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PŘEDTÍM

SLUŽEBNICTVO JIM ŘÍKALO malenčiki, maličcí duchové, 
protože byli ze všech nejmenší a nejmladší a protože se 
vévodovým palácem míhali jak pisklavé přeludy. Bez 

přestání lítali z jedné místnosti do druhé, hned byli tady, hned 
tam, schovávali se ve skříních, kde nikým neviděni odposlou
chávali hovory dospělých, a v kuchyni tajně kradli poslední bro
skve z letní úrody.

Další dva váleční sirotci, chlapec a děvčátko, které přivezli jen 
pár týdnů po sobě, dva uprchlíci se špinavým obličejem, jež za
chránili ze sutin vzdáleného města na hranicích a přivezli k vé
vodovi na panství, aby se tu naučili číst a psát a vyučili se ně
jakému řemeslu. Chlapec byl menší a podsaditý, trochu plachý, 
ale vždycky v dobrém rozmaru. Děvče bylo zvláštní a vědělo 
o tom.

Když jednou namáčknuto v kuchyňské skříňce poslouchalo 
klevety dospělých, slyšelo, jak Ana Kuya, vévodova hospodyně, 
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říká: „Je to taková ošklivá cácorka. Takhle by žádné dítě vypadat 
nemělo. Je bledá a kyselá, jak sklenice zkaženého mléka.“

„A jak je hubená!“ přidala se kuchařka. „Večeři nikdy nedojí.“
Chlapec přikrčený vedle děvčátka se k němu naklonil, „Proč 

nejíš?“
„Protože všechno, co uvaří, chutná jako bláto.“
„Mně to chutná.“
„Ty sníš všechno.“
Přitiskli uši znovu ke škvíře mezi dvířky kuchyňské skříňky.
Po chvíli chlapec zašeptal: „Já si nemyslím, že jsi ošklivá.“
„Pšššššt!“ syklo děvčátko. Ale v temném přítmí skříňky, kde 

je nikdo nemohl vidět, se pousmálo.

V LÉTĚ jim zabraly spoustu času domácí práce, které se stří
daly s ještě delším vyučováním ve třídě, kde se horkem stěží 
dalo dýchat. Když byl žár nejprudší, utekli do lesa vybírat ptačí 
hnízda nebo se koupat v bahnitém potoku anebo jen tak leželi 
celé hodiny na louce, pozorovali slunce nad hlavou a přemítali, 
kde si jednou postaví statek a jestli si pořídí dvě, nebo raději tři 
bílé krávy. Na zimu odjížděl vévoda do svého domu v Os Altě, 
a jak se dny krátily a byly chladnější, začínali být učitelé v plně
ní svých povinností stále liknavější a ze všeho nejraději seděli 
u ohně a hráli karty nebo popíjeli kvas. Děti uvězněné v domě se 
nudily a starší rozdávaly rány mladším ještě častěji než obvyk
le. Chlapec s děvčátkem se schovávali v opuštěných pokojích, 
kde hrávali divadelní přestavení myším a snažili se zahřát.

Ten den, kdy je přijeli grišové vyzkoušet, seděli chlapec s děv
čátkem v jedné ze zaprášených místností nahoře a s nosem při
lepeným na sklo vyhlíželi poštovní vůz. Místo něj spatřili, jak 
na panství bílou kamennou bránou projíždějí saně tažené troj
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spřežím černých koní. Sledovali, jak se neslyšně blíží sněhem 
ke vstupním dveřím do vévodova paláce.

Objevily se tři postavy v elegantních kožešinových čepicích 
a těžkých vlněných keftách: první karmínové, druhé temně mod
ré a třetí jasně fialové.

„Grišové!“ špitlo děvče.
„Rychle,“ křikl chlapec.
V mžiku byli bez bot a neslyšně se hnali chodbou, proplížili se 

prázdným hudebním salonkem, zamířili nahoru na galerii nad 
přijímacím salonem, kam měla Ana Kuya ve zvyku uvádět hos
ty, a schovali se tam za sloup.

Ana Kuya, v černých šatech připomínající krkavce, už tam 
byla. Nalévala čaj z obrovského samovaru a u pasu jí cinkal kruh 
s klíči.

„Takže letos jsou to jen ti dva?“ ozval se tlumený ženský hlas.
Skrze mřížoví balkonu nakoukli opatrně do místnosti pod 

 sebou. U ohně seděli dva grišové: pohledný muž v modrém 
a žena, velmi šarmantní a odtažitá, v červeném. Ten třetí, mladý 
muž s plavými vlasy, se procházel po místnosti a protahoval si 
nohy.

„Ano,“ odpověděla Ana Kuya. „Chlapec a děvče, jsou tady 
úplně ze všech nejmladší. Domníváme se, že jim může být asi 
tak osm let.“

„Domníváte se?“ opáčil muž v modrém.
„Když nejsou rodiče naživu…“
„Chápeme,“ přerušila ji žena. „Samozřejmě jsme velkými ob

divovateli vašeho ústavu. Kéž by více šlechticů projevovalo zá
jem o prostý lid.“

„Náš vévoda je velmi šlechetný muž,“ prohlásila Ana Kuya.
Nahoře na balkoně chlapec s děvčátkem rozvážně přitakávali 
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každému slovu. Jejich dobrodinec, vévoda Keramsov, byl slav
ný válečný hrdina a přítel lidu. Když se vrátil z fronty, přeměnil 
své panství na sirotčinec a domov pro válečné vdovy. Byli na
učení ho každý večer ve svých modlitbách vzpomenout.

„A jaké ty děti jsou?“ zeptala se žena.
„Děvče hezky kreslí. Chlapec nejradši pobíhá venku na louce 

nebo v lese.“
„Ale jací jsou?“ zopakovala žena.
Ana Kuya našpulila seschlé rty. „Jací jsou? Jsou nevychovaní 

a jeden k druhému až přespříliš lnou. Oni –“
„Napjatě poslouchají všechno, co říkáme,“ přerušil ji mladík 

ve fialovém.
Chlapec a děvče sebou překvapením trhli. Upřeně hleděl pří

mo na jejich skrýš. Skrčili se za sloup, ale už bylo pozdě.
Hlas Any Kuyi zasvištěl místností jako prásknutí bičem. „Ali

no Starková! Maljene Oretseve! Okamžitě pojďte dolů!“
Alina a Mal neochotně sešli po úzkém točitém schodišti na 

konci galerie. Jakmile se ocitli dole, žena v rudých šatech vstala 
ze svého místa a rukou jim pokynula, aby přistoupili blíž.

„Víte, kdo jsme?“ zeptala se jich. Měla ocelově šedé vlasy. 
Tvář vrásčitou, ale krásnou.

„Jste čarodějové!“ vyhrkl Mal.
„Čarodějové?“ zamumlala žena a zamračila se na Anu Kuyu. 

„Tohle je ve škole učíte? Pověry a lži?“
Ana Kuya studem zrudla. Žena v červeném se s plamenným 

pohledem v temných očích otočila zpátky k Malovi a Alině. 
„Nejsme čarodějové. Praktikujeme Malou vědu. Udržujeme zemi 
a království v bezpečí.“

„To dělá První armáda zrovna tak,“ pronesla Ana Kuya, sice 
klidně, ale s patrnou nelibostí v hlase.
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Žena v červeném ztuhla, ovšem po chvíli přitakala: „Jako to 
dělá Královské vojsko.“

Mladík ve fialovém se usmál, poklekl k dětem a mile se jich 
zeptal: „Když na podzim změní listí svou barvu, je to kouzlo? 
A co když se říznete do prstu a on se zas zahojí? A když postaví
te na kamna hrnec s vodou a ona začne vřít, je to kouzlo?“

Mal s vykulenýma očima zavrtěl hlavou.
Ale Alina se zamračila a namítla: „Vodu může uvařit každý.“
Ana Kuya si zlostně odfrkla, ale žena v červeném se roze

smála.
„To máš tedy pravdu. Každý umí uvařit vodu. Ovšem ne kaž

dý se může stát mistrem Malé vědy. Proto jsme vás přijeli vy
zkoušet.“ Obrátila se na Anu Kuyu. „Teď nás nechte o samotě.“

„Počkejte!“ vykřikl Mal. „Co když jsme grišové? Co s námi 
pak bude?“

Žena v červeném se k nim sklonila. „Pokud by jeden z vás byl 
šťastnou náhodou griša, což je velmi nepravděpodobné, chodil 
by do zvláštní školy, kde se grišové učí své nadání rozvíjet.“

„Měli byste ty nejlepší šaty, jedli byste ta nejvybranější jídla 
a měli byste všechno, po čem by vaše srdce zatoužilo,“ přidal se 
muž ve fialovém. „Líbilo by se vám to?“

„Je to nejdokonalejší způsob, jakým může člověk králi slou
žit,“ prohlásila Ana Kuya, jež stále postávala u dveří a neměla se 
k odchodu.

„To je pravda,“ přitakala žena v červeném. Očividně ji tato 
poznámka potěšila a byla ochotná se usmířit.

Chlapec s děvčátkem na sebe pohlédli a dospělí, kteří jim v tu 
chvíli nevěnovali pozornost, si nevšimli, že děvčátko chytlo 
chlapce za ruku a pevně ji stisklo. Uniklo jim i to, co si ti dva 
mezi sebou pověděli očima. Vévoda by jistě poznal, co jejich 



14

 pohled znamenal. Strávil mnoho let na severní hranici rozvráce
né válkou, kde vesničané stojí tváří v tvář neutuchajícím nájez
dům nepřátel a musí bojovat o své životy, aniž by jim král či 
kdokoliv jiný pomohl. Viděl ženy, bosé a neohrožené, stát ve 
dveřích vlastních domovů a čelit ježícím se bajonetům. Poznal 
ten pohled u mužů bránících své příbytky holýma rukama, 
v nichž neměli víc než kámen.
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KAPITOLA 

1

STÁLA JSEM NA KRAJI přelidněné cesty a dívala se dolů 
do údolí Tula na zvlněná pole a opuštěné statky a vůbec 
poprvé jsem zahlédla Vrásu stínu. Měla jsem za sebou 

dva dny pochodu se svým regimentem z vojenského tábora 
v Poliznaji, a přestože mě nad hlavou hřálo teplé podzimní slun
ce, při pohledu na mlhu válející se na horizontu jak černá šmou
ha jsem se pod kabátem roztřásla.

Zezadu do mě prudce vrazilo něčí těžké rameno. Zavrávorala 
jsem a málem upadla na rozblácené cestě přímo na nos.

„Hej,“ zahulákal voják. „Dávej pozor!“
„A co kdybys koukal, kam šlapeš?“ odsekla jsem a pak si vy

chutnávala, jak mu široký obličej ztuhl překvapením. Lidé, 
a zvláště velcí muži s velkými puškami, nečekají, že jim vyžle 
jako já bude odmlouvat. A vždycky je zaskočí, když k tomu dojde.

Voják se však ze svého překvapení rychle vzpamatoval. Šlehl 
po mně zlým pohledem, trochu si upravil batoh na zádech, 
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 načež zmizel v koloně koní, lidí a povozů táhnoucí se přes hře
ben dál dolů do údolí.

Přidala jsem do kroku a snažila se přehlédnout dav před se
bou. Žlutý prapor označující kartografický vůz jsem ztratila 
z dohledu před mnoha hodinami a bylo mi jasné, že musím být 
daleko za ním.

Nasávala jsem za chůze podzimní vůni zelenozlatých lesů 
a do zad mi vanul příjemný vánek. Šli jsme po Vy, široké cestě, 
jež kdysi vedla z Os Alty až do bohatých přístavních měst na 
západním pobřeží Ravky. Ale to bylo před tím, než se zrodila 
Vrása stínu.

Někdo někde zpíval. Zpěv? Který pitomec si může zpívat cestou 

do Vrásy? Znovu mi sklouzl zrak k temné skvrně na obzoru 
a znovu mi po zádech přejel mráz. Viděla jsem Vrásu stínu na 
spoustě map – černý flek, jenž odřízl Ravku od mořského pobře
ží a změnil ji na vnitrozemský stát. Někdy se kreslila jako skvr
na, někdy jako pochmurný beztvarý oblak. Existovaly i mapy, 
kde byla Vrása stínu zakreslena jako dlouhé úzké jezero, pro něž 
se vžil druhý název Bezmoří – jméno, které mělo uklidnit vojáky 
a obchodníky a dodat jim kuráž jet na druhou stranu.

Zhluboka jsem vzdychla. Tohle snad mohlo uchlácholit něja
kého obtloustlého kupčíka, ale pro mě to byla pramalá útěcha.

Odvrátila jsem zrak od zlověstné mlhy válející se v dálce 
a shlédla dolů na zničená stavení rozházená po údolí Tula. Kdy
si to bývaly nejbohatší statky z celé Ravky. Statkáři sklízeli úro
du a ovce se pásly na zelených pastvinách. Pak se ze dne na den 
objevil nad krajinou hustý mrak, pás neproniknutelné temnoty, 
jenž se rok co rok zvětšoval a naháněl lidem hrůzu. Nikdo nevě
děl, kam se poděli sedláci se svými rodinami, ani co se stalo s je
jich úrodou a stády.
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Přestaň s tím. Rozkázala jsem si v duchu přísně. Všechno to dě-

láš jenom horší. Lidé překračují Vrásu stínu celá léta… a většinou se to 

neobejde bez velkých ztrát, ale to je jedno… Zhluboka jsem se na
dechla, abych se uklidnila.

„Žádné omdlévání uprostřed silnice,“ oznámil hlas těsně 
u mého ucha a na rameni mi ztěžka přistála paže a silně mě 
stiskla. Vzhlédla jsem, abych Malovi, jenž se mnou mezitím 
srovnal krok, viděla do obličeje. Jeho blankytné oči se smály.

„No tak,“ povídá. „Pěkně jednu nohu před druhou, víš, jak se 
to dělá, ne?“

„Kazíš mi plány.“
„No, ne. Vážně?“
„Ano. Omdlít, nechat se pošlapat, utrpět těžká poranění po 

celém těle.“
„To zní jako báječný plán.“
„Když budu zmrzačená, nebudu muset přes Vrásu.“
Mal pokyvoval rozvážně hlavou. „Rozumím. Můžu tě hodit 

pod kola jedoucího vozu, kdyby to nějak pomohlo.“
„Budu o tom přemýšlet,“ zabrblala jsem, ale cítila se už trochu 

líp. Ať jsem chtěla, nebo ne, Mal mi dokázal vždycky zvednout 
náladu. A nebyla jsem zdaleka jediná. Pěkná blondýnka, co šla 
právě kolem, na Mala zamávala a přes rameno na něj svůdně 
mrkla.

„Nazdar, Ruby,“ křikl na ni. „Uvidíme se později?“
Ruby se zachichotala a odhopkala do davu.
Mal se zubil, dokud si nevšiml, že zvedám oči v sloup.
„Co je? Myslel jsem, že máš Ruby ráda.“
„Už je to tak, že si spolu nemáme až tak co říct,“ prohlásila 

jsem suše. Vlastně jsem měla Ruby ráda – ze začátku. Když 
jsme s Malem odešli ze sirotčince v Keramzinu a nastoupili na 
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vojenský výcvik v Poliznaji, děsilo mě, že se budu muset sezna
movat s novými lidmi. Ale spousta holek byla celá žhavá se se 
mnou poznat a Ruby patřila mezi ty nejdychtivější. Tato prvotní 
přátelství však trvala jen do doby, než jsem zjistila, že je zajímám 
jen proto, že mám blízko k Malovi.

Pozorovala jsem, jak se s obličejem obráceným k podzimní
mu nebi s chutí protahuje a vypadá dočista spokojeně. Dokonce 
si při chůzi, jak jsem si poněkud znechuceně všimla, občas po
skočil.

„Jsi normální?“ sykla jsem vztekle.
„Proč bych nebyl,“ odpověděl překvapeně. „Je mi skvěle.“
„Ale jak můžeš být tak… bujarý?“
„Bujarý? Nejsem bujarý a nikdy jsem nebyl. A doufám, že ni

kdy nebudu.“
„Tak co má všechno tohle znamenat?“ opáčila jsem a rukou 

ukazovala přímo na něj. „Vypadáš, jako bys měl namířeno na 
nějakou setsakra dobrou večeři, a ne na pochod smrti, kde tě 
rozsápou zaživa.“

Mal se zasmál. „Děláš si zbytečně moc starostí. Král poslal 
celý oddíl těch svých grišů ohniváků, aby kryli lodě, a dokonce 
i pár těch hrozných grišů smrtičů. A máme pušky,“ poklepal si 
na tu svou na rameni. „Bude to dobrý.“

„Puška ti nebude nic platná, až zaútočí celá horda najednou.“
Mal se na mě udiveně podíval. „Co to s tebou je? Jsi snad ještě 

mrzutější než normálně. A vypadáš hrozně.“
„Děkuju,“ zamračila jsem se. „Poslední dobou špatně spím.“
„No, to je mi novina.“
Měl samozřejmě pravdu. Nikdy jsem neměla dobré spaní. Ale 

posledních pár dní to bylo ještě horší. Svatí vědí, že jsem měla 
spoustu dobrých důvodů hrozit se cesty přes Vrásu, stejně jako 
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všichni z našeho regimentu, co měli tu smůlu a byli k tomu úko
lu vybraní. Ale bylo to ještě něco jiného, nějaká hluboko zasutá 
úzkost, které jsem nerozuměla.

Podívala jsem se na Mala. Byly doby, kdy jsem mu mohla říct 
všechno. „Já jen… Mám takový pocit.“

„Přestaň se tím tak trápit. Třeba dají Michaila na člun. Volkra 
mrkne na jeho tlustý šťavnatý panděro a nás nechá na pokoji.“

Z mysli se mi nenadále vynořila vzpomínka: Sedím v křesle 
vedle Mala ve vévodově knihovně a listujeme obrovskou kni
hou vázanou v kůži. Náhodou narazíme na obrázek volkry. Má 
hnusně dlouhé drápy, kožnatá křídla a zuby ostré jako žiletky 
v několika řadách za sebou, aby si mohla pochutnávat na lid
ském mase. Je slepá. Protože volkry už po celé generace žijí 
a loví ve Vráse, osleply, ale povídá se, že lidské maso cítí na míle 
daleko. Ukázala jsem na obrázek a zeptala se: „Co to drží?“

Ještě dneska slyším, co mi Mal tenkrát špitl do ucha. „Mys
lím – myslím, že je to noha.“ Zabouchli jsme knihu a s křikem 
utíkali ven do bezpečí slunečního svitu…

Bezmyšlenkovitě jsem se zastavila a neschopná zapudit tu 
vzpomínku ze svých myšlenek jsem zůstala stát na místě jako 
socha. Když Malovi došlo, že nejdu s ním, ztěžka vzdychl a vrá
til se zpátky ke mně. Položil mi ruce na ramena a trochu se mnou 
zatřásl.

„Dělal jsem si legraci. Nikdo Michaila nesní.“
„Já vím,“ řekla jsem a zírala dolů na svoje boty. „Jsi ohromně 

vtipný.“
„No tak, Alino. Bude to dobré.“
„To nemůžeš vědět.“
„Podívej se na mě.“ Přinutila jsem se podívat se mu do očí. „Já 

vím, že máš strach. Já taky. Ale tenhle rozkaz splníme a bude to 
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dobré. Dobře to dopadne. Jasné?“ Usmál se a mně se rozbušilo 
srdce.

Palcem jsem si přejela jizvu na pravé dlani. „Dobře,“ zamum
lala jsem nevraživě, ale sama jsem věděla, že se usmívám.

„Dámě se vrátila dobrá nálada!“ zajásal Mal. „Slunce znovu 
vyšlo nad mraky!“

„Můžeš zmlknout?“
Otočila jsem se, abych ho praštila, ale než jsem to stihla udě

lat, pevně mě chytil a zvedl do náručí. Vzduchem se prohnala 
změť kopyt a výkřiků. Mal mě strhl stranou právě včas, protože 
na cestu se vyřítil obrovský černý kočár a lidé na poslední chvíli 
uskakovali stranou před dunícími kopyty jeho černého čtyřspře
ží. Na kozlíku vedle kočího s bičem seděli dva vojáci v temně 
šedých kabátech.

Temnyj. Černý vůz a uniformy jeho osobní stráže si nešlo s ni
čím splést.

Pak projel kolem s rachotem – už trochu volnějším tempem – 
další vůz, tentokrát nalakovaný načerveno.

Podívala jsem se na Mala, srdce mi bilo jak o závod, tak blízko 
jsem byla smrti. „Díky,“ vydechla jsem šeptem. Mal si v tu chví
li nejspíš uvědomil, že mě pořád drží v náručí. Pustil mě a chvat
ně ustoupil o krok dozadu. Oklepala jsem si prach z kabátu 
a doufala jsem, že si nevšiml, jak jsem zčervenala.

Pak přidrkotal třetí vůz, nalakovaný namodro, a z jeho okén
ka se vyklonila dívka. Měla černé vlnité vlasy a čepici ze stříbrné 
lišky. Přehlédla přihlížející dav, a jak se dalo předpokládat, oči
ma ulpěla na Malovi.

Sama ho máš plnou hlavu, spílala jsem si. Proč by se totéž nemohlo 

stát krásné griše?

Upřeně mu hleděla do očí a se rty stočenými do roztomilého 
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úsměvu za ním otáčela hlavu, dokud nám vůz nezmizel z do
hledu. Mal na ni přihlouple zíral s pootevřenou pusou.

„Zavři pusu, nebo ti do ní vletí moucha,“ ušklíbla jsem se.
Mal zamrkal, ale pořád byl jak zmámený.
„Viděl jsi to?“ zahulákal něčí hlas.
Otočila jsem se a spatřila Michaila, jak s výrazem téměř po

svátného úžasu směšně poskakuje k nám. Michail je rozložitý 
zrzoun se širokým obličejem a ještě širším krkem. Za ním chvá
tal Dubrov, hubený a snědý, aby s ním udržel krok. Oba jsou to 
stopaři z Malova oddílu a nebývají od něj nikdy daleko.

„Jasně že jsem to viděl,“ povídá Mal a jeho přitroublý výraz 
vystřídal domýšlivý úsměv. Zvedla jsem oči v sloup.

„Dívala se přímo na tebe!“ řval Michail a plácal Mala po 
zádech.

Mal pokrčil rameny jakoby nic, ale jeho úsměv se ještě víc pro
táhl. „To teda dívala,“ podotkl nadutě.

Dubrov se nervózně oklepal. „Říká se, že griša tě může 
uřknout.“

Hlasitě jsem vzdechla.
Michail se na mě podíval, jako by si teprve teď všiml, že jsem 

tady. „Nazdar, Párátko,“ štípl mě zlehka do ruky. Zakabonila 
jsem se nad tou přezdívkou, ale on už se díval zpátky na Mala. 
„Víš, že bude taky bydlet v táboře,“ řekl mlsně.

„Slyšel jsem, že grišové mají stany velké jako katedrály,“ při
dal se Dubrov.

„Spousta útulných zákoutí v přítmí,“ halasil Michail a nad
zdvihoval obočí.

Mal si výsknul. A za společného jásotu a vzájemného pošťu
chování odkráčeli ti tři pryč, aniž by mi věnovali jediný další 
pohled.
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„Ráda jsem vás viděla, chlapci,“ zamumlala jsem na půl pusy. 
Na ramenou jsem si narovnala popruhy od batohu a sešla cestou 
dolů do údolí, kde jsem se připojila k posledním opozdilcům, 
a s nimi pak pokračovala dál až do Kribirska. Nespěchala jsem, 
bylo mi to jedno. Až dorazím do dokumentačního stanu, dosta
nu nejspíš vynadáno, ale s tím už teď nic nenadělám.

Promnula jsem si ruku na místě, kam mě Michail štípl. Párát-

ko. Nenáviděla jsem tu přezdívku. Když ses na jaře u táboráku opil 

kvasem a chtěl mě osahávat, to jsi mi Párátko neříkal, ty křupane mi-

zerná, myslela jsem si trpce.
V Kribirsku nebylo vůbec nic zajímavého. Podle vyprávění 

starších kartografů to v době před Vrásou bylo jen ospalé ob
chodní město, kde nebylo nic než zaprášené hlavní náměstí 
s hotelem pro znavené pocestné ubírající se po cestě Vy. Teď je 
z něj polorozpadlé přístavní město táhnoucí se kolem stálého 
vojenského tábora a suchozemských doků, v nichž čekají píseč
né lodě, aby přepravily cestující skrz Vrásu do Západní Ravky. 
Míjela jsem taverny, hospody a místa, jež nemohla být ničím 
jiným než vykřičenými domy pro uspokojení potřeb vojáků 
Královské armády. Byly tu obchody s puškami, kušemi, svítil
nami, loučemi, zkrátka se vším potřebným na cestu přes Vrásu. 
Kostelík s vápnem nabílenými stěnami a zářivou kopulí byl 
v překvapivě dobrém stavu. I když to vlastně zas tak překvapující 

není, uvažovala jsem. Každý, kdo hodlá překročit Vrásu, udělá 
jedině dobře, když se tu zastaví a pomodlí se.

Našla jsem místo, kde byli ubytováni kartografové, hodila 
batoh na jedno z polních lůžek a rychle spěchala do dokumen
tačního stanu. Když jsem zjistila, že velitel není v dohledu 
a můžu nepozorovaně vklouznout dovnitř, spadl mi kámen ze 
srdce.
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Jakmile jsem vešla do bílého plátěného stanu, ulevilo se mi 
poprvé od chvíle, co jsem spatřila Vrásu. Dokumentační stan vy
padal v každém táboře, kde jsem byla, v podstatě stejně. Nad 
řadami rýsovacích stolů se tu nad svou prací v jasném světle 
skláněli kreslíři a kartografové. Šustění papíru, vůně inkoustu, 
jemné skřípění hrotů per a štětců – to všechno mě po trmácení 
plném rámusu a strkání hluboce uklidňovalo.

Vytáhla jsem z kapsy kabátu náčrtník a vklouzla do lavice ve
dle Alexeje, který se ke mně otočil a podrážděně špitl: „Kde jsi 
byla?“

„Málem mě přejel vůz Temnyje,“ odpověděla jsem a přitom 
se natáhla pro čistý kus papíru a začala listovat svými náčrty 
a hledat nějaký, který bych mohla překreslit. Alexej i já jsme byli 
teprve pomocní kartografové, což znamenalo, že jsme na konci 
každého dne museli jako součást svého výcviku odevzdat dvě 
dokončené skici nebo nákresy.

Alexej zatajil dech: „Vážně? A doopravdy jsi ho viděla?“
„Doopravdy jsem měla co dělat, abych neumřela.“
„Jsou horší cesty, po kterých se může člověk vydat.“ Očima 

sklouzl k náčrtu kamenitého údolí, které jsem se chystala pře
kreslit. „Uf. Tudy teda ne.“ Zalistoval mým náčrtníkem a prs
tem poklepal na vysoký horský hřeben. „Tudy.“

Sotva jsem stihla položit pero na papír, vřítil se do stanu hlav
ní kartograf a vrhl se do uličky mezi stoly zkontrolovat naši 
práci.

„Doufám, Alino Starková, že skica, se kterou jsi, jak vidím, 
právě začala, je dnes již tvá druhá.“

„Ano,“ zalhala jsem. „Ano, je.“
Jakmile popošel dál, Alexej mi pošeptal: „Vyprávěj mi o tom 

voze.“
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„Musím nejdřív dodělat ty skici.“
„Na, tady máš,“ houkl podrážděně a přisunul mi jeden ze 

svých výkresů.
„Pozná, žes to kreslil ty.“
„Moc se mi to nepovedlo. Myslím, že to klidně můžeš ode

vzdat jako svou práci.“
„To je ten Alexej, kterého znám a se kterým se musím neustále 

otravovat,“ zabrblala jsem, ale výkres jsem mu už zpátky neda
la. Alexej byl jeden z nejnadanějších pomocných kartografů 
a moc dobře to věděl.

O těch třech vozech s grišami ze mě vytáhl všechno do posled
ního detailu. Byla jsem vděčná, že mi dal svou skicu, a tak když 
jsem dokreslila horský hřeben a palcem vyměřila jeho nejvyšší 
body, snažila jsem se, seč jsem mohla, ukojit jeho zvědavost.

Když jsme skončili, už se smrákalo. Odevzdali jsme práci a šli 
do kantýny. Vystáli jsme frontu a upocený kuchař nám nandal 
polévku, kterou jsme si odnesli ke stolu k ostatním kartografům.

V tichosti jsem večeřela a poslouchala, jak si Alexej s ostatními 
vyměňují novinky z tábora a nervózně mluví o zítřejším přecho
du. Alexej trval na tom, že musím vyprávět svůj zážitek s vozy, 
jež jsem po cestě potkala, a moje vyprávění se setkalo s obvyklou 
směsicí úžasu a hrůzy, které doprovázejí jakoukoliv zmínku 
o Temnyjovi.

„Není normální člověk,“ řekla Eva, také pomocná kartograf
ka. Měla krásné zelené oči, které ovšem nedokázaly odvést po
zornost od jejího trochu prasečího nosu. „Jako nikdo z nich.“

Alexej zachroptěl. „Ušetři nás, prosím tě, těch pověr, Evo.“
„Tak za prvé, byl to Temnyj, kdo udělal Vrásu stínu.“
„Ale to bylo před sto lety!“ oponoval Alexej. „A Temnyj, který 

to udělal, byl naprostý šílenec.“
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„A tenhle je zrovna tak zlý.“
„Venkovanka,“ mávl nad ní rukou Alexej. Eva se na něj uraže

ně podívala a pak se schválně otočila pryč a dala se do hovoru 
se svými přítelkyněmi.

Mlčela jsem. Navzdory všem jejím pověrám jsem byla venko
vankou mnohem víc než Eva. Jen díky vévodově milosrdenství 
jsem se naučila číst a psát, ale měli jsme s Malem tichou dohodu, 
že se zmínkám o Keramzinu budeme vyhýbat.

Z mých myšlenek mě jako naschvál vyrušil výbuch chrapla
vého smíchu. Opodál seděl Mal obklopený hloučkem neurva
lých stopařů.

Alexej se podíval stejným směrem jako já. „Jak jste se vy dva 
vlastně dali dohromady?“

„Vyrůstali jsme spolu.“
„Nezdá se, že byste toho měli moc společného.“
Pokrčila jsem rameny. „Asi není tak těžké mít s druhým hod

ně společného, když je člověk dítě.“ Například samotu, vzpo
mínky na rodiče, jež mají být navždy vymazány z paměti, toulá
ní po loukách, když se člověku podaří prchnout před domácími 
povinnostmi.

Alexej vypadal tak nevěřícně, až jsem se musela usmát. „Víš, 
nebyl to vždycky ten okouzlující Mal – vynikající stopař a svůd
ce krásných mladých griš.“

Alexejovi klesla čelist. „On svedl grišu?“
„Ne, ale bezpochyby se mu to podaří,“ zabručela jsem.
„Tak jaký teda byl?“
„Byl prťavý, zavalitý a měl hrůzu z koupání,“ vzpomínala 

jsem s jistým zadostiučiněním.
Alexej se podíval na Mala. „No, věci se mění.“
Palcem jsem si přejela po jizvě na pravé dlani. „Nejspíš ano.“
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Sklidili jsme talíře a vyšli ven ze stanu do studené noci. K ubi
kacím jsme to vzali schválně oklikou, abychom šli kolem tábora 
grišů. Jejich hlavní stan byl vážně velký jako katedrála. Celý byl 
pokrytý černým hedvábím a na jeho vrcholu vlála modrá, červe
ná a fialová zástava. Někde za tím musely být Temnyjovy stany, 
které hlídá jeho osobní stráž a smrtiči z řádu korporálčiků.

Když se na to Alexej dost vynadíval, zamířili jsme zpátky do 
naší části tábora. Alexejovi najednou došla řeč, nervózně praskal 
klouby na rukou a mně bylo jasné, že oba myslíme na zítřejší 
přechod. Soudě podle stísněné nálady na ubikacích jsme nebyli 
sami. Někteří už leželi na kavalcích a spali – nebo se o to alespoň 
pokoušeli – další se mačkali kolem svítilen a šeptem si povídali. 
Pár lidí svíralo v rukou ikony a modlilo se ke svým svatým.

Na úzkém kavalci jsem si roztáhla přikrývku, sundala si boty 
a pověsila kabát. Zachumlala jsem pod deku podšitou kožeši
nou, zírala do stropu a čekala, až se dostaví toužený spánek. Le
žela jsem tak dlouho, všechna světla už dávno zhasla a šepot 
vystřídalo chrápání a převalování těl.

Jestli všechno půjde tak, jak je naplánováno, pak zítra v bez
pečí přejdu do Západní Ravky a poprvé v životě uvidím Pravé 
moře. Tam bude Mal s dalšími stopaři lovit rudé vlky, mořské 
lišky a další vzácná zvířata, co žijí jen na západě. Já zůstanu 
s ostatními kartografy v Os Kervu, kde dokončím výcvik, a po
můžu nakreslit všechno, co se nám ve Vráse podaří zahlédnout. 
A pak se samozřejmě budu muset dostat zpátky na druhou stra
nu, abych se vrátila domů. Ale tak vzdálenou budoucnost jsem 
si stěží dokázala představit.

Ještě jsem zdaleka nespala, když jsem to zaslechla. Ťuk, ťuk. 
Pomlka. Ťuk. A pak ještě jednou. Ťuk, ťuk. Pomlka. Ťuk.

„Co je?“ zamumlal Alexej rozespale z vedlejšího kavalce.



27

„Nic,“ špitla jsem, a v tu ránu byla z postele venku a cpala si 
nohy do bot.

Popadla jsem kabát a co nejtišeji se plížila z ubikace ven. Když 
jsem otevírala dveře, ozvalo se zachichotání a pak odněkud ze 
tmy ženský hlas: „Jestli je to ten stopař, řekni mu, ať mě přijde 
dovnitř zahřát.“

„Jestli chce chytit tsifil, řeknu mu, ať se jako první zastaví 
u tebe,“ odpověděla jsem sladce a vyklouzla ven do noci.

Studený vzduch mě štípl do tváří, zastrčila jsem bradu hlubo
ko do roláku a zalitovala, že jsem vyběhla ven bez šátku a bez 
rukavic. Mal seděl na rozviklaných schodech zády ke mně. 
V dálce před ním jsem viděla Michaila s Dubrovem, jak si na 
osvětlené pěšině přihýbají ze společné láhve.

Zamračila jsem se. „Neříkej mi, prosím tě, že jsi mě vzbudil 
kvůli tomu, abys mi oznámil, že jdeš ke grišám do stanu. Co ode 
mě chceš? Poradit?“

„Nespala jsi. Byla jsi vzhůru a dělala sis starosti.“
„Chyba. Přemýšlela jsem, jak se vplížím do hlavního stanu 

a sbalím tam nějakého pěkného korporálčika.“ Mal se zařehtal. 
Na chvíli jsem u dveří zaváhala. Na tom být s ním bylo právě 
tohle to nejtěžší – nutil mé srdce provádět nemotorné prostocvi
ky. Nesnášela jsem předstírání, že mi ty hlouposti, které dělá, 
neubližují, ale myšlenka, že by zjistil, jak to opravdu je, pro mě 
byla ještě palčivější. Přemýšlela jsem, že se seberu a radši půjdu 
zpátky dovnitř. Ale místo toho jsem spolkla žárlivost a sedla si 
vedle něj.

„Doufám, že jsi mi přinesl něco hezkého,“ řekla jsem. „Proto
že získat Alinino tajemství úspěšného svádění tě rozhodně ne
přijde levně.“

Zachechtal se. „Můžeš mi to připsat na účet?“
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„Snad. Ale jenom protože vím, že mi to vrátíš.“
Zadívala jsem se pozorně do tmy, načež jsem spatřila, jak si 

Dubrov řádně přihnul z láhve a zavrávoral dopředu. Michail 
natáhl ruku, aby ho chytil, a jejich hlasitý smích se nesl nocí až 
k nám.

Mal zakroutil hlavou a vzdychl. „Vždycky chce s Michailem 
držet krok. Nejspíš mi v noci nazvrací do bot.“

„Dobře ti tak,“ odsekla jsem. „Tak co tady děláš?“ Když 
jsme před rokem nastoupili na vojenský výcvik, chodil za 
mnou ze začátku skoro každý večer. Ale už několik měsíců se 
nezastavil.

Pokrčil rameny. „Já nevím. U večeře jsi vypadala dost mi
zerně.“

Překvapilo mě, že si toho všiml. „Jen jsem přemýšlela o tom 
přechodu,“ začala jsem opatrně. Nebyla to tak úplně lež. Měla 
jsem hrůzu z toho, že mám vkročit do Vrásy, a rozhodně neby
lo nutné, aby Mal věděl, že jsme se s Alexejem bavili o něm. 
„Tvůj zájem mě však dojímá.“

„Ale no tak,“ zašklebil se, „dělám si starosti.“
„Když budeš mít štěstí, dá si mě zítra ráno nějaká volkra 

k snídani a budeš mít po starostech.“
„Dobře víš, že bych byl bez tebe ztracený.“
„Jedinkrát v životě ses neztratil,“ ušklíbla jsem se. Já kreslila 

mapy, ovšem byl to Mal, kdo dokázal najít sever i se zavázaný
ma očima ve stoji na hlavě.

„Ty víš, jak to myslím,“ drcnul do mě ramenem.
„Jasně,“ hlesla jsem. Ale neměla jsem o tom nejmenší ponětí. 

Vážně ne.
Tiše jsme seděli a pozorovali obláčky páry, které nám ve stu

deném vzduchu stoupaly od pusy.
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Mal upnul zrak na špičky svých bot, načež pověděl: „Nejspíš 
jsem taky nervózní.“

Šťouchla jsem do něj loktem a s rozhodností, kterou jsem ani 
trochu necítila, jsem prohlásila: „Když jsme to vydrželi s Anou 
Kuyou, tak si snad poradíme i s volkrami.“

„Jestli mě paměť neklame, když jsme měli naposledy co do 
činění s Anou Kuyou, pořádně ti vynadala a pak jsme museli 
drhnout stáje.“

Zamračila jsem se. „Snažím se tě povzbudit. Aspoň bys mohl 
předstírat, že mi to jde.“

„Víš, co je zvláštní?“ povídá najednou. „Někdy se mi po ní 
stýská.“

Snažila jsem se, co jsem mohla, nedat najevo svůj úžas. V Ke
ramzinu jsme strávili víc než deset let života a většinou jsem 
měla dojem, že Mal chce na všechno, co je s tím spojené – do
konce snad i na mě – co nejrychleji zapomenout. Tam byl jen 
další zoufalý uprchlík, jeden z mnoha sirotků, kteří musí být 
vděční za každý ždibec jídla a obnošené boty. V armádě si zís
kal postavení a nikdo nemusel vědět, že byl kdysi nikým ne
chtěný malý kluk.

„Mně taky,“ přiznala jsem. „Možná bychom jí mohli napsat.“
„Možná,“ přitakal Mal.
Zničehonic se natáhl a chytl mě za ruku. Snažila jsem si ne

všímat nenápadného zachvění, jež mi projelo tělem. „Zítra 
touhle dobou už budeme sedět v přístavu v Os Kervu, dívat se 
na oceán a popíjet kvas.“

Podívala jsem se na Dubrova potácejícího se ze strany na stra
nu a usmála se.

„A platit bude Dubrov?“
„Ne, jen já a ty,“ řekl Mal.
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„Vážně?“
„Vždycky jen já a ty, Alino.“
Na chvíli mi to připadalo jako pravda. Svět nebyl nic než ten

hle schod osvícený kuželem světla z venkovní lampy a my dva 
dočasně odevzdáni v šeru sami sobě.

„No tak!“ zahulákal Michail z cesty.
Mal vyrazil, jako by se právě probudil ze snu. Než pustil moji 

ruku, naposledy ji stiskl. „Musím jít,“ vyhrkl a jeho světácký 
úsměv byl zpátky na svém místě. „Zkus se trochu vyspat.“

Seběhl ze schodů a dohnal své druhy. „Popřej mi štěstí!“ oto
čil se za mnou.

„Hodně štěstí!“ odpověděla jsem automaticky a nejradši bych 
si za to nafackovala. Hodně štěstí? Báječně si to užij, Male. Doufám, 

že potkáš nádhernou grišu, vzplaneš k ní horoucí láskou a budete mít 

spolu aspoň tucet nesmírně nadaných a okouzlujících dětí.

Zůstala jsem sedět na schodech jako přimrazená a dívala se za 
nimi, jak mizeli v dálce, a v dlani jsem pořád ještě cítila teplo 
Malovy ruky. No co, myslela jsem si, když jsem konečně vstala. 
Třeba po cestě spadne do jámy. Vklouzla jsem zpátky na ubikaci, 
opatrně za sebou zavřela dveře a byla ráda, že se můžu schoulit 
pod peřinu.

Vyplíží se ta kudrnatá černovláska z hlavního stanu, aby se 
sešla s Malem? Zahnala jsem tu myšlenku pryč. Nic mi do toho 
není a nechtěla jsem to vědět, vážně ne. Tak jako na tuhle dívku 
se na mě Mal nikdy nepodíval, ani jako na Ruby se na mě nikdy 
nepodíval a ani nikdy nepodívá. Ale to, že jsme pořád kamará
di, je důležitější než všechno tohle.

Ale na jak dlouho? ozval se dotěrný hlas v mé hlavě. Alexej měl 
pravdu: věci se mění. Mal se změnil k lepšímu. Je hezčí, stateč
nější a nafoukanější. A já jsem… vyšší. Vzdychla jsem a otočila 
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se na druhý bok. Chtěla jsem věřit, že s Malem budeme přátelé 
napořád, musela jsem si však přiznat, že naše cesty se rozešly. 
Jak jsem ležela ve tmě a toužila usnout, myslela jsem na to, jestli 
se naše cesty budou od sebe vzdalovat pořád dál a dál, až nako
nec přijde den, kdy si zas budeme úplně cizí.
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KAPITOLA 

2

TO RÁNO MI SPLÝVÁ v nejasném oparu: snídaně, rychle 
do dokumentačního stanu zabalit náhradní papír a in
koust a pak nesmírný zmatek v suchých docích. Stála 

jsem mezi ostatními kartografy a čekali jsme, až na nás přijde 
řada, abychom se nalodili na jeden z písečných člunů tvořící 
součást malé flotily. Za námi se probouzel Kribirsk do dalšího 
všedního dne. Před námi ležela neznámá, nadouvající se tem
nota Vrásy.

Protože zvířata jsou hlučná a snadno by se splašila, přejíždí 
se Bezmoří na písečných člunech, což jsou vlastně mělké saně 
s obrovskými plachtami, díky nimž se skluznice po mrtvém še
divém písku pohybuje téměř neslyšně. Čluny byly naložené 
obilím, dřevem a bavlníkem, ale na zpáteční cestě budou na
cpané cukrem, puškami a nejrůznějším zbožím, které se do
pravuje do přímořského přístavu v Západní Ravce. Prohlížela 
jsem si palubu člunu, kde nebylo nic než plachty a rozviklané 
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zábradlí, a nedokázala zaplašit myšlenku, že tu není jediné 
místo, kde by se mohl člověk schovat.

U stěžně každého z člunů stáli dva grišové v tmavě modrých 
keftách – eterálčici z řádu přivolavačů – a kolem nich po zuby 
ozbrojení vojáci. Podle stříbrných výšivek na manžetách a podle 
lemu jejich pláště jsem poznala, že jsou to větrostrůjci, grišové, 
kteří dokáží mírnit a zesilovat proudění vzduchu, a byli tam 
proto, aby naplnili plachty větrem, který nás přenese přes dlou
hé míle Vrásy.

Zachmuřený důstojník dohlížel na vojáky s puškami stojícími 
u zábradlí. Mezi ně byli rozmístěni další eterálčici, ale tihle měli 
na pláštích červené manžety, což znamenalo, že dokáží přivolat 
oheň.

Když dostal velitel kartografů pokyn od kapitána lodi, dovedl 
nás – tedy mě, Alexeje a další pomocné kartografy – na člun, kde 
jsme se připojili k ostatním. Pak zaujal místo u stěžně po boku 
větrostrůjců, aby jim pomohl navigovat loď. V ruce držel kom
pas, který mu ve Vráse bude stejně k ničemu. V tlačenici jsem na 
palubě zahlédla Mala, stál s ostatními stopaři na druhé straně 
člunu. I oni měli pušky. Za nimi se tyčila řada lučištníků, každý 
s toulcem na zádech, v němž se ježily šípy s hroty z grišovské 
oceli. Prsty jsem nahmatala rukojeť vojenského nože, který jsem 
měla za pasem. Příliš odvahy mi to nedodalo.

Zahřměl povel velitele doků a pozemní posádka urostlých 
mužů roztlačila čluny a dovlekla je na bezbarvý písek na nejzaz
ší hranici území Vrásy. Běželi rychle, jako by jim vybledlý, mrt
volný písek hořel pod nohama.

A bylo to tady. Člun sebou zprudka trhl a dal se do pohybu po 
zemi, na niž ji dělníci z doků s funěním postrčili a která teď pod 
námi skřípala. Chytla jsem se zábradlí, abych nespadla, a srdce 
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se mi divoce rozbušilo. Větrostrůjci zvedli ruce. Plachty se s hla
sitým prásknutím napjaly a člun si razil cestu vpřed do Vrásy.

Nejprve jsem měla pocit, jako bychom pluli v hustém oblaku 
dýmu, který však nepálí a není nijak cítit. Zvuky utichly a svět 
jako by znehybněl. Pozorovala jsem, jak písečné čluny před 
námi jeden po druhém vjíždějí do tmy a ztrácejí se nám z dohle
du. Pak jsem si uvědomila, že nevidím na příď naší lodi, a nako
nec jsem neviděla už ani vlastní ruku na zábradlí. Otočila jsem 
se za sebe. Živý svět zmizel. Obklopila nás temnota – černočerná 
a beztvará, absolutní tma. Byli jsme ve Vráse.

Bylo to jako stát na konci všech věcí. Držela jsem se křečovitě 
zábradlí a cítila, jak se mi dřevo zarývá do dlaní, a byla jsem 
vděčná, že se mám čeho držet. Nevnímala jsem nic než to a nohy, 
které mě v botách začaly brnět od toho, jak jsem je vší silou tisk
la k podlaze. Nalevo od sebe jsem slyšela Alexejův dech.

Snažila jsem se uklidnit myšlenkami na vojáky s puškami a na 
ohňostrůjce v modrých pláštích. Všichni doufali, že projedeme 
Vrásou tiše, bez povšimnutí, aniž by musel zaznít jediný výstřel 
a vznítit se plameny. Ale to, že tam byli, mě beztak uklidňovalo.

Nevím, jak dlouho jsme takhle jeli. Čluny se hnaly dopředu, 
jediný slyšitelný zvuk bylo jemné křupání písku o plášť lodi. 
Připadalo mi to jako minuty, ale mohly to být klidně hodiny. 
Bude to dobré, říkala jsem si v duchu. Dobře to dopadne. Pak jsem 
ucítila, jak Alexej ve tmě šátrá po mé ruce. Sevřel mi zápěstí.

„Poslouchej!“ špitl hlasem staženým hrůzou. Chvíli jsem ne
slyšela nic než jeho přerývaný dech a pravidelné hvízdání lodi. 
Pak jsem odněkud ze tmy zaslechla další zvuk, zněl slabě, ale 
vytrvale: máchání křídel.

Jednou rukou jsem pevně stiskla Alexejovu paži, druhou jsem 
chytla rukojeť nože, srdce mi bilo na poplach, mhouřila jsem oči 
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a snažila se ve tmě něco, cokoliv, zahlédnout. Slyšela jsem na
tahování spouští, napínání tětiv. Někdo zašeptal: „Připravit!“ 
Čekali jsme a stísněně naslouchali zvukům křídel rozrážejících 
vzduch, byly stále hlasitější a připomínaly neúprosné bubnová
ní přicházející armády, která je stále blíž a blíž. Už kroužily tak 
nízko, že jsem měla pocit, že cítím na tvářích závany vzduchu.

„Zážeh!“ Zazněl povel, po němž se ozvalo křesání a – prásk – 
řetěz explozí, jak z každého člunu vyšlehly ohňostroje divokých 
plamenů, které zažehli grišové.

Mhouřila jsem oči a snažila se nečekaně prudkému světlu při
vyknout. A v záři ohně jsem je spatřila. Volkry se prý pohybují 
v malých hejnech, ale tam jich byly… ne desítky, ale stovky, 
vznášely se nad člunem a vrhaly se střemhlav dolů. Byly dě
sivější než všechno, co jsem do té doby viděla v knihách, hro
zivější než všechny přízraky, které jsem si dokázala ve své fanta
zii představit. Kolem duněla střelba. Lučištníci vypouštěli šípy 
a vzduch rozráželo ječivé, hrůzostrašné skřehotání volker.

Řítily se na nás. Uslyšela jsem pronikavý nářek a s hrůzou sle
dovala, jak volkra uchvátila nějakého vojáka, vzpíral se a kopal, 
ale ona se s ním zvedla do vzduchu a unášela ho pryč. Tiskli 
jsme se s Alexejem k sobě, krčili se u zábradlí a v rukou svírali 
své nanicovaté nože, šeptem o překot odříkávali modlitby, za
tímco se svět kolem nás měnil ve zlý sen.

Všude bylo slyšet křik mužů a nepopsatelný lidský nářek, vo
jáci ze všech sil bojovali s obrovskými okřídlenými nestvůrami, 
které se svíjely a kroutily, a nepřirozenou temnotu Vrásy rozpty
lovaly jen v nepravidelných výbojích zlatavé plameny grišů.

Pak vzduch proťal zoufalý výkřik hned vedle mě. Hrůzou se 
mi zastavilo srdce, když se Alexejova paže vysmekla z mého 
 sevření. V náhlém vzplanutí ohně jsem uviděla, jak se druhou 
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rukou křečovitě drží zábradlí. Viděla jsem jeho skučící tvář se
vřenou bolestí, jeho doširoka otevřené oči plné hrůzy a viděla 
jsem tu stvůru, co ho držela ve svých lesklých, šedivých pařá
tech a ve vzduchu zběsile mávala křídly, jak se ho snažila unést, 
viděla jsem její tlusté drápy zanořené hluboko do Alexejových 
zad a její pazoury potřísněné Alexejovou krví. Pak mu prsty 
sklouzly po zábradlí. Vrhla jsem se za ním a chytla ho za ruku.

„Drž se!“ řvala jsem.
Pak plamen uhasl a já ve tmě cítila, jak se mě jeho prsty pouští.
„Alexeji!“ volala jsem.
Jeho nářek pomalu zanikal v bojové vřavě, jak ho volkra ve 

tmě unášela dál a dál. Když další exploze plamenů ozářila oblo
hu, byl pryč.

„Alexeji,“ naříkala jsem nakloněná přes zábradlí. „Alexeji!“
Odpovědí mi byl tlukot křídel další volkry snášející se přímo 

na mě. Svírajíc v třesoucí ruce napřažený nůž jsem zavrávorala 
dozadu a jen tak tak unikla z jejích spárů. Volkra po mně sko
čila, v jejích nevidomých mléčných očích se odrážela světla 
ohňů a v sípající tlamě se jí v několika řadách černaly špičaté 
křivé zuby. Koutkem oka jsem zahlédla záblesk střelného pra
hu a uslyšela výstřel, volkra se zapotácela a zaskučela bolestí 
a vztekem.

„Běž!“ křičel Mal s puškou v ruce a obličejem zacákaným od 
krve. Popadl mě za ruku a strčil za sebe.

Volkra se ještě nevzdala, s křídlem nepřirozeně svěšeným ke 
straně se drápala po palubě. Ve světle ohně se Mal pokusil zno
vu si nabít pušku, ale volkra byla rychlejší. Dohonila nás a ne
úprosnými pařáty rozťala napříč Malovu hruď. Vykřikl bolestí.

Popadla jsem ji za poraněné křídlo a vrazila jí nůž hluboko 
mezi ramena. Na rukách jsem ucítila její mazlavé svalnaté maso. 
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Vyjekla a mocným trhnutím se vyrvala z mého sevření a já jsem  
spadla dozadu a hlavou se praštila o palubu. S vyceněnými te
sáky se ke mně vrhla šílená vzteky.

Ozval se další výstřel. Volkra se zapotácela a jako ohavná tro
ska se zřítila k zemi a z chřtánu jí vytryskla černá krev. V pološe
ru jsem viděla, že Mal sklopil pušku. Rozervanou košili měl ru
dou od krve. Zavrávoral, padl na kolena, puška mu vyklouzla 
z prstů a zhroutil se na zem.

„Male!“ V tu ránu jsem byla u něj a tiskla mu vší silou ruku na 
hruď v zoufalé snaze zastavit krvácení. „Male!“ naříkala jsem 
a po tvářích mi tekly proudy slz.

Vzduch čpěl krví a střelným prachem. Všude kolem bylo sly
šet střelbu a lidské sténání… a ohavný zvuk požírání masa. Gri
šové sice stále ještě pálili oheň, ale byl čím dál slabší a vybucho
val už jen sporadicky – a co bylo nejhorší ze všeho, uvědomila 
jsem si, že náš člun stojí. Tak to je konec, blesklo mi beznadějně 
hlavou. Naklonila jsem se nad Mala a nepřestávala tisknout 
jeho ránu.

Ztěžka dýchal. „Už jsou tu,“ lapal po dechu.
Podívala jsem se nahoru a ve slabém dohasínajícím světla 

ohně jsem uviděla, že přímo na nás letí dvě volkry.
Přitiskla jsem se k Malovi a jeho tělo zaštítila svým. Věděla 

jsem, že je to marné, ale nic víc jsem udělat nemohla. Ucítila jsem 
jejich smrdutý zápach a tělo mi ovanul vzduch zvířený máchá
ním jejich křídel. Přitiskla jsem čelo na Malovo a on zašeptal: 
„Potkáme se v lukách.“ Zmocnil se mě vztek a bezmoc a tváří 
v tvář vlastní smrti se ve mně něco zlomilo. Dlaně jsem měla 
plné Malovy krve a v zoufalství hleděla na jeho mně tak drahou 
tvář zkroucenou bolestí. Volkra mi zaťala drápy do ramene a ví
tězoslavně zařvala. Tělem mi projela ostrá bolest.
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Pak svět zbělel.
Musela jsem zavřít oči, tak náhlá a pronikavá byla záplava 

světla, jež zčista jasna explodovala přímo přede mnou. Jako by 
mě prostoupila a oslepila, jako bych se v ní utopila. Odněkud 
shora ke mně doléhal děsivý vřískot. Stisk pařátů povolil a já 
ucítila prudký náraz, jak jsem zprudka dopadla dolů a narazila 
hlavou o palubu. Pak už jsem necítila nic.
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PROBRALA JSEM SE NÁHLE. Na kůži jsem cítila lehký vá
nek, a když jsem otevřela oči, spatřila jsem něco, co vypa
dalo jako tmavá oblaka dýmu. Ležela jsem na zádech na 

palubě člunu. Netrvalo dlouho a začalo mi docházet, že mraky 
řídnou a mění se v tmavou mlhu, za níž místy prosvítá podzim
ní slunce. Znovu jsem zavřela oči a mým tělem se rozlila očistná 
úleva. Jsme na cestě z Vrásy, říkala jsem si. Nějak jsme se z toho do-

stali. Nebo ne? Vzpomínka na boj s volkrami byla v tu ránu zpát
ky. Kde je Mal?

Pokusila jsem si sednout, ale rameny mi projela palčivá bo
lest. Zaťala jsem zuby a nadzdvihla se. Hleděla jsem přímo do 
hlavně pistole.

„Dej to pryč,“ vyštěkla jsem a odstrčila pušku stranou.
Voják ji namířil zpátky tam, kde byla, a výhružně s ní do mě 

strčil. „Zůstaň, kde jsi,“ nařídil mi.
Nevěřícně jsem na něj zírala. „Co se ti stalo?“
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„Už je vzhůru!“ křikl přes rameno. Přišli další dva ozbrojení 
vojáci, kapitán lodi a korporálčice. S hrůzou jsem si všimla, že 
manžety na její rudé keftě mají černou výšivku. Smrtička! Co se 
mnou chce dělat?

Rozhlédla jsem se kolem. Větrostrůjci pořád ještě stáli u stěž
ně a se zdviženýma rukama nás za silného větru vedli vpřed, po 
boku jim stál jen jeden jediný voják. Paluba byla místy kluzká od 
krve. Zvedl se mi žaludek, protože se mi hned vybavily hrůzy 
přestálého zápasu. Korporálčici hojiči obcházeli raněné. Kde je 
Mal? Podél zábradlí stáli vojáci a grišové, všichni popálení a celí 
od krve, jejich řady od chvíle, kdy jsme vyrazili, znatelně proří
dly. Všichni mě unaveně pozorovali. S narůstajícím zděšením 
mi pomalu docházelo, že ti všichni, vojáci i korporálčice, mě hlí
dají. Jako vězně.

Vypravila jsem ze sebe: „Mal Oretsev. Je to stopař. Byl zraněný 
při útoku. Kde je?“ Žádná odpověď. „Prosím vás,“ žadonila 
jsem, „kde je?“

Loď sebou trhla, jak narazila na pevninu. Kapitán na mě na
mířil puškou. „Vstávej.“

Napadlo mě, že se prostě odmítnu zvednout, dokud mi ne
řeknou, co se stalo s Malem, ale při pohledu na smrtičku jsem 
si to rozmyslela. Sotva jsem se zvedla ze země, celá zkroucená 
bolestí, jež mi působila rána na ramenou, ztěžka jsem zavrávo
rala, protože právě v tu chvíli sebou loď škubla, když se jí dělní
ci z doků chopili a začali ji tahat ven. Instinktivně jsem natáhla 
ruku, abych se zachytila a nespadla, a voják, jehož jsem se při 
tom náhodou dotkla, ode mě prudce odskočil, jako bych ho spá
lila. Podařilo se mi nabrat rovnováhu a myšlenky v mé hlavě 
zmateně vířily.

Člun se opět zastavil.
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„Běž,“ rozkázal kapitán. Z lodi jsem vyšla v doprovodu vojá
ků mířících na mě svými zbraněmi. Míjela jsem ty, kteří stejně 
jako já přežili, a s narůstajícím neklidem zjišťovala, že na mě se 
zvědavým úžasem zírají, když mi náhle sklouzl zrak na velitele 
kartografů, který se právě o něčem dohadoval s jedním z vojá
ků. Chtěla jsem zastavit a říct mu, co se stalo s Alexejem, nese
brala jsem však odvahu.

Vstoupili jsme do suchých doků a mě nesmírně překvapilo, 
když jsem si uvědomila, že jsme zpátky v Kribirsku. Vůbec jsme 
Vrásu nepřejeli. Pořád lepší mašírovat přes tábor s puškou v zá
dech než být v Bezmoří.

Ale zas o tolik lepší to není, přemítala jsem naplněna úzkostí.
Když mě vojáci vedli po hlavní cestě, zanechávali lidé své 

práce a civěli na mě. Myšlenky mi divoce vířily hlavou. Přestože 
jsem hledala spoustu odpovědí, žádné jsem nenalézala. Proved
la jsem něco ve Vráse? Porušila jsem nějak vojenský protokol? 
A jak jsme se odtamtud proboha dostali? V ráně mi začalo cu
kat. Poslední, na co jsem si vzpomínala, byla nesnesitelná bolest, 
když mi volkra zaťala pařáty do zad, a pak ten pronikavý vý
buch světla. Jak jsme to přežili?

Jakmile jsme došli k velitelskému stanu, všechny myšlenky se 
mi rázem vykouřily z hlavy. Kapitán dal vojákům rozkaz zasta
vit a zamířil ke vchodu.

Korporálčice natáhla ruku, aby ho zastavila. „Je to ztráta času. 
Měli bychom okamžitě přistoupit k…“

„Dej ze mě tu ruku pryč, krvelačnice,“ utrhl se na ni kapitán 
a odhodil jí ruku stranou.

Korporálčice na něj chvíli zírala s nebezpečně přimhouře
nýma očima, pak se chladně usmála a mírně se uklonila. „Da, 

kapitán.“
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Na rukou mi naskočila husí kůže.
Kapitán zmizel ve stanu. Čekali jsme. Koutkem oka jsem se 

nervózně podívala na korporálčici, která zjevně svůj spor s ka
pitánem nechala plavat a teď si mě znovu důkladně prohlížela. 
Byla mladá, možná dokonce mladší než já, ale to ji nikterak ne
odradilo od toho, aby se postavila svému nadřízenému. Proč by 
taky mělo? Mohla by kapitána na místě zabít, aniž by vůbec ta
sila zbraň. Promnula jsem si paže, abych zahnala chlad, který se 
do mě najednou dal.

Závěs stanu se rozlétl a mě polilo horko, neboť jsem spatřila 
přicházet kapitána a hned v jeho patách neúprosného plukovní
ka Rajevského. Co jsem jen mohla provést, že mě nechávají 
předvést před takovou šarži?

Plukovník si mě změřil a z jeho větrem ošlehané tváře čišela 
nelibost.

„Co jsi zač?“
„Pomocná kartografická síla, Alina Starková. Královský sbor 

kartogra…“
Skočil mi do řeči. „Co jsi zač?“

Zamrkala jsem. „Já… já kreslím mapy, pane.“
Rajevský se zamračil. Vzal si stranou jednoho vojína, cosi mu 

pošeptal a ten tryskem vyrazil zpátky směrem k dokům. „Jde
me,“ přikázal pak úsečně.

Do zad mě žďuchla hlaveň a vykročila jsem vpřed. Vůbec jsem 
neměla dobrý pocit z toho, kam mě vedli. To přece není možné, ří
kala jsem si zoufale v duchu. Vždyť to nedává žádný smysl. Ale 
jak jsme šli pořád dál a obrovský černý stan se před námi tyčil stá
le větší a větší, nemohlo být pochyb o tom, kam máme namířeno.

Vstup do hlavního stanu grišů střežili další smrtičové a oprič-

níci oblečení v černočerném – elitní vojáci a osobní stráž Tem
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nyje. Opričníci sice nejsou grišové, ale nahánějí člověku úplně 
stejnou hrůzu.

Korporálčice z člunu prohodila několik slov se stráží u stanu 
a pak s plukovníkem Rajevským zmizela vevnitř. Srdce mi 
tlouklo jako splašené a šeptání za mými zády a zvědavé pohle
dy moji úzkost ještě zvětšovaly.

Vysoko nad námi vlály ve větru čtyři prapory: modrý, červe
ný, fialový a nejvýš ze všech černý. Ještě včera v noci mluvil Mal 
se svými kamarády z legrace o tom, že se dostanou do tohohle 
stanu, a byli zvědaví, co tam asi je. A teď to vypadá, že ten, kdo 
to zjistí, budu já. Kde je Mal? Myšlenka na něj se mi neustále vra
cela, byla to jediná jasná myšlenka, jíž jsem byla schopna.

Po chvíli, která mi připadala jako celá věčnost, se korporálčice 
vrátila a kývla na kapitána, aby mě vzal dovnitř.

Krása, jež mě obklopila, přehlušila všechen můj strach, který 
se alespoň na chvíli rozplynul. Na stěnách stanu viselo v kas
kádách naskládané bronzové hedvábí, jež ve světle svící plápo
lajících v lustrech vysoko nad námi oslnivě zářilo. Na zemi le
žely tlusté koberce a kožešiny. Paravány z mihotavého hedvábí 
vytvářely podél stěn oddělená zákoutí, v nichž se grišové oble
čení do zářivých keft oddávali nejrůznějším činnostem. Někteří 
stáli a povídali si, jiní odpočívali na polštářích a popíjeli čaj. Dal
ší dva byli naklonění nad šachovnicí. Odněkud bylo slyšet brn
kání balalajky. Vévodovo panství bylo také nádherné, ale byla to 
zašlá krása zaprášených místností a odlupující se omítky, byl to 
dozvuk něčeho, co kdysi bývalo velkolepé. Ještě nikdy předtím 
jsem však neviděla nic podobného tomuhle stanu. Tohle místo 
bylo ztělesněním bohatství a moci.

Vojáci mě vedli uličkou po dlouhém běhounu, na jehož konci 
jsem na vyvýšeném pódiu spatřila černý pavilon. Jak jsme se 
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k němu blížili, prolétla stanem vlna vzrušení. Grišové, muži 
i ženy, ustávali v hovoru a okukovali mě. Někteří dokonce vsta
li, aby na mě lépe viděli.

Než jsme došli k pódiu, bylo ve stanu hrobové ticho a já měla 
pocit, že překotný tlukot mého srdce musí slyšet snad úplně 
kaž dý. Několik ministrů v bohatých róbách s královským zna
mením dvouhlavé orlice a skupina korporálčiků byli shromáž
děni před černým pavilonem kolem dlouhého stolu pokrytého 
mapami. V jeho čele stálo bohatě vyřezávané křeslo z nejčerněj
šího ebenového dřeva s vysokým opěradlem a v něm seděla po
stava v černé keftě s bradou opřenou o bledou ruku.

Jenom jeden griša nosil černou, směl nosit černou. Plukovník 
Rajevský stál po jeho boku, něco si říkali, ale velmi tiše, takže 
jsem nic z toho nezaslechla.

Prohlížela jsem si ho s rozpolcenými pocity, naháněl mi hrůzu 
a zároveň ve mně vzbuzoval úžas. Vždyť je příliš mladý, říkala 
jsem si. Temnyj, který dnes vládne grišům, byl u moci už před 
tím, než jsem se narodila, ale muž, který seděl na pódiu nade 
mnou, nevypadal o tolik starší než já. Měl krásný, ostře řezaný 
obličej, hustou kštici černých pevných vlasů a jasné šedé oči, jež 
se mu leskly jako dva křemeny. Věděla jsem, že mocní grišové 
údajně žijí dlouho a že Temnyj je ze všech nejmocnější. Ale stejně 
jsem z toho měla divný pocit, připadalo mi to celé nějak ne
správné a vzpomněla jsem si na Evina slova: Není normální člo-

věk. Jako nikdo z nich.

Z davu, který se kolem mě pod pódiem vytvořil, zazvonil vy
soký smích. Poznala jsem dívku v modrém, tu, která jela ve voze 
eterálčiků a kterou tak okouzlil Mal. Špitla něco do ucha kama
rádce s kaštanovými vlasy stojící vedle ní a obě se znovu roze
smály. Studem jsem zčervenala, když jsem si představila, jak asi 
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musím po cestě do Vrásy a po bitvě s hejnem hladových volker 
ve svém roztrhaném, ošuntělém kabátě vypadat. Ale zvedla 
jsem bradu a podívala se té krasavici přímo do očí. Klidně se mi 

smějte, jak je vám libo, myslela jsem si sveřepě. Ať si šeptáte cokoliv, 

už jsem slyšela horší věci. Chvíli jsme se sebe koukaly, až nakonec 
stočila zrak jinam. Okamžik jsem si vychutnávala prchavý pocit 
uspokojení, ale záhy mě hlas plukovníka Rajevského přenesl 
zpátky do reality.

„Přiveďte je,“ rozkázal. Otočila jsem se a viděla, jak vojáci při
vádějí do stanu skupinu zdecimovaných a vyděšených lidí, kte
ré vedou uličkou dál dopředu. Zahlédla jsem mezi nimi vojáka, 
jenž byl u toho, když na mě volkra zaútočila, a také velitele kar
tografů. Svůj jindy upravený kabát měl potrhaný a špinavý, 
z tváře mu čišel strach. S narůstající tísní mi docházelo, že jsou 
to lidé z našeho člunu, kterým se podařilo přežít, a předvádějí je 
před Temnyje jako svědky. Co se to ve Vráse stínu stalo? Co jsem 
podle nich provedla?

Srdce se mi zastavilo, když jsem v té skupince zahlédla stopa
ře. Nejdřív jsem uviděla Michaila, jeho rozcuchaná zrzavá hlava 
na tlustém krku poskakovala nad všemi ostatními, a o něj se opí
ral Mal, pod zkrvavenou košilí mu prosvítaly obvazy, byl bledý 
a vypadal nesmírně unaveně. Podlomily se mi nohy a musela 
jsem si dát ruku před pusu, abych nahlas nevzlykla.

Mal žije. Nejradši bych se prodrala davem a vrhla se mu ko
lem krku, tak obrovský mi spadl kámen ze srdce. Ale jediné, co 
jsem v tu chvíli mohla dělat, bylo zůstat stát na místě. Ať už 
se stalo cokoliv, bude to dobré. Přežili jsme Vrásu stínu a tohle 
šílenství přežijeme taky.

Otočila jsem se zpátky k pódiu a má kuráž byla ta tam. Tem
nyj hleděl přímo na mě. Seděl stejně uvolněně jako předtím 
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a pořád naslouchal plukovníkovi Rajevskému, ale přitom mě 
pronikavým pohledem soustředěně sledoval. Otočil se zpátky 
na plukovníka a já si až teď uvědomila, že jsem celou tu dobu 
zatajovala dech.

Když otrhaná skupina přeživších dorazila k pódiu, plukovník 
Rajevský nařídil: „Podejte hlášení, kapitáne!“

Kapitán si stoupl do pozoru a bezbarvým hlasem odpověděl: 
„Asi po třiceti minutách přechodu na nás zaútočilo obrovské hej
no volker. Zabránily nám v dalším postupu a utrpěli jsme těžké 
ztráty. Bojoval jsem na pravoboku lodi. V tu chvíli jsem viděl…“ 
Voják zaváhal, a když znovu promluvil, nezněl jeho hlas zdaleka 
tak jistě. „Nevím, co jsem přesně viděl. Světelnou záři. Jasnou jako 
v pravé poledne, ještě jasnější. Jako když se díváte do slunce.“

V davu to zahučelo. Ti, kteří přežili, přikyvovali a já se přistih
la, že přikyvuju s nimi. Také jsem tu světelnou zář viděla.

Voják se rychle vzpamatoval a pokračoval: „Volkry se rozptý
lily a světlo zmizelo. Vydal jsem rozkaz vrátit se okamžitě zpát
ky do doků.“

„A ta dívka?“ zeptal se Temnyj.
Hrůzou ve mně hrklo, když jsem si uvědomila, že mluví 

o mně.
„Tu dívku jsem neviděl, prevoschoditelstvo.“
Temnyj nadzdvihl obočí a obrátil se k ostatním. „Kdo viděl, co 

se vlastně stalo?“ pronesl chladným, odtažitým, téměř nezúčast
něným tónem.

Ti, kteří tam byli, si začali mezi sebou šuškat. Pak pomalu, 
ostýchavě předstoupil velitel kartografů. Zabolelo mě u srdce. 
Nikdy jsem ho neviděla tak zpustošeného. Prořídlé hnědé vlasy 
mu na hlavě trčely všemi směry, prsty si nervózně poklepával 
po zničeném kabátě.
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