnější než kousky rostlin a živočichů, které jí 

nabídli ti tvorové. Byli divní, ale zachránili ji, tak je odvedla na místo, kde si mohli 

odpočinout a nakrmit se podle svého. Také jim ukázala cestu ke zrádné hoře. Nešla s nimi. Ta 

hora se jí nelíbila, moc jednoduše se po ní smekaly nohy. 

Zuzu! 

Aergala se posadila a ruce v suché trávě sevřela v pěst. Mezi zuby jí zapomenut visel 

průhledný krystal, který ztratil všechen svůj jas. 

Sněžná žena upírala oči před sebe do tmy a v mysli se jí objevovaly nepravděpodobné 

obrazy jejích zachránců a hloupého stvoření Zuzu.  
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Nechtěla ze své ložnice, ale znepokojivé představy ji nenechaly v klidu odpočívat. Se 

vzdycháním hodila krystal zpátky vedle hromady sena, protáhla se úzkým otvorem ven a 

zamrkla, aby se rozkoukala v zelenobílých horách. 

Přetrvávající napojení na bledého zachránce jí ukázalo směr, ale brzy se vytratilo. Aergala 

jen pokrčila nos a zrychlila. I tak jí trvalo tři dny, než se dostala k jeskyni obývané Zuzu. 

Andorielina Zuzanka chodila kolem jeskyně a nespokojeně frkala. V jejím krásném obydlí 

byli pořád cítit ti cizinci, kteří si tak hezky uměli hrát na honěnou, a Zuzanka s jejich pachem 

nemohla vydržet. 

Aergala vklouzla do jeskyně, prozkoumala ji, popadla zapomenutý vak a dostala se ven, 

aniž by si jí Zuzu všimla. Ta ještě chvíli přešlapovala na okraji skalní římsy, a pak šla znovu 

strčit nos do jeskyně, jestli už přece jenom pach cizinců nevyvanul. Radostné vyjeknutí 

znamenalo, že po dlouhých dnech a ještě delších nocích konečně cizince necítí. Sice tam 

zůstal pach z navlhlé srsti sněžné ženy, ale ten Zuzu nevadil. Znala ho. Radostně se vsoukala 

dovnitř a rozvalila se na kousku rovné skály, kde obvykle odpočívala. Slastně se protáhla, 

otočila se na záda a zamávala obrovskými tlapami ve vzduchu. Pak se přetočila na bok a 

v okamžení usnula. 

Aergala se ušklíbla na vchod do jeskyně, nahlédla do vaku, aby se přesvědčila, že v nění 

nic důležitého,a hodila ho přes římsu do hlubiny. Pak se soustředila na okolí. Trochu ji 

znepokojovalo, že ti dva hledaní měli být blízko a přitom už nedokázala zachytit pocity toho 

bledého. Rozhodla se své zachránce najít, aby jim ukázala horu, kde byl cíl jejich cesty. 

Nebyla nijak daleko. Její vršek už byl vidět mezi ostatními štíty. 

Rozhlédla se a váhavě se vydala do nejbližšího kopce. Pokud je Zuzu vystrašila, nejspíš 

chtěli zmizet za prvním horizontem. Zastavila se na nejvyšším bodu, prohlédla si další část 

krajiny a už rychlejším tempem se vydala kolem napůl rozmrzlé ledovcové pasti s čerstvými 

šrámy, jak se z ní někdo pokoušel vydrápat, až k nízké skalce zaváté sněhem. Přešla ji, 

zarazila se a vrátila. Obcházela skalku a prohlížela si ji ze všech stran. 

Udělala to dvakrát, než zůstala stát nad protáhlým výstupkem na závětrné straně. Odhrnula 

z něj vrstvu sněhu a dloubla do podloží prstem. Se vzdycháním a funěním začala odhazovat 

sníh z celého výstupku, dokud se pod ním neobjevila zmrzlá těla Ace a Andoriel. 

Aergala u nich zůstala sedět a přemýšlela, co by bylo nejlepší udělat. Oba dva najednou 

neunese. Ohlédla se k jeskyni, kde spokojeně chrupkala Zuzanka. Ani ona jí nepomůže. 

Odmítá mít s těmi divně páchnoucími tvory cokoli společného a mít je na zádech celou 

dlouhou cestu, to by nesnesla. Nejlepší bude, když se Aergala vrátí sama. 

Znovu na těla nahrnula sníh, aby je trochu chránil před nočním mrazem, a houpavým 

klusem, kterým vydržela běžet celé hodiny, se rozběhla pryč. 

 

........................................................................................... 

 

Zak se mračil na poničenou sondu. Ležela před ním na stole otevřená a napůl rozebraná a 

v jejím pečlivém uspořádání byly jasně zřetelné zásahy mikrometeoritů. 

Wraithská loď bezpečně stála vedle zeleného oblaku a krátké přerušované zážehy trysek ji 

udržovaly ve stabilní pozici. 

Lyn se snažil, aby si ho dočasný velitel nemusel ani všimnout a co nejdříve zapomněl na 

jeho selhání, takže od svého ovládacího panelu odešel jenom na pár chvil před tím, než se 

vynořili z hyperprostoru, aby si doplnil energii, a po celý zbytek doby se připravoval na 

drobné ale rychlé změny kurzu, které ho čekaly ihned po výstupu do známého vesmíru. Chtěl 

loď udržet přesně podle pokynů a zatím se mu to dařilo. Nebyli příliš blízko zrádného mračna. 

Jejich současná vzdálenost stačila na to, aby přitáhli zničenou sondu a nepředvídatelné 

gravitační vlastnosti mraku je příliš neovlivňovaly. Úplná prověrka Lynových schopností 

nastane až po přiblížení k oblaku „na dotyk“. 
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Už věděl, že ho tento manévr čeká, a pokaždé, když si na to vzpomněl, neovládl drobný 

třas rukou. Dobře se pamatoval na jejich poslední setkání se zdánlivě řídkým zeleným 

mračnem. Pokud celý manévr nezvládne na sto procent, nejenom že ztratí velitele, ale také 

celou loď a její posádku. Lynovi blesklo hlavou, že v tom případě by nezůstal nikdo, komu by 

se za své další selhání odpovídal. Ovšem, nezůstal by ani Lyn. Další myšlenku – zbytečnost 

celé této akce, když velitele stejně s největší pravděpodobností nedokáží zachytit, pokud 

vůbec žije a čeká na jejich přílet – vyhnal z hlavy ještě dřív, než se stačila zformovat. 

Data ze sondy byla nenávratně ztracena. Meteorická střelba nemohla být přesnější. Zak 

nespokojeně sykl a položil dlaň na pružnou stěnu lodi. Okamžik spolu sdíleli vědomí, aby se 

dočasný velitel ujistil o stavu své lodi a jejích možnostech. 

„Synchronizace,“ zavrčel si pro sebe. Od začátku věděl, že to bude největší problém. Podle 

lodi čas v jejich vesmíru neodpovídá času uvnitř zeleného mračna. Ještě pořád nevěděl, jak 

dlouho budou muset zůstat v tak těsné blízkosti mračna, aby jím částečně procházeli, aniž by 

je to roztrhalo. Lyn sáhne až na dno svých sil a bude muset použít všechen svůj um, aby se 

loď mračna dotýkala a přitom se nenechala vtáhnout dovnitř ani ji to nepoškodilo. I přesné 

místo bylo sporné. 

Zak pokynem ruky odepsal zničenou sondu a vydal se na můstek. Od kořene nosu mu přes 

čelo vyrostla starostlivá vráska. 

 

........................................................................................... 

 

Aergala se ploužila po šedomodrém pásu trávy a keřů mezi pohořím Zuzum a sopkou, 

kterou obýval Motto. Ještě nikdy nepřekonala takovou vzdálenost v tak krátkém čase a síly jí 

docházely. Vzpomněla si na energetický krystal ve své ložnici, ale hned tu myšlenku zahnala 

a začala se rozhlížet po svém ohnivém příteli. 

Znali se už tak dlouho, že si nepamatovala dobu, kdy by to bylo jinak. Chodila se vyhřívat 

na úbočí jeho hory a nosila mu malé dárečky uplácané ze sněhu. Pod jeho dotykem se hned 

rozpustily do obláčků páry. V kontaktu s Mottem se pevné skupenství vody měnilo v plynné 

bez přechodu přes kapalinu. Motto si musel dávat veliký pozor, aby nepopálil i Aergalu, ale 

nikdy by to vědomě neudělal. Byla jediný tvor, který za ním chodil a pokoušel se s ním 

mluvit. Všichni ostatní utekli, sotva se objevil na okraji své sopečné hory. I její nestálé dárky 

měl rád. Připomínaly mu, že celý svět není jen oheň a horkem tekoucí kamení. 

Motto slyšel její telepatické volání a hned se vydal na cestu. Byl právě na druhém konci 

hory, tak mu trvalo celý den, než se k ní dostal, ale věděl, že Aergala počká. Vždycky 

počkala. 

Našel ji stočenou do klubíčka na posledním trsu trávy. Zůstal stát blízko ní a čekal, až se 

vzbudí. Už několikrát ji viděl spát a vždycky ho to udivilo. Proč se při odpočinku hýbala? 

Celé tělo se jí pravidelně zvedalo a zase klesalo. To přece muselo být nepohodlné a odpočinek 

nebyl dokonalý. 

Tiše zapískal. 

Aergala se posadila a protřela si oči. Široká ústa se jí roztáhla k úsměvu, když uviděla 

Motta. Vyskočila a krátce ho objala. Pak si znovu sedla na trs trávy, kde předtím spala, a 

soustředila se na to, aby příteli mohla povědět, co se stalo a co od něj potřebuje. 

Trvalo to dlouho, než pochopil, a ještě déle, než souhlasil s její prosbou. Párkrát skoro 

odešel, protože nechtěl udělat to, co po něm Aergala žádala, ale vždycky se zase vrátil. Byla 

přece jediná, která s ním mluvila. Kdyby jí nepomohl, zůstal by sám. 

Na rozdíl od Aergaly si Motto pamatoval na dobu, kdy byl sám. Nechtěl to zažít znovu. 

Také se pamatoval, jak vznikl. Byla jen minimální šance, že by se to mohlo stát, ale stalo se, a 

pro další zachování svého života potřeboval právě to, co po něm Aergala žádala. V jeho těle 

se spojily tři speciální kousky velice vzácného prvku plné energie a daly vzniknout jeho 



 206 

vědomí. Ale ty kousky, v sopce téměř roztavené, takže vypadaly jako řeřavé uhlíky, bylo čas 

od času potřeba vyměnit. Ztrácely svoji energii a Motto celé dny a noci chodil sopkou a hledal 

další. Nikdy se mu jich nepodařilo najít víc jak dva, než byla potřeba výměna. Pokoušel se 

prázdné uhlíky znovu nabít žárem sopky, ale šlo to pomalu a nikdy se do nich nevrátila 

všechna energie. 

Motta napadlo, že pro cestu by dvěma cizincům, kteří Aergale pomohli, stačily už použité 

uhlíky s trochou energie. Jen tak, aby jim dokázala vrátit život a udržela je pár dní naživu. 

Stejně pak cizinci odejdou někam, kde uhlíky nemusí mít žádnou moc. 

Takové řešení si zase musela promyslet sněžná žena. Nebyla to tak úplně záchrana, protože 

pokud nedojdou na horu Juu včas nebo nebude fungovat to, co měl ten bledý v plánu, budou 

za pár dní oba znovu mrtví. Možná budou mrtví, i když všechno proběhne tak, jak má, ale 

aspoň budou mít další šanci, napadlo ji. 

Poposedla si na trsu trávy a podívala se na Motta, který nehybně čekal na její rozhodnutí. 

On nabídl, co bylo v jeho možnostech. Plně funkční uhlíky vydat nemůže, protože by sám 

přestal existovat. Před jejich výměnou už neměl čas hledat další, když pátrání po každém 

trvalo tisíce dní. 

Aergala znovu všechno zvážila a rozhodla se, že bledého a tu ženu odvede až do blízkosti 

místa, které hledali. Souhlasila s řešením ohnivého muže a dívala se, jak odchází k sopce, aby 

přinesl nabíjející se uhlíky. Bude to dlouhá cesta, protože ležely ve velké hloubce a v 

největším žáru, aby se do nich energie dostala co nejrychleji. 

Další dny seděla sněžná žena sama na trsu trávy a čekala, až se Motto vrátí.  

Vrátil se po dvou dnech a podal sněžné ženě středně velký puklý kámen. Místo pískání 

zahučel jako oheň přiživený proudem vzduchu, otočil se a odešel. 

Aergala se za ním chvíli dívala, pak opatrně vzala kámen a rozlomila ho. Kámen byl dutý a 

v jeho chráněném středu ležely dva uhlíky. Byly rozpálené tak, až se po nich přeléval zlatý a 

červený žár, takže se skoro zdálo, že ve svém kamenném důlku plavou. 

Aergala spokojeně přiklopila vršek kamene zpátky a zamávala Mottovi stojícímu opodál. 

Věděla, že se i poloprázdných uhlíků vzdával jen velice nerad. 

Byl rozzlobený, ale neodešel úplně. Čekal, až sněžná žena nahlédne do kamene, aby se 

přesvědčila o jeho obsahu. Nedokázal odejít bez rozloučení, i když se nevrátil pro objetí. 

Aergala naposledy mávla a s kamenem v ruce se rozběhla zpátky do ledových hor. 

Cesta k jeskyni Zuzu byla dlouhá. 

 

 

 

 

49. Malý krok pro Wraitha 
 

„Koukni na to,“ zasmála se Eristea. „Naše ztracená duhová skleněnka.“ 

Ortalay se pozorněji podíval do sopky u bezvýznamného ledového pohoří, kde si jednou s 

Eristeou cvrnkali kuličky, a zavrtěl hlavou. Duhová skleněnka, o kterou se pohádali, a jeden 

druhého nařkl z jejího odcizení, se v sopce roztříštila na kousky. A kdyby jen to. Díky 

střípkům vznikl zvláštní tvor a teď se dokonce s těmi nejmenšími kousky snažil zachránit 

život někomu dalšímu. 

„Nejsou to ti dva, kteří skoro nechali zmizet z tohoto vesmíru zvuk?“ zeptal se Ortalay 

váhavě, když si je prohlédl. 

„Jo. Jsou,“ řekla Eristea. „To jsem zvědavá, co hodlají dělat, jestli se jim podaří přežít.“  
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„A podaří?“ nadhodil Ortalay, když uviděl ohníčky v Eristeiných očích. Vypadalo to, že 

možná našli nové hračky, které by je mohly nějakou dobu bavit. Už by bylo na čase, pomyslel 

si Ortalay. Začínali se s Eristeou nudit a to vždycky zavánělo vesmírnou katastrofou. 

Eristea se usmála. 

 

………………………………………………………………. 

 

„Andoriel,“ znělo mi v uších. Nechtělo se mi se budit. Spánek beze snů byl zvláštně 

osvobozující. Pak přišel známý dotyk a už jsem se nedokázala vrátit do temné země 

bezvědomí. Aceův polibek bych si nespletla s ničím jiným. Znamenal, že můj svět je v 

pořádku. Všechno kolem funguje a měla bych začít fungovat také. 

„Ace.“ Jen neochotně jsem propustila jeho rty a pootevřela oči. „Žijeme?“ zeptala jsem se 

překvapeně, když jsem si vzpomněla na honičku se Zuzankou, křehký led a vlastní bezmocné 

poskakování na Wraithových zádech. Pak už nebylo nic až do polibku. 

„Konečně začínáš poslouchat sama sebe,“ zamručel Ace spokojeně. „Po puse se máš podle 

vlastních slov probudit. Aspoň tak to bylo v tom příběhu.“ 

„Pohádky!“ usmála jsem se. „Pohádky jsou pro princezny.“ Dotkla jsem se prsty jeho 

tváře. „A pro Wraithy,“ dodala jsem, než jsem ho chytila za zátylek a přitáhla k dalšímu 

polibku. Nebránil se. Až za pár chvil mi došlo, že nechvátá na svou loď a nehoní mě, ať 

přidám a nezdržuji ho v jeho velitelských povinnostech. „Opravdu žijeme?“ zeptala jsem se 

podezřívavě, když se mi podařilo se trochu odtáhnout. 

„Aergala nás zachránila. Na chvíli.“ Dotkl se předmětu přichyceného vpravo těsně pod 

mojí klíční kostí. Pohnula jsem hlavou, abych si tam viděla, ale bylo to nepohodlné. Ace měl 

to samé, tak jsem se zadívala pod jeho klíční kost. Vypadalo to, jako by ho někdo trefil 

kamenem a ten se mu z poloviny zabořil do kůže. 

„Co to je? A co znamená - na chvíli?“ Posadila jsem se. Teprve tehdy mi došlo, že mráz 

kolem sebe necítím. Bylo mi teplo a cítila jsem se… dobře. Jinak se to vyjádřit nedalo. Teplo, 

pocit spokojenosti, žádný hlad, jen trocha žízně, která byla zcela zanedbatelná. Rozhlédla 

jsem se po vaku s rozpuštěným sněhem. 

„Neměla bys pít,“ zadržel mi Ace ruku, když jsem se po vaku natahovala. „Snížilo by to 

působení. Nemusela bys dojít.“ 

„Tak mi to konečně všechno vysvětli,“ požádala jsem a přitáhla si kolena k bradě, abych 

dala najevo, že se nehnu, dokud neuslyším o čemkoli, co by mohlo v příštích hodinách 

vyvolat další otázky. 

Ace se ohlédl. Aergala postávala opodál, a když se jí dotkl Aceův pohled, sedla si. Zřejmě 

to bude delší vyprávění. Nenechala jsem se tím odradit. Několik Aceových dlouhých 

vyprávění už jsem přece přežila. 

„Aergala od svého přítele ze sopky získala velice vzácné předměty. Pro každého z nás 

jeden uhlík, který je schopný předat nám svoji energii a udržet nás naživu a v teple. Přinesla je 

oba v dutém prasklém kameni. Nemohla se jich dotknout, protože by reagovaly na ni a ne na 

nás. Pak už stačilo jen vybrat nejlepší místo k přiložení uhlíku. Pro jistotu je nechala každý v 

jedné půlce kamene. Až se uhlíky vyčerpají, kámen sám odpadne.“ 

„A až odpadne…“ nadhodila jsem. 

„Až odpadne, dostaneme se do podobného stavu, v jakém nás našla.“ Upřeně se na mě 

zadíval. „Budeme mrtví.“ 

Přes příjemné teplo, které mě zalévalo, mi po zádech přejel mráz. „Za jak dlouho?“ zeptala 

jsem se. 

Znovu se ohlédl po Aergale. „Neví to přesně, ale pár dní by měly uhlíky vydržet.“ Vstal a 

natáhl ke mně ruku, aby mě popohnal. „Hora Juu je sotva dva dny cesty odsud. Aergala nás 

odvede až k ní.“ 
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Krátká zastávka na smrt skončila. Byli jsme živí a na cestě a Wraith už zase pospíchal. 

Všechno při starém. Povzdechla jsem si a nechala se vytáhnout na nohy. Doba, kdy Ace 

odmítal účel pomocné ruky pro zdravého tvora, byla pryč. Brzy pochopil, že mě tímto 

způsobem přiměje k větší rychlosti, a pečlivě toho využíval. 

„Dva dny,“ opakovala jsem po něm, dotykem jsem se přesvědčila, že moje půlka kamene s 

čarovným uhlíkem pevně drží pod klíční kostí, a kývla na Aergalu, že můžeme vyrazit. Zákaz 

pití zvětšil moji žízeň, ale zatím se pořád dala vydržet. Šla jsem sněžné ženě v patách a 

usmívala se sama pro sebe. Ace vyprávění o Aergale hodně zkrátil, aby se co nejrychleji 

dostal na horu Juu, ale podrobnostem se stejně nevyhne. Dříve či později, ale jak jsem se 

znala, spíš dříve, začnu klást doplňující otázky a bude jich hodně. 

 

Ace malý průvod uzavíral a zamyšleně se díval na Andorielina záda. Od svého probuzení 

byla nezvykle tichá. A kladla nezvykle málo dotazů. Ušklíbl se. Skoro to vypadalo, že mu 

všechna její Proč? a Jak? scházejí. 

K jeho překvapení jí zamlklost vydržela celé dva dny až k úpatí hory Juu. Teprve když se jí 

pozorněji podíval do tváře, pochopil, že se snaží udržet co nejvíce energie z uhlíku, a obává 

se, že by ji vyptávání zbytečně vysilovalo. Měla pravdu, pochod byl náročný i bez zbytečného 

mluvení. 

Bez Aergaly by cíl jejich cesty nepoznal. 

Aergala šla jako obvykle první a ohlížela se, aby je neztratila z dohledu, protože se na nich 

začal projevovat úbytek sil. Místo, aby nejbližší horu obešla jako všechny ostatní, začala 

stoupat šikmo po jejím úbočí. Až do večera druhého dne se namáhavě šplhali stále výš a výš a 

teprve, když se ocitli nad prvním nejnižším vrcholem okolních hor, si Ace uvědomil, že 

opustili stezku mezi horami a to, po čem šlapou, bude nejspíš Juu. 

Zastavil se. 

Aergala se ohlédla, a když zjistila, že jeden z členů její nové tlupy stojí, otočila se celá a 

zdviženou dlaní zastavila i Andoriel. 

„Co je?“ prskla po ní Ája. Síly ji opouštěly rychleji, než si chtěla přiznat, a žízeň byla asi 

stokrát horší než na začátku. Na Aergalin pokyn se otočila taky a zamračila se na Wraitha. 

„Nezdržuj,“ houkla na něj. 

Pomalu sklopil hlavu zvrácenou ke špičce hory, na kterou lezli. „To je Juu?“ zeptal se 

tichým napjatým hlasem. 

Aergala si podrážděně odfrkla, dotkla se svého čela a po čtyřech se pustila do dalšího 

lezení. Nervy jí hrály a musela se moc ovládat, aby toho bledého nepraštila po hlavě. Být z 

jejího rodu, už to dávno udělala. Byl netrpělivý a podrážděný a teď ještě začal zdržovat. 

Sněžná žena se po něm rozzlobeně ohlédla, ale bez zpomalení pokračovala ve výstupu. Její 

vděčnost za záchranu života měla své hranice. 

Andoriel jen zavrtěla hlavou a lezla za Aergalou. Zase jednou nechápala, co se děje ve 

wraithské hlavě. Myslela si, že poslední metry Ace přímo poletí, a místo toho se Wraith 

zastavuje a váhá, jestli má vůbec pokračovat. 

Překonala malý převis a dovolila si krátký pohled za sebe. „Ace,“ řekla tiše. Chtěla dodat 

něco o lodi a velitelské pozici, ale jméno stačilo. Wraith mrkl, aby se v myšlenkách vrátil zpět 

k výstupu, a vydal se vzhůru. 

Před setměním se zastavili na široké římse ve třech čtvrtinách srázu. 

Andoriel zaklonila hlavu, aby viděla vzhůru, a bez naděje se zeptala: „Musíme až nahoru?“ 

Nevěřila, že by přišla jiná odpověď než kladná. 

„Ne,“ překvapil ji Ace. „Ale musíme na druhou stranu,“ dodal hned. 

Andoriel tiše zaúpěla a sedla si. Znovu prsty zkontrolovala kámen s uhlíkem. Trochu se 

vrklal. S obtížemi polkla a zakázala si myslet na vodu. Další den jejich cesta skončí. Byla o 

tom přesvědčená. Ať už se nějakým zázrakem, který si nedovedla představit, dostanou zpátky 
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do vesmíru a na wraithskou loď, nebo po vyčerpání energetického uhlíku umrznou k smrti, 

nějak celá jejich anabáze na Zelené planetě skončí. 

Nevěděla, jestli má být ráda nebo propadat beznaději. Lehla si na bok, skrčila ruku pod 

hlavu místo polštáře a zavřela oči. Zítra se rozhodne. Zítra… 

Ace si sedl na zkřížené nohy a zadíval se na ledové čepice pohoří. S přicházející nocí 

získávaly zelenkavý nádech. Také se mu hlavou honil další den. Touha po známém prostředí 

lodi, po poslušnosti bez dotazů a námitek… a po jídle. I jeho uhlík přestával fungovat. 

Energie bylo čím dál méně a s jejím úbytkem se dostavily pochybnosti. Bude loď čekat na 

správném místě? Nevyužil Zak nebo někdo jiný z posádky příležitosti a neujal se velení? Ace 

věděl o několika adeptech, kteří byli dost chytří a ambiciózní aby se chopili příležitosti a 

obsadili prázdné místo velitele lodi. Odstranění Zaka nebude problém. Bylo pravděpodobné, 

že pokud se zítra dostanou do volného vesmíru, bude je tam čekat jenom vzduchprázdno a 

poměrně rychlá smrt, protože loď, jeho loď, bude i s novým velitelem už dávno pryč. Svoji 

další a poslední pochybnost si zatím nechtěl připustit ani sám sobě. Záměrně ji odsouval, i 

když věděl, že na ni brzy dojde. Dojde na ni už zítra a Wraith se bude muset utkat se svým 

pečlivě skrývaným strachem, který přicházel s nedostatečným krmením. Energie mu 

docházela a nevěděl, jestli se dokáže ovládnout. Zítra se rozhodne. Zítra… 

 

……………………………………………………………………….. 

 

„A teď opatrně,“ řekl Zak nahlas. 

Lyn ani nezvedl hlavu. Soustředil se na pomalé přibližování k zelenému mračnu. Přesto 

mu tváří přeletěl výraz nevole, který přes všechnu svoji snahu nedokázal ovládnout. Některé 

věci by si správný velitel i jeho zástupce neměli ani myslet, natož je vyslovit hlasitě. 

Podobnou myšlenku dokázal zachytit z několika míst na můstku, kde stáli starší důstojníci. 

Zaznamenal to, ale dál se tím nezabýval. Musel se soustředit na opravy kurzu lodi, aby se 

nerozmázla v ochranné zóně mezihvězdného oblaku. 

Tak pomalý postup si vyžádá ještě hodiny přesné práce. 

Lyn se nadechl a na pár vteřin zadržel dech. Při výdechu už nemyslel na nic jiného než na 

svoji současnou práci. 

Zak s napětím sledoval, jak se loď centimetr po centimetru přibližuje k cílové oblasti a 

neustále přitom bojuje s nepředvídanými gravitačními silami kolem zeleného mračna. Věděl, 

že je posádka lodi dobře vycvičená a u ovládání lodi jsou ti nejlepší, které má k dispozici. 

Přesto cítil nepříjemné mrazení kolem páteře. 

Tolik se soustředil na pohyb lodi, že jiné vjemy zcela ignoroval, i když se mu tlačily do 

podvědomí. Záchrana velitele bylo to jediné, na čem mu záleželo. 

 

……………………………………………………………………….. 

 

Zítra přišlo do ledového pohoří Zuzum celkem brzy. Aspoň pro Andoriel. Celou noc 

spokojeně prospala. Ace se tvářil neproniknutelně, ale pevně sevřené rty a vráska na čele 

dávaly tušit, že dnešní den nebude jednoduchý. 

Aergala oba cizince pozorovala skrčená u hrany římsy. Dál nehodlala jít. Další cestu 

museli ti dva absolvovat sami. Sněžná žena se zadívala na bledého, aby mu předala poslední 

instrukce. Už žádné šplhání. Po římse se relativně pohodlně dostanou na druhou stranu hory, a 

pak je další postup na nich. 

Ace jen toporně přikývl. Andoriel je pozorovala a pochopila, že je čas se s Aergalou 

rozloučit. Vstala, trochu zakolísala ještě rozlámaná z tvrdého kamenného lůžka a natáhla ke 

sněžné ženě obě ruce. Pamatovala se, jak se Aergala loučila s Mottem. Za okamžik už k sobě 
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tiskla její drobné chlupaté tělíčko a šeptala jí do ucha díky. Byla si jistá, že Aergala ví i bez 

telepatie, co jí chce říct. 

Ace zaváhal a nakonec sněžnou ženu jen rychle poplácal po rameni. Uhlík už skoro 

nefungoval a Wraith si nebyl jistý vlastní reakcí, kdyby se mu do rukou dostalo její krásně 

živé tělo. 

Aergala se na oba zazubila a hlavou napřed se pustila do rychlého sestupu z hory Juu. 

„Bude se mi po ní stýskat,“ zašeptala Andoriel. 

„Tak jdeme,“ pronesl Ace tak slavnostně, že se na něj překvapeně podívala. Dneska se 

tvářil ještě zarputileji než předchozího dne. 

Pouť kolem hory po skalní římse byla Andoriel něčím povědomá. Podívala se z příkrého 

srázu dolů a vzpomněla si, jak nad podobným srázem visela zavěšená ve ztrouchnivělé síti a 

kolem ní tloukla křídla harpyjí. Otřásla se a popoběhla, aby dohonila Ace, rychle 

postupujícího co nejblíž skalní stěny, aby si zkrátil cestu. Všechno je jako dřív, zase mi uniká, 

napadlo ji, vyhnala z hlavy všechny vzpomínky na dobrodružství na Zelené planetě a 

soustředila se na poslední úsek jejich cesty. 

„Tady,“ zarazil se Ace po poledni. Pohledem těkal po římse i okolních srázech. Všechny 

významné body se shodovaly s jeho vizí ve věži Gillanderova sídla. Vzal z římsy kamínek a 

hodil ho do hlubiny pod nimi. Naklonil se nad ni a rukama se přidržoval skály, jakoby měl 

z toho pohledu závrať. S napětím sledoval, jak kámen letí a rozráží mlhu, dokud se zelená na 

okamžik nezměnila v černou. 

Andoriel polkla. Bylo to stále obtížnější. Polykat i zůstat při smyslech. Poslední metry už 

si uhlík musela přidržovat, protože kus dutého kamene začal odpadávat. 

„To musíme… tam dolů?“ zeptala se přeskakujícím hlasem. Podívala se ze srázu do 

zelenkavé mlhy, která se vzala kdoví kde, a znemožňovala pohled na led a kamení na úpatí 

hory, kam s nějvětší pravděpodobností za pár okamžiků dopadnou. 

Ace jenom kývl. Všiml si, jak si Andoriel tiskne dlaň pod klíční kost. I jeho náhradní 

energie byla na dně. Možná proto se jeho poslední pochybnost objevila s novou silou. Nebyla 

to ani tak pochybnost jako spíš nedostatek, zbytečný strach z něčeho, co by pro něj mělo být v 

nejhorším případě obtěžující. Podíval se znovu do hlubiny pod sebou a couvl tak, aby se zády 

opíral o skálu. 

„Nedokážu to,“ hlesl sotva slyšitelně. 

„Cože?“ Andoriel stála na hraně pádu a vyjeveně se na Wraitha dívala. 

Nesnesl pohled, jak balancuje na okraji propasti. „Pojď sem,“ natáhl k ní ruku. 

Udělala krok k němu a on hlasitě vydechl úlevou. Také si tiskl uhlík skrytý v kusu dutého 

kamene k tělu, protože jinak by ho už dávno ztratil. 

„Nemůžu,“ začal znovu, ale zarazil se. Andoriel ho znala dobře, ale ani ona nevěděla o 

jednom z mála strachů, kterými trpěl při úbytku energie. Nevěděla o jeho fóbii z výšek. 

Andoriel došla až k němu. Byly to jen další dva kroky. Přitiskla se k němu a pustila ruku ze 

svého uhlíku. Držel mezi jejich těly, ale byla to slabá opora. Přitáhla si jeho hlavu a přejela rty 

přes jeho ústa. Lehký dotyk, který zmizel stejně rychle, jako přišel. Neptala se, co svými 

slovy myslel. Stále ho držela, ale o krok ustoupila a přinutila ho následovat ji. 

„Čeká tě tvoje loď,“ zamumlala a dotkla se rty jeho tváře. „Nemůžeš je opustit, když jsi 

došel až sem,“ pokračovala a znovu couvla. Jako v transu se jí přizpůsobil. 

„Nepřežijí bez tebe, veliteli.“ Tentokrát byl její polibek dlouhý a hluboký. Zahodila kus 

svého kamene s nefungujícím uhlíkem a stejně naložila i s tím jeho. Cítila, jak jejich těla 

chladnou. Přinutila se k poslednímu kroku - do prázdna.  
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50. Wraithská spravedlnost 
 

Lyn se skláněl nad svým ovládacím pultem a občas se podíval stranou na druhý připojený 

monitor, aby se přesvědčil, že se k zelenému mračnu přibližují tak, jak měl v plánu. Jeho 

nenápadného postranního pohledu na jednoho z důstojníků na můstku si nikdo kromě toho, 

komu byl určen, nevšiml. 

Důstojník nespustil oči ze svého monitoru, ale lehce přikývl. 

Nejprve bylo potřeba dokončit úkol, pak bude čas na všechno ostatní. 

„Pozor! Kontakt!“ řekl Lyn dost hlasitě, aby ho slyšela posádka na můstku a přes interkom 

i její zbytek po celé lodi. 

„Připravte se na příchod velitele!“ zareagoval Zak okamžitě. 

Lyn na okamžik zaváhal, ale hned svou slabost zahnal. Přísně odstíněný telepatický signál 

odeslal automaticky, protože se většinou mysli soustředil na udržení lodi na hraně zeleného 

mračna. 

 

………………………………………………………………. 

 

Padali jsme. Zkřehlýma rukama jsem se držela Ace jako klíště, ale síly mě opouštěly a 

neřízený pád mi bral vzduch z plic. Přitiskla jsem tvář na Wraithovu hruď a zavřela oči. Náš 

polibek skončil přepadnutím přes hranu útesu. Ani jsem nevyjekla, i když jsem k tomu měla 

blízko. 

Ten pád byl nekonečný, ale dal se vydržet, když jsem Ace cítila blízko sebe. Jeho ruce 

kolem pasu a tvář zabořenou v mých vlasech. 

„Ace,“ zašeptala jsem. 

Obklopila nás mlha. Ostrý ledový vítr mi hnal do očí slzy, přestože jsem je měla zavřené a 

schovávala je v záhybech Wraithova pláště. Pláště? Žádný neměl. Neměl na sobě nic stejně 

jako já. Všechno, co patřilo Zelené planetě, zůstalo tam. 

Už jsme nebyli na Zelené planetě. Pohoří Zuzum zůstalo mimo náš dosah stejně jako 

Balaytod, Jižní strana, skupinka muzikantů a pohostinní vesničané, žoldáci a vrazi. Všechno 

bylo pryč. 

Zůstali jsme nazí ve tmě a náš volný pád najednou nedával žádný smysl. 

„Ace,“ vzlykla jsem tiše. Svět se mi rozpadal, ale jeden pevný bod zůstával. Nepřítel 

celého lidstva. Lidstvo mi bylo ukradené. Milovala jsem ho. Wraitha. A dokud byl se mnou, 

nemohlo nás přemoci nic. Ani smrt. 

Ledové ruce ztrácely cit a nechtěly nás držet. Stejně jsme padali vedle sebe. Otevřela jsem 

oči a dívala se, jak se mu kůže pokrývá jinovatkou. Pokoušel se pohnout rty, něco říct, ale  

nedokázal to. Ani já jsem už nedokázala vyslovit jeho jméno. Slzy mi v očích zmrzly. 

Pak přišel náraz a tma. 

 

………………………………………………………………. 

 

Zak běžel lodí, aby byl u velitele první. Díky spojení s plavidlem věděl, co může očekávat, 

takže měl přes ruku přehozený náhradní plášť. Nebylo by vhodné, aby se velitel objevil na své 

lodi bez veškerého oblečení. 

Loď už pomalu a opatrně opouštěla nebezpečnou oblast. Lyn byl výkonný, když bylo 

potřeba. Byl to skvělý důstojník. 

Zak prudce zabrzdil na křižovatce čtyř chodeb, otočil se doleva a pokračoval v běhu. Brzy 

bude na místě… Bude tam včas… Je tam včas. 

Zhluboka vydechl a přikryl velitele přineseným pláštěm. 
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„K zámotkům. Doveďte ho k zámotkům, aby se mohl nakrmit!“ rozkázal dvěma vojákům, 

kteří se mu drželi v patách. Bez protestů vzali velitele každý za jednu paži a táhli ho chodbou 

dál k nejčerstvější potravě. 

Zak se sklonil nad lidskou ženou, která ležela zdánlivě zapomenuta na podlaze lodi. 

„Raději tě schovám,“ zamumlal. Přehodil si ženu přes rameno a rozběhl se s ní k 

polozapomenutým koridorům. Nebyl si jistý, proč to udělal, ale rozhodl se, že pro jednou 

poslechne svůj instinkt, který mu to důrazně doporučoval. 

Vracel se oklikou, aby nikdo nemohl sledovat, odkud opravdu přichází. Přes všechny 

odbočky ale nakonec mířil jedním směrem. 

Vstup na můstek mu zastoupili tři důstojníci. 

„Co to má znamenat?“ vyjel na ně netrpělivě. 

„Obyčejný voják nemůže vstoupit do těchto prostor bez svolení někoho z důstojníků,“ 

odpověděl mu jeden z nich. „Pořád jsi obyčejný voják,“ dodal s pohrdáním. 

Zak se vypjal, aby dal najevo svou převahu i výškou. „Jsem zástupce velitele této lodi,“ 

řekl s veškerou důstojností, které byl schopen. 

„Mýlíš se.“ Důstojníci ustoupili, aby mohl projít a ten, kdo na něj mluvil ho mohl i vidět. 

Lyn. Lyn stál uprostřed můstku a dva vojáci za ním stále drželi velitele za paže. Zak si 

uvědomil, že velitel ještě nedostal potravu a pomalu umírá. 

„Lyne!“ ohradil se ani ne proti své degradaci jako proti tomu, jak zacházejí s velitelem, 

kterého tak urputně hledal a hodlal zachránit. 

„Na kolena,“ zavelel mu Lyn a skoro spiklenecky se k Zakovi naklonil. „Pokud chceš, aby 

velitel žil, uděláš to,“ zasyčel na něj sotva slyšitelně. 

Zak se podíval Lynovi do očí a poklekl. Už chápal, co se mu jeho podvědomí snažilo říct a 

on to nevnímal. Lyn se nesnažil nahradit velitele, ale jeho zástupce. Pokud se mu to mělo 

podařit, musel velitele přesvědčit, že na jeho záchraně má největší podíl on. Kdyby se Zak 

vzpíral, byl by bez milosti odstraněn. Poklekl a sklonil hlavu k zemi. Důležité je přežít, znělo 

mu v mysli. 

Lyn se spokojeně usmál. Tak je to s podřadnými vojáky vždy. Stačí srozumitelný rozkaz, 

aby zjistili, kde je jejich místo. Zak si dlouho zahrával. Podařilo se mu přesvědčit velitele, že 

je lepší než jiní, ale byla to jen přetvářka. Žádný voják nemůže být zástupce velitele lodi. 

Aspoň ne nadlouho. 

Pokynul vojákům, aby velitele dopravili k potravě. 

Loď byla bezpečně mimo vliv zeleného mezihvězdného mračna a v okolí se nenacházely 

žádné hvězdné lodě, takže se nemusel obávat nečekaných vnějších okolností. Na jeho 

telepatický rozkaz opustili můstek i ostatní důstojníci a vojáci. Zůstal s klečícím Zakem sám. 

„Nevím, jak se ti podařilo přesvědčit velitele o svých pochybných kvalitách,“ začal 

posměšně. „Na mě rozhodně žádný dojem neudělaly. Jsi voják a vojákem zůstaneš až do 

konce svých dní. Nebudou moc dlouhé,“ pousmál se. „Nemůžu si dovolit nechat tě na této 

lodi. Ááá, jaká škoda, že nemáme žádnou jinou.“ Lyn si očividně užíval své nové pozice, 

kterou si sám určil. „Jak sis mohl myslet, že můžeš beztrestně poroučet důstojníkům určeným 

před zrozením k vedoucím funkcím? Ty, obyčejný voják. Poskok vhodný k podřadným 

pracím nebo k jednoduché likvidaci. K obětování pro blaho společenstva. Neuvěřitelná 

domýšlivost,“ zavrtěl hlavou. 

Zak klečel bez protestu a čekal na ortel. Obával se, že sebemenší odpor bude znamenat 

konec velitele. To nemohl připustit. Nesnažil se ze všech svých sil, aby velitele zachránil 

jenom proto, aby jeho život pak obětoval kvůli sobě. 

Lyn si jeho mlčení vysvětlil po svém. Jako projev zbabělosti a podřízenosti vyšší autoritě. 

Kdysi v sobě potlačil rozčarování nad tím, že novým zástupcem významného velitele, který 

dokázal poroučet i některým královnám, je obyčejný voják. Věděl, že to nebude mít dlouhého 

trvání, protože voják prostě nemůže zastávat tak vysokou funkci. Teď přišla chvíle na vrácení 
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pozice do těch správných rukou. Lynových rukou. Blahosklonně se usmál. „Máš štěstí, že jsi 

na této lodi a míra tolerance našeho velitele je tak veliká, aby…“ 

„Aby ti darovala život,“ dokončil jeho větu Ace. Stál ve dveřích můstku a držel se boční 

stěny. Krmení mu vrátilo energii, ale bude ještě nějakou dobu trvat, než zmizí účinky mrazu a 

blízkost smrti se změní na vzpomínku. 

Už nějakou dobu poslouchal samolibý monolog Lyna a také prozkoumal mysl vyšších 

důstojníků a několika náhodných členů své posádky. S nechutí zjistil, že povýšením Zaka na 

svého zástupce z něj udělal snadný terč a důvod pro všechna oprávněná i domnělá příkoří, 

která se na jeho lodi děla. Místo vážnosti a úcty si loajální voják vysloužil jen závist a 

nepochopení, které se projevilo po velitelově nečekaném odchodu z lodi. 

Ace se po návratu na své plavidlo ještě necítil zcela připraven řešit problémy hierarchie. 

Potřeboval čas na správné taktické rozhodnutí a promyšlení všech důsledků. V současné době 

mu šlo hlavně o to, aby udržel Zaka naživu. Díky svému propojení s lodí věděl, že se od 

začátku ze všech sil snažil dostat velitele zpět, ale také věděl, že ani jako velitel nemá šanci 

Zaka vrátit na jeho pozici přes zjevný odpor většiny důstojníků i vojáků. 

„Veliteli,“ sklonil hlavu Lyn, aby dal najevo, že Ace ctí jako svého nadřízeného. „Uvaž, 

prosím, jestli má tento tvor právo…“ Dál se nedostal, umlčen velitelovým strohým pohybem 

ruky. 

„Uvážil jsem,“ řekl ledovým hlasem Ace. „Tento voják bude vrácen do své předchozí 

pozice a bude dál sloužit našemu společenstvu. Nasaďte mu masku a přidělte mu nějakou 

jednoduchou práci,“ obrátil se na vojáka stojícího za ním v otevřené chodbě. 

Voják bez známky zaváhání chytil Zaka za rameno a odvedl ho pryč. 

„Slyšel jsem,“ pokračoval ihned Ace a obrátil se k Lynovi, „že jsi vedl loď, když mě 

vyzvedávala ze zeleného mračna.“ 

Lyn sklonil hlavu na znamení souhlasu. 

„Vynikající práce,“ ohodnotil to Ace. „Tak to jistě zvládneš i další úkol, kterým tě chci 

pověřit,“ přeměřil si Lyna přimhouřenýma očima. „Na lodi se mnou byla jedna lidská žena. 

Zmizela společně se mnou. Jistě se na ni pamatuješ.“ 

Další němá úklona na znamení souhlasu. 

„Najdi ji!“ poručil Ace zvýšeným hlasem. „Najdi ji a přiveď. Mám s ní nevyřízené účty, 

které mohu vyrovnat pouze osobně. Pokud se jí něco stane, než se dostane ke mně, ten, který 

ji měl za úkol najít a přivést, bude trpět místo ní,“ zasyčel takovým tónem, že se Lyn zachvěl 

a jeho třetí úklona nebyla tak nenucená jako ty předešlé. 

Ihned poté opustil můstek a rozběhl se po lodi, aby našel požadovanou osobu. Dobře věděl, 

o koho jde, ale nalézt ji, to byla jiná věc. Nebyla ve svém pokoji ani v zámotcích 

připravených ke konzumaci, kde by ji očekával nejspíš. Pokud se vrátila v podobném stavu 

jako velitel, musela někde ležet mrtvá. Žádný člověk nemohl vydržet to, co Wraith. Pokud… 

pokud neměla pomoc jiného Wraitha. 

Lyn se zastavil uprostřed kroku a už pomalejším tempem se vydal k části lodi vyhrazené 

pro podřadné vojáky. 

„Kde je ten nový?“ oslovil prvního, kterého potkal. „Ten, co ho před chvílí přivedli,“ 

upřesnil svůj dotaz, když postřehl zmatek v mysli vojáka. Řídil se jeho jednoduchou odpovědí 

a brzy našel Zaka s novou maskou na obličeji. Byla mu trochu malá a působilo mu značné 

potíže se jí přizpůsobit. 

Lyn se zatvářil spokojeně. Jeho svět byl zase bez chyby. Všechno bylo na svých místech 

tak, jak bylo určeno od počátku. 

„Kde je ta žena?“ zeptal se bez okolků. 

Zak mlčel a snažil se rukama strhnout nepohodlnou masku. Bylo to marné. Maska držela 

pevně a Zak supěl námahou, která nikam nevedla. Na otázku Lyna neodpověděl. Neviděl 

důvod, proč by měl prozrazovat pozici Andoriel právě jemu. Nepodařilo se mu zachránit 
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svoje postavení, ale život a s ním i čest si zachová. A to znamenalo, že nezradí své přátele, i 

když je to jen lidská žena. 

Lyn přešlápl, a pak se zarazil. Nebude přece dávat najevo netrpělivost před obyčejným 

vojákem. „Velitel ji požaduje pro svoji potřebu,“ řekl a pokusil se o smířlivější tón. Třeba to 

bude mít na Zaka potřebný účinek. 

Zak neodpovídal, jen rukama pořád svíral okraje masky. Ani z jeho myšlenek Lyn 

nedokázal zjistit nic kromě toho, že je maska nepohodlná a zcela nevhodná pro tvar jeho 

obličeje. 

„Kde je ta lidská žena, která byla s velitelem?“ zopakoval Lyn otázku doplněnou o 

všechny potřebné údaje, aby ji voják pochopil. 

Zak pustil masku, otočil se a odešel. Měl novou práci. 

Lyn se za ním díval a v hlavě mu běželo, že se ho jako zástupce velitele zbavili právě včas. 

Tu lidskou samici bude muset najít složitějším způsobem. Jen doufal, že ji někdo nepoužil 

jako zdroj nejbližší potravy. 

Trvalo mu dvě hodiny, než prošel celou loď a prohlédl si každý zámotek, ale ženu našel. 

Byla v překvapivě dobrém stavu. S vítězoslavným úsměvem ji postavil před velitele. 

„Dobře,“ zavrčel Ace aniž se na Lyna podíval. „Loď je dost daleko od zeleného mračna 

abys mohl ihned začít s celkovou diagnostikou.“ Přejel Andoriel nečitelným pohledem a 

pokračoval ke svému novému zástupci: „Až se vrátím, chci mít úplné hlášení o všech 

aktivitách během mé nepřítomnosti a shrnutý záznam z každého stanoviště.“ 

„Až se vrátíš?“ zeptal se Lyn překvapeně. Velitel se před okamžikem dostal na loď a zase 

ji chce opustit? 

„Máš snad požadované připraveno?“ zeptal se ho jízlivě Ace. „Pokud ne, mám čas věnovat 

se soukromým záležitostem.“ Zadíval se Lyna. ‚A nepřeji si být u toho vyrušován,“ řekl 

důrazně.  

Lyn se na okamžik zarazil, ale pak s lehkou úklonou vycouval z laboratoře, kde se velitel 

právě nacházel. 

Jestli se velitel takto chová ke svému zástupci, možná měl zůstat jenom vyšším 

důstojníkem, napadlo ho. Takhle peskovat může Zaka, ale Lyna? Nový samozvaný zástupce 

se cítil dotčen, ale rozhodl se, že vytrvá. Velitel jistě ocení službu plnohodnotného důstojníka, 

kterého nebude muset stále kontrolovat a vše mu několikrát vysvětlovat. S nádechem se 

napřímil. Lyn je více než vhodný jako zástupce velitele a při nejbližší příležitosti to dokáže. 

 

„Byla jsi dobře schovaná,“ usmál se Ace na Andoriel. „Lyn tě skoro nenašel.“ 

„Byla bych raději, kdyby nenašel,“ zamručela Andoriel. „Mám z něj husí kůži. Kde je 

Zak?“ ptala se, když nikde poblíž neviděla Aceova zástupce. Že má husí kůži i z jiného 

důvodu, o tom se raději nezmiňovala. Nechat se wraithskou lodí vláčet sem a tam nahá nebylo 

nic příjemného Zak jí poskytl tolik vlastní energie, kolik potřebovala, ale na šaty pro ni 

zapomněl. Skryl ji v posledním zastrčeném zámotku nepoužívané chodby s ujištěním, že tak 

daleko se nikdo z posádky nevypraví, když mají dost potravy při cestě. 

„Zak má teď jiné povinnosti,“ řekl Ace s nepatrným zaváháním. 

Andoriel se na něj podívala, ale dál se neptala.  

„Odvedu tě do tvé kajuty,“ pokračoval Ace. „U dveří nechám stráž s jasnými rozkazy.“ 

Vážně se na Andoriel podíval. „Za žádných okolností nevycházej, dokud nevyřeším situaci na 

lodi. Můj nový samozvaný zástupce si myslí, že tě chci trestat za nějaké provinění. Nebude 

mít důvod pokoušet se tě nějak využít proti mně.“ 

Pokusila se o úsměv a nechala se vést. V celé lodi cítila napětí z nečekaných změn, tak se 

snažila, aby byla co nejméně nápadná 

Její pokoj vypadal stejně. Rozběhla se ke sprše, ale Ace ji zadržel. „Měla bys křičet,“ řekl 

vážně.  
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Dobře věděla, že hraní si s potravou je mezi Wraithy celkem běžné. Nechtěla Aceovi 

přidělávat starosti se zajištěním své ochrany, když se to dalo vyřešit trochou křiku, a navíc tu 

byla možnost, že ji občas přijde navštívit. Posádka se od Lyna jistě dozví o jeho 

„nevyřízených účtech“ a bylo by divné, kdyby tu neposlušnou nebo jinak provinilou samici 

jenom bez trestu zavřel. Andoriel věděla, že Ace udělá všechno proto, aby se její osobou 

nikdo nezabýval. Měl svých starostí dost. Na druhou stranu návštěvy u Andoriel budou 

příjemným rozptýlením v okamžicích, kdy si rozptýlení bude moci dovolit.  

Snad se mu podaří znovu ovládnout svoji loď co nejdřív, pomyslela si. Nebude dlouho 

snášet, pokud se s ním Lyn pokusí manipulovat. Měli štěstí, že Lyn nechtěl zaujmout místo 

velitele. V tom případě už by se s Acem vznášeli vesmírným prostorem a wraithská loď by 

byla na druhém konci galaxie. 

I přesto návrat velitele po tak dlouhé době, zvlášť, když si nikdo na lodi nebyl jistý, jestli 

se opravdu vrátí, nebyl lehký ani pro posádku, ani pro velitele samotného. Vzpoury na 

wraithských lodích nebyly časté, ale zcela neznámý pojem to také nebyl. Jakmile Ace upevní 

svoji pozici, zbaví se nepohodlných důstojníků a na lodi znovu zavládne pořádek. 

Chtěla navrhnout, že by ji ke křiku mohl donutit, ale na hry nebyl čas ani místo. Zavřela 

oči, vzpomněla si na dlouhý pád, který je přivedl zpátky do wraithské lodi, a vykřikla. 

 

 

 

Epilog 
 

... neboli příprava na pokračování :) 

 

Přede dveřmi Andorieliny cely stál zakuklený voják na stráži. Měl přímý rozkaz, že kromě 

velitele nikdo nesmí vstoupit ani odejít. Velitel vstupoval a odcházel a lodí se nesla fáma, že 

ženu uvnitř pomalu mučí k smrti. Nikdo nevěděl, co provedla, a všem to bylo jedno. Velitel se 

mohl bavit, jak se mu líbilo, pokud jeho plavidlo prosperovalo. Loď si vedla více než dobře a 

vojáci i důstojníci byli spokojení. 

Voják na stráži se ani nepohnul, když kolem něj prošel nový zástupce velitele Lyn. Z 

místnosti za ním se ozval zoufalý výkřik. Lyn si neodpustil sotva znatelný škleb. Každý 

Wraith má nějakou zálibu a ta velitelova nebyla ničím výjimečná. 

 

Andoriel ležela s rozhozenýma rukama a lapala po vzduchu. Ace odpočíval s hlavou na 

jejím rameni a cítil, jak se žena pod ním pomalu uklidňuje a prohlubuje se jí dech. Usnula. 

 

………………………………………………………………….. 

 

„Je rozkošná,“ zasmál se Ortalay. Pozorovali s Eristeou spící Andoriel přitisknutou k 

Wraithovi. 

„Líbí se ti?“ zeptala se Eristea. Oči nespustila z bledé tváře Ace otočené k ležící ženě. 

Napadlo ji, že takový klid a spokojenost u tohoto druhu ještě neviděla. Věděla, že Wraith sice 

odpočívá, ale nespí. Pootočil hlavu ještě víc a přitiskl tvář Andoriel do vlasů. 

Eristee se v očích usadil potměšilý výraz. 

„Na co myslíš?“ Ortalay se odtrhl od Ájiných pootevřených rtů, aby letmo pohlédl na svoji 

družku. Byli spolu tak dlouho, že okamžitě poznal pečlivě střeženou myšlenku. 

Eristea stále sledovala Wraitha, ale dotkla se ramene Andoriel. 

Ortalay vydechl překvapením. „Myslíš, že to ocení?“ zeptal se opatrně. Zvědavě okukoval 

věc, kterou nyní Ace svíral v náručí. 
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„Jestli chceš,“ usmála se na Ortalaye Eristea, „můžeš mu trochu pomoci to vrátit. Ale 

jenom trochu,“ dodala hned, když si všimla, jak se zatvářil. 

Ace posunul ruku, kterou věc, co bývala Andoriel, objímal. Napadlo ho, jestli už si 

odpočinula dostatečně na to, aby ji mohl vzbudit. Pootevřel oči, aby jí viděl do tváře. 

V následující chvíli stál na druhém konci pokoje a křičel hrůzou. 

 


