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Rhysand
Dva roky před zbudováním zdi

Bzučení much a křik přeživších dávno vystřídaly dunění váleč
ných bubnů.

Válečné pole se změnilo ve spletenec bezvládných těl lidí i víl, 
který pouze sem tam narušovala zlámaná křídla čnící k šedé ob
loze či mohutná koňská mršina.

V tom horku bude jejich puch zanedlouho nesnesitelný, a to 
i navzdory pokrývce těžkých mraků. Kolem očí hledících ne
hybně vzhůru už lezly mouchy. Ty nedělaly rozdíl mezi masem 
lidí a nesmrtelných víl.

Kráčel jsem po kdysi travnaté pláni a všímal si zástav napůl 
pohřbených v blátě a krvi. Stálo mě většinu sil, co mi ještě zbýva
ly, abych nevláčel křídla po mrtvých a kusech zbroje. Z mé moci 
zbyla vyprázdněná studnice už předtím, než krveprolití ustalo.

Poslední hodiny jsem bojoval tak jako smrtelníci po mém 
boku: mečem i pěstmi, s brutálním, nepomíjejícím soustředě
ním. Drželi jsme linie proti Ravenniiným legiím. Hodinu za 
hodinou jsme je drželi, jak mi otec přikázal, a já věděl, že není 
jiná možnost. Pokud bychom zklamali, zasadilo by to smrtící 
ránu naší již beztak rozdrolené obraně.

Pevnost, jež se mi tyčila za zády, byla příliš cenná na to, aby
chom ji nechali padnout do rukou králových přívrženců. Ne
jen kvůli její poloze v srdci světadílu, ale také kvůli zásobám za 
jejími zdmi. Kvůli kovárnám na západní straně, z nichž dnem 
i nocí stoupal dým a kde kováři v potu tváře pracovali na vý
zbroji pro naše vojska.
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Kouř z výhní se nyní smísil s tím, jenž stoupal z hranic, které 
už za mnou zapalovali, zatímco jsem šel dál a prohlížel si tváře 
padlých. Připomněl jsem si, abych vyslal všechny vojáky, co na 
to budou mít žaludek, aby sebrali zbraně ať už té, či oné strany. 
Potřebovali jsme je příliš zoufale na to, abychom si dělali hla
vu s otázkami cti. Už proto, že si náš protivník podobné starosti 
v nejmenším nepřipouštěl.

Takový klid. Na bojišti panoval neskutečný poklid v porov
nání s jatkami a chaosem, které před hodinami konečně ustaly. 
Královské vojsko spíše ustoupilo, než že by se vzdalo, a pone
chali své mrtvé vránám.

Obešel jsem nehybného kaštanového valacha. Jeho krásné 
oči byly dosud plné děsu a zkrvavený bok měl pokrytý mou
chami. Jezdec ležel zkroucený pod ním s napůl rozťatou hla
vou. Nešlo o ránu mečem. Ne, ty kruté rány mu zasadily drápy.

Nehodlali se jen tak vzdát. Království a území, jež si chtě
la ponechat lidské otroky, neměla v úmyslu válku vzdát, pokud 
by neměla jinou možnost. A i potom… Záhy jsme se na vlastní 
kůži přesvědčili, že nebudou brát ohledy na dávné zásady a pra
vidla boje. Pokud šlo o vílí kraje, které válčily po boku smrtel
ných bojovníků… Měli jsme být vyhubeni jako škodná.

Mávnutím jsem odehnal mouchu, která mi bzučela u ucha. 
Ruku jsem měl pokrytou svou i cizí krví.

Vždy jsem měl za to, že smrt bude cosi jako poklidný návrat 
domů – sladká, smutná ukolébavka, jež mě odvede pryč, ať mě 
tam očekává cokoli.

Nohou chráněnou zbrojí jsem rozlomil tyč zástavy náležejí
cí královskému korouhevníkovi a zamazal jsem kance s ostrými 
špičáky vyšitého na smaragdově zeleném poli.

Teď si říkám, co když ukolébavka smrti není krásná píseň, 
ale otupující bzukot much. Co když jsou mouchy a červi všichni 
do jednoho komornými smrti.

Všude, kam oko dohlédlo, se bitevní pole táhlo až k obzoru, 
s jedinou výjimkou, jíž byla pevnost za mými zády.

Tři dny jsme je odráželi. Tři dny jsme zde bojovali a umírali.
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Linie jsme ovšem udrželi. Opakovaně jsem shromažďoval 
lidi i  víly. Nedovolili jsme králově straně prolomit naše řady, 
přestože na druhý den nelítostně udeřili na náš zranitelný pravý 
bok s novými oddíly.

Využíval jsem svou moc, dokud z ní nezbylo nic než kouř 
v žilách, a poté jsem uplatnil illyrijský výcvik, až jediné, co jsem 
dokázal, bylo máchat štítem a mečem. To bylo vše, čím jsem mohl 
čelit hordám nepřátel.

Z hromady mrtvol vznešených víl trčelo zpola roztržené 
 illyrijské křídlo, jako by bylo zapotřebí všech šesti válečníků, 
aby bojovníka srazili k zemi. Jako by je vzal všechny s sebou do 
hrobu.

Odtahoval jsem navršené mrtvoly a srdce mi zděšeně tlouk
lo ve ztýraném těle.

Na úsvitu třetího a posledního dne dorazily posily, které otec 
vyslal, když jsem ho v zoufalství žádal o pomoc. Nechal jsem 
se příliš strhnout bojovou zuřivostí na to, abych si všiml, kdo 
to byl, kromě toho, že jde o illyrijský oddíl, obzvlášť když tolik 
z nich mělo nasazená Zřídla.

Avšak během těch hodin, kdy nám zachránili kůži a zvráti
li průběh bitvy, jsem mezi živými nezahlédl žádného ze svých 
bratrů. Netušil jsem, zda Cassian nebo Azriel vůbec bojovali na 
planině.

V Azrielově případě to nebylo pravděpodobné, protože si ho 
otec ponechával nablízku jako zvěda, zato Cassian… Cassiana 
sem mohl povolat. Nepřekvapilo by mě, kdyby ho otec poslal 
k oddílu, jenž bude s největší pravděpodobností rozprášen. Jak 
tomu bylo v tomto případě, kdy z bitevního pole odbelhala sot
va polovina válečníků.

Zvedl jsem poslední mrtvou vznešenou vílu ležící na padlém 
illyrijském vojákovi. Mé bolavé, zkrvavené prsty se nořily mezi 
proraženou zbroj a lepkavou, tuhou kůži.

Měl tmavou kůži, zlatohnědou kůži… Stejnou, jako měl 
Cassian.

Ten sinalý obličej hledící k nebi však Cassianův nebyl.



Prudce jsem vydechl. Plíce jsem měl stále rozdrásané křikem 
a rty vyprahlé a popraskané.

Nutně jsem potřeboval vodu. Jenomže z kupy mrtvých opo
dál čněla další dvojice illyrijských křídel.

Klopýtl jsem a vrhl se vpřed. V duchu jsem se odebral na ja
kési tmavé, tiché místo, když jsem otočil přeražený krk do správ
né polohy a zahleděl se do tváře pod prostou přílbou.

Nebyl to on.
Prodral jsem se přes mrtvoly k dalšímu Illyrijci.
Pak k dalšímu a k dalšímu za ním.
Některé jsem znal, další ne. Válečné pole se táhlo dál pod 

oblohou.
Míli za mílí. Království hnijících mrtvých.
A já nepřestával hledat.



PRV NÍ ČÁST  

PRINCEZNA 
MRŠIN
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1
Feyre

Ten obraz byla lež.
Pestrobarevná, líbivá lež přetékající bledě růžovými květy a ši

rokými slunečními paprsky.
Začala jsem na něm pracovat včera. Šlo o poklidnou stu

dii růžové zahrady za otevřenými okny ateliéru. Za změtí trnů 
a  lístků hladkých jako satén se do dáli zvedaly svěže zelené 
 kopce.

Nekonečné, nepomíjející jaro.
Kdybych namalovala portrét dvora, jak mě k tomu nutilo 

svědomí, byl by to obraz plný trnů rvoucích kůži, květin zabí
rajících sluneční paprsky menším rostlinám a zvlněných kopců 
pokrytých rudými skvrnami.

Ovšem každý tah štětcem na širokém plátně byl vypočíta
ný. Každá příměs a křivka mísících se barev měla zachytit nejen 
idylické jaro, ale i prosluněnou náladu. Nepříliš šťastnou, ale ná
ladu někoho, kdo se naštěstí konečně uzdravuje z hrůz, se kte
rými jsem se ostatním opatrně svěřila.

Řekla bych, že jsem za uplynulé týdny vytříbila své chová
ní stejně důmyslně jako některý ze svých obrazů. Měla jsem 
za to, že kdybych si dovolila vzít na sebe podobu, po níž jsem 
ve skutečnosti toužila, ozdobila bych se spáry schopnými tr
hat maso a rukama, jež by zakroutily krkem mým nynějším 
společníkům. Zanechala bych za sebou zlacené síně potřísně
né krví.

Ale ještě ne.
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Ještě ne, připomínala jsem si s každým pohybem štětce, s kaž
dým tahem, který jsem během oněch týdnů udělala. Blesku
rychlá pomsta by nikomu a ničemu neprospěla, pokud nepočí
tám svou vlastní planoucí zuřivost.

Přestože jsem pokaždé, když jsem s nimi mluvila, slyšela, jak 
Elain vzlyká, když ji nutili vstoupit do Kotlíku. Přestože jsem 
pokaždé, když jsem na ně pohlédla, viděla, jak Nesta míří prs
tem na krále Hybernu v příslibu smrti. Přestože mi pokaždé, 
když jsem je ucítila, zaplnil nos pach Cassianovy krve vytékající 
na tmavé kameny kostěného hradu.

Zlomila jsem štětec v prstech.
Rozštípla jsem ho vpůli. Bledá rukojeť byla natolik zničená, 

že ji nepůjde opravit.
Tiše jsem zaklela a ohlédla se k oknům a dveřím. Dům byl 

plný slídivých očí, takže jsem štětec nemohla vyhodit do koše.
Zapátrala jsem myslí, jako bych rozhazovala síť, abych vypá

trala, jestli je nablízku možný svědek nebo špeh. Nikoho jsem 
nenašla.

Zvedla jsem ruce před sebe, abych měla na každé dlani jed
nu polovinu štětce.

Na okamžik jsem si dovolila prohlédnout skrz kouzlo ukrý
vající tetování na mé pravici a předloktí. Na symboly mých pra
vých citů. Mého skutečného titulu.

Vladařka Nočního dvora.
Stačil náznak pomyšlení a zlomený štětec zahořel plameny.
Oheň mě nespálil, přestože pohltil dřevo, štětec i barvu.
Nezbylo nic než kouř a popel a já přizvala vítr, aby mi je 

smetl z dlaní otevřenými okny ven.
Pro jistotu jsem přivolala ze zahrady vánek, který prolétl po

kojem, odnesl pozůstatky stuh kouře a naplnil místnost omam
nou, dusivou vůní růží.

Třeba až bude mé poslání tady u konce, vypálím do základů 
i tenhle dům. A začnu těmi růžemi.

Ve skrytu mysli jsem pocítila přítomnost dvou víl, které se 
ke mně přibližovaly. Hbitě jsem popadla další štětec, namočila 
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ho do nebližšího odstínu a odstranila jsem neviditelné, tmavé 
nástrahy, jimiž jsem obemkla místnost, aby mě upozornily na 
případné návštěvníky.

Pokoušela jsem se zachytit, jak sluneční paprsky ozařují jem
né žilky plátku růže, a snažila jsem se nemyslet na to, jak jsem 
podobně malovala illyrijská křídla, když vtom se otevřely dveře.

Sehrála jsem roli malířky zabrané do práce. Stačilo lehce svě
sit ramena a naklonit hlavu. Ještě lépe jsem sehrála to, jak jsem 
se ohlédla přes rameno, jako bych se musela obzvlášť přemáhat, 
abych se odtrhla od obrazu.

Skutečnou výzvou bylo přinutit se k úsměvu. Tak aby se 
mi odrazil v očích – podle toho se dá odhadnout, nakolik je 
něčí úsměv upřímný. Nacvičovala jsem si to v zrcadle. Stále 
dokola.

Takže jsem bez potíží přimhouřila oči a věnovala jsem Tam
linovi mírný, a přitom šťastný úsměv.

Stejně jako Lucienovi.
„Promiň, že tě rušíme,“ omlouval se Tamlin a pátral v mé 

tváři po stopě stínů, které se na mně, jak jsem si dobře uvědo
movala, občas podepsaly a které jsem si pěstovala, abych si ho 
udržela od těla, až se slunce snese za okolní vrcholky. „Říkal 
jsem si, že by ses možná ráda připravila na schůzku.“

Přiměla jsem se polknout a položit štětec. Nebyla jsem ničím 
víc než nervózní, nejistou dívkou, kterou jsem kdysi dávno bý
vala. „Je… Mluvil jsi o tom s Ianthe? Opravdu přijde?“

Zatím jsem se s ní nesetkala. S velekněžkou, která vydala mé 
sestry Hybernu a zradila nás.

Ačkoli mi Rhysand prostřednictvím pouta, jež nás spojovalo 
coby druha a družku, posílal neurčité, kvapné zprávy, které zčás
ti utišily můj strach a hrůzu… Byla za to odpovědná. Za to, co 
se stalo před týdny.

Odpověděl mi Lucien, který si měřil můj obraz, jako by 
v něm byl skrytý důkaz, který podle mě nepochybně hledal. 
„Ano. Měla… k tomu své důvody. Je ochotná ti je vysvětlit.“

Možná společně s důvody, proč nenechá na pokoji žádného 
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z mužů, který se jí zalíbil, ať už o to dotyčný stojí, nebo ne. Proč 
obtěžovala Rhyse a Luciena.

Zajímalo by mě, co si o tom Lucien ve skutečnosti myslí. Co 
říká na to, že za její přátelství s Hybernem zaplatila jeho druž
ka. Elain.

O Elain jsme spolu mluvili jen jednou, den potom, co jsem 
se vrátila.

Ať Jurian naznačoval cokoli ohledně toho, jak se bude Rhysand 
k mým sestrám chovat, sdělila jsem mu, ať je Noční dvůr, jaký chce, 
oni mým sestrám takhle neublíží – aspoň prozatím. Rhysand zná 
vynalézavější způsoby, jak je trápit.

Zdálo se, že o tom Lucien stále pochybuje.
Na druhou stranu jsem při kratičkých „návratech“  paměti 

také naznačila, že já takovéto vynalézavosti nebo pozornostem 
unikla.

To, že tomu tak snadno uvěřili, že se domnívali, že by kdy 
Rhysand někoho nutil… Tu urážku jsem přidala na dlouhý, pře
dlouhý seznam věcí, za které mi zaplatí.

Odložila jsem štětec, sundala si zástěru plnou skvrn a opatr
ně jsem ji odložila na stoličku, na níž už jsem dvě hodiny seděla.

„Půjdu se převléknout,“ zamumlala jsem a přehodila si cop 
přes rameno.

Tamlin přikývl a sledoval každý můj pohyb, když jsem k nim 
zamířila. „Ten obraz je nádherný.“

„Ještě zdaleka není hotový,“ odpověděla jsem a oprášila jsem 
přitom tón dívky, která není zvyklá na chválu a poklony a ne
stojí o pozornost. „Pořád vyžaduje spoustu práce.“

Popravdě řečeno byl to jeden z mých nejlepších výtvorů, 
 ovšem to, že postrádá ducha, bylo zřejmé jenom mně.

„To se asi dá říct o nás všech,“ nadhodil Tamlin s váhavým 
úsměvem.

Potlačila jsem nutkání protočit panenky a oplatila jsem mu 
úsměv. Když jsem ho míjela, přejela jsem mu rukou po rameni.

Deset minut nato jsem se vynořila ze své nové ložnice a Lu
cien na mě už čekal.
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Trvalo mi dva dny, než jsem přestala chodit do té staré a za
čala na vrcholu schodiště zatáčet vpravo namísto vlevo. Ve staré 
ložnici ale nic nebylo.

Jednou jsem do ní nahlédla, den potom, co jsem se vrátila.
Nábytek byl rozbitý, pokrývky roztrhané a oblečení rozháze

né všude kolem, jako by mě Tamlin hledal ve skříni. Podle všeho 
nikomu nedovolil, aby pokoj uklidil.

Nedalo se tam však bydlet kvůli těm šlahounům posetým 
trny. Má stará ložnice jimi byla dočista zarostlá. Kroutily se 
a svíjely kolem zdí, proplétaly se kusy nábytku. Podle všeho tam 
vklouzly z mřížky pod mými okny, jako kdyby uběhlo sto let, ne 
jen pár měsíců.

Ložnice se stala hrobkou.
Zvedla jsem hebkou růžovou sukni vzdušných šatů v ru

ce a zavřela jsem za sebou dveře. Lucien se opíral o dveře na
proti.

Za nimi byl jeho pokoj.
Nepochybovala jsem o tom, že se postaral, abych dostala pro

tější ložnici. Nepochybovala jsem, že se jeho kovové oko neustá
le obracelo k mým komnatám, i když spal.

„Překvapuje mě, že jsi tak klidná vzhledem k slibům, které jsi 
dala v Hybernu,“ prohodil Lucien místo pozdravu.

Slíbila jsem, že zabiju lidské královny, krále Hybernu, Ju
riana a Ianthe za to, co napáchali na mých sestrách a přátelích.

„Sám jsi řekl, že Ianthe k tomu měla své důvody. Jsem sice 
vzteky bez sebe, ale můžu ji vyslechnout.“

Neprozradila jsem Lucienovi, co vím ohledně její pravé po
vahy. Znamenalo by to vysvětlovat mu, že ji Rhys vyhodil ze 
svého domu. Že to udělal, aby ochránil sebe a členy svého dvora. 
Vyvolala bych tím příliš mnoho otázek a ohrozila příliš mnoho 
pečlivě vymyšlených lží, které udržovaly jeho i jeho dvůr – můj 
dvůr – v bezpečí.

Ačkoli jsem se ptala, jestli to po Velarisu bylo vůbec  nezbytné. 
Naši nepřátelé o městě věděli. Věděli, že je to dobré, pokojné 
místo. A při první příležitosti se ho pokusili zničit.
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Vina za útok na Velaris, jenž přišel potom, co o něm Rhys 
pověděl lidským královnám, bude mého druha pronásledovat 
po zbytek našich nesmrtelných životů.

„Vymyslí si takový příběh, jaký bys chtěla slyšet,“ varoval mě 
Lucien.

Pokrčila jsem rameny a zamířila jsem do prázdné chodby 
pokryté kobercem. „To posoudím sama. Ovšem zdá se, že ty už 
jsi předem rozhodnutý jí nevěřit.“

Srovnal se mnou krok. „Zatáhla do toho dvě nevinné ženy.“
„Snažila se zajistit silné spojenectví s Hybernem.“
Lucien mi položil ruku na loket a zastavil mě.
Dovolila jsem mu to, protože kdybych to neudělala a přenes

la se, jako jsem to provedla před měsíci v lese, nebo kdybych po
užila illyrijský obranný chvat, abych ho srazila na zadnici, pro
zradila bych svou přetvářku.

„Na to jí přece neskočíš.“
Prohlížela jsem si širokou snědou ruku, která mi svírala lo

ket. Potom jsem se mu zadívala do červenohnědého i otáčející
ho se zlatého oka.

Lucien zašeptal: „Kde ji ukrývá?“
Věděl jsem, koho má na mysli.
Zavrtěla jsem hlavou. „Nevím. Rhysand by je mohl schová

vat na stovce míst, ale pochybuji, že by Elain držel na některém 
z nich, protože ví, že tuším, kde jsou.“

„I tak mi to řekni. Vyjmenuj je do posledního.“
„Jakmile vkročíš na jeho území, zemřeš.“
„Přežíval jsem dost úspěšně, když jsem tě našel.“
„Nevšiml sis, že mě má v moci. Nechal jsi ho, aby mě zase 

odvlekl.“ Lež, lež, lež.
V jeho výrazu jsem však nepostřehla dotčení a provinilost, 

které jsem čekala. Lucien pomalu uvolnil sevření. „Musím ji 
najít.“

„Ani Elain neznáš. To pouto je jen reakce tvého těla, která 
přehlušuje zdravý úsudek.“

„Tak tomu bylo mezi tebou a Rhysem?“
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Byla to tichá, nebezpečná otázka. Přinutila jsem se nasadit 
znepokojený výraz, přiměla jsem se uchýlit se ke vzpomínkám 
na Tkadlenu, Řezbáře a Middengarda, aby dávná hrůza pozna
menala můj pach. „Nechci o tom mluvit,“ řekla jsem hlasem, 
který byl pouhým ochraptělým zachvěním.

V přízemí začaly odbíjet hodiny. V duchu jsem vyslala mod
litbu k Matce a rychle jsem vykročila. „Přijdeme pozdě.“

Lucien pouze přikývl, já ale cítila v zádech jeho pohled. Ne
spouštěl ze mě oči, ani když jsem zamířila dolů na setkání 
s Ianthe.

Při kterém jsem se chtěla rozhodnout, jak ji roztrhám na 
kusy.

Velekněžka vypadala přesně tak, jak jsem si pamatovala, ať už ze 
vzpomínek, které mi ukázal Rhysand, tak z mých vlastních snů 
o tom, jak jí drápy skrytými pod kůží vyškrábu oči, pak jí vyrvu 
jazyk a roztrhnu hrdlo.

Má zuřivost se stala živou bytostí skrytou v mé hrudi, du
nivým tlukotem srdce, jenž mě konejšil do usnutí a k ránu mě 
probouzel. Utlumila jsem ji, když jsem na Ianthe pohlédla zpo
za jídelního stolu, s Tamlinem a Lucienem po boku.

Stále na sobě měla světlou kápi se stříbrným kroužkem zdo
beným bleděmodrým kamenem.

Jako Zřídlo. Drahokam ve středu kroužku mi připomněl 
Azrielova a Cassianova Zřídla. Napadlo mě, jestli podobně jako 
v případě illyrijských válečníků i tento drahokam pomáhal pře
tvářet nezvladatelné magické nadání v něco vytříbenějšího a ne
bezpečnějšího. Ianthe ho nikdy nesundávala, ovšem já ji nikdy 
neviděla vyvolat větší moc, než jaká byla zapotřebí k rozsvícení 
koule vílího světla v místnosti.

Velekněžka sklopila modrozelené oči k tmavému dřevěné
mu stolu a kápě jí kreslila stíny v dokonalé tváři. „Pro začátek 
bych chtěla říct, že mě to skutečně mrzí. Jednala jsem v dob
ré vůli… poskytnout ti to, po čem bys, jak jsem se domnívala, 
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mohla  toužit, a přitom jsem se snažila zajistit, aby naši spojenci 
v Hybernu byli s naším spojenectvím spokojeni.“

Hezké, jedovaté lži. Ovšem pokud šlo o odhalení jejího pra
vého motivu… čekala jsem na toto setkání celé týdny. Trávila 
jsem je tím, že jsem předstírala, že nabírám síly a že se uzdra‑
vuju z hrůz, jimž jsem byla vystavená v Rhysandově područí.

„Copak bych si mohla přát, aby moje sestry podstoupily něco 
takového?“ Můj hlas vyzněl rozechvěle a chladně.

Ianthe zvedla hlavu a zkoumavě si změřila můj nejistý, mož
ná poněkud odtažitý výraz. „Takto bys s nimi mohla být navě
ky. A pokud by Lucien předem odhalil, že Elain je jeho družka, 
bylo by… kruté žít s vědomím, že s ní bude moci strávit jen pár 
desetiletí.“

Když z úst vypustila Elainino jméno, ucítila jsem, jak se mi 
do hrdla dere zavrčení. Já ho však zkrotila a opět si nasadila 
masku tichého utrpení, jež byla nejnovější z mých zbraní.

Lucien odpověděl: „Jestli očekáváš, že ti budeme vděční, tak 
se načekáš, Ianthe.“

Tamlin po něm vrhl varovný pohled, který si vysloužila jeho 
slova a tón. Možná Lucien Ianthe zabije, než k tomu dostanu 
příležitost já, už jen za tu hrůzu, kterou ten den musela prožít 
jeho družka.

„Ne,“ vydechla Ianthe se široce rozevřenýma očima jako do
konalé zosobnění výčitek a provinilosti. „Ne, žádný vděk ani 
v nejmenším neočekávám. Ani odpuštění. Ale pochopení… 
Toto je i můj domov.“ Pozvedla útlou ruku ozdobenou stříbr
nými prsteny a náramky a zahrnula tím gestem tuhle místnost 
i sídlo. „Všichni jsme museli navázat spojenectví, o nichž by
chom nevěřili, že na ně kdy přistoupíme – snad i taková, která 
nás znechucují, ovšem… Hybernské vojsko je příliš velké na to, 
aby se dalo zastavit. Můžeme jeho nápor pouze přestát jako ja
koukoli jinou bouři.“ Krátce se podívala na Tamlina. „Vynaložili 
jsme tolik úsilí, abychom se připravili na neodvratný vpád Hy
bernu – po všechny ty měsíce. Dopustila jsem se vážné  chyby 
a navždy budu litovat, že jsem komukoli způsobila bolest, ale 
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pokračujme společně v této chvályhodné práci. Najděme způ
sob, jak zajistit, aby naše země a lidé přežili.“

„A kolik dalších za to zaplatí?“ obořil se na ni Lucien.
Znovu si vysloužil varovný pohled od Tamlina, jenže si ho 

nevšímal.
„Podle toho, co jsem viděl v Hybernu,“ pokračoval Lucien, 

který sevřel opěrky své židle tak silně, až řezbami zdobené křes
lo zaskřípělo, „veškeré jeho sliby míru a  nedotknutelnosti…“ 
Zarazil se, jako by si vzpomněl, že by to Ianthe mohla klidně 
prozradit králi. Uvolnil stisk, zatnul prsty a znovu položil ruce 
na opěradla. „Musíme se mít na pozoru.“

„To také budeme,“ slíbil Tamlin. „Jenže už jsme dohodli jisté 
podmínky. Oběti. Pokud budeme rozdělení… dokonce i s Hy
bernem jako naším spojencem musíme představovat jednotnou 
sílu. Společně.“

Stále jí důvěřoval. Stále si myslel, že se Ianthe prostě jen 
dopustila omylu. Netušil, co se skrývá pod její krásou, oděvem 
a zbožnými zaříkáváními.

Ovšem stejná slepota mu také zabraňovala pochopit, co číhá 
pod mou kůží.

Ianthe znovu sklonila hlavu. „Budu se snažit, abych byla hod
na svých přátel.“

Lucien se podle všeho jen s vypětím přemáhal, aby nepro
točil panenky.

Tamlin však odvětil: „Všichni se budeme snažit.“
Snažit se bylo jeho novým oblíbeným slovem.
Já jen polkla a dala si záležet, aby to slyšel. S očima upřený

ma na Ianthe jsem zvolna přikývla. „Už nikdy nic podobného 
nedělej.“

Byl to bláhový příkaz – takový, jaký ode mě očekávala podle 
toho, jak rychle kývla. Lucien se opřel na židli a už nehodlal ří
kat cokoli dalšího.

„Lucien má ovšem pravdu,“ vyhrkla jsem naoko plná obav. 
„Co se při tomhle střetu stane s lidmi ze zdejšího dvora?“ Za
mračila jsem se na Tamlina. „Amarantha je mučila. Nejsem si 
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jistá, jestli budou dobře snášet život vedle Hyberňanů. Už si vy
trpěli dost.“

Tamlinovi se napnul sval na čelisti. „Hybernský král slíbil, že 
náš lid bude ušetřen a bude žít v pokoji.“ Náš lid. Málem jsem se 
zamračila, místo toho jsem však opět chápavě přikývla. „Bylo to 
součástí naší… úmluvy.“ Když zaprodal celý Prythian, zaprodal 
vše, co v něm samotném bylo slušné a dobré, aby mě získal zpět. 
„Náš lid bude v bezpečí, až Hybern dorazí. Ačkoli jsem rozhlá
sil, že bude lepší, když se rodiny… přestěhují do východní části 
území. Aspoň prozatím.“

Dobře. Přinejmenším zvážil možné oběti – přinejmenším 
mu na jeho lidech záleželo aspoň tolik a chápal, jaké zvrácené 
hry král Hybernu s oblibou hraje a že by mohl odpřisáhnout 
jednu věc a mít na mysli něco jiného. Pokud se už teď pokoušel 
dostat pryč ty, kteří budou při střetu nejvíc v ohrožení… Jen mi 
to usnadňovalo práci. Východ… Tu informaci jsem si uložila do 
paměti. Jestli bylo na východě bezpečno, pak na západě… Hy
bern skutečně dorazí z tohohle směru. Přitáhne sem.

Tamlin dlouze vydechl. „To mě přivádí k dalšímu důvodu 
našeho setkání.“

V duchu jsem se obrnila a nasadila jsem výraz mírné zvěda
vosti, jakmile prohlásil: „Zítra se dostaví první vyslanci z Hy
bernu.“ Lucienova nazlátlá pokožka pobledla, když Tamlin do
dal: „Jurian dorazí kolem poledne.“
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2

O Jurianovi jsem za poslední týdny zaslechla sotva půl slova 
a od té noci v Hybernu jsem lidského velitele opět přivedeného 
k životu neviděla.

Jurian se znovuzrodil pomocí magie Kotlíku, při níž byly po
užity jeho odporné pozůstatky, které si Amarantha pět set let 
ponechávala jako trofeje a věznila v nich jeho duši, jež všechno 
vnímala okem uchovávaným pomocí kouzel. Byl šílený. Zešílel 
dlouho předtím, než ho král Hybernu oživil, aby zlákal lidské 
královny na cestu tupé podřízenosti.

Tamlin s Lucienem to museli vědět. Museli zahlédnout ten 
lesk v Jurianových očích.

Jenže… zdálo se, že jim příliš nevadí, že král Hybernu má 
v rukou Kotlík a ten že by mohl rozervat celý svět. Začalo by to 
zdí. Jedinou věcí, která stála mezi shromažďujícími se smrtícími 
vílími vojsky a zranitelnými lidskými kraji na jihu.

Ne, nevypadalo to, že by tahle hrozba nedala Lucienovi nebo 
Tamlinovi spát. Nebo jim zabránila v tom, aby ty zrůdy pozvali 
do svého domu.

Tamlin mi při mém návratu slíbil, že se budu účastnit všech 
příprav a schůzí. A své slovo dodržel, protože mi vysvětlil, že 
Jurian dorazí s dalšími dvěma hybernskými veliteli. A já budu 
přitom. Chtěli prozkoumat zeď a najít nejlepší místo, kde by se 
dala strhnout, jakmile Kotlík obnoví svou moc.

Proměna mých sester ve víly ho podle všeho vyčerpala.
Mé uspokojení nad tou skutečností nemělo dlouhé trvání.
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Mým prvním úkolem bylo zjistit, kde se chystají udeřit a jak 
dlouho Kotlíku potrvá doplnit veškerou moc. A pak tu infor
maci tajně doručit Rhysandovi a ostatním.

Další den jsem se oblékla nanejvýš pečlivě. Po večeři s Ian
the, která se užírala vinou a mohla se přetrhnout, aby mně a Lu
cienovi lezla do zadku, jsem se příliš dobře nevyspala. Zdálo se, 
že velekněžka chce počkat, až si hybernští velitelé odpočinou 
po cestě, než před ně předstoupí. Zavrkala něco v tom smys
lu, že jim chce dopřát příležitost, aby nás poznali, než mezi nás 
vstoupí, ale mně stačil jediný pohled na Luciena, abych pocho
pila, že jsme výjimečně zajedno: Nejspíš měla v úmyslu vejít na 
scénu ve velkém stylu.

Pro mě se tím nic neměnilo. Ani pro mé plány.
Plány, které jsem ráno potom vyslala po duševním poutu v po

době slov a výjevů nesoucích se chodbou pohrouženou do noci.
Netroufala jsem si pouto využívat příliš často. Od svého pří

chodu sem jsem s Rhysandem hovořila jen jednou. Pouze jed
nou, hodiny poté, co jsem vešla do své staré ložnice a uviděla 
trny, které ji porostly.

Bylo to jako křičet na velikou dálku. Jako mluvit pod vo
dou. Jsem v bezpečí a v pořádku, vyslala jsem spěšně prostřed
nictvím pouta. Brzo ti řeknu, co vím. Počkala jsem a nechala ta 
slova odplout do tmy. Pak jsem se zeptala: Jsou naživu? Jsou 
zranění?

Nevzpomínala jsem si, že by pouto mezi námi šlo tak ob
tížně zaslechnout, ačkoli jsem předtím pobývala v tomhle sídle 
a on ho využíval, aby se ujistil, že dýchám a že mě mé zoufalství 
dočista nestrávilo.

Rhysandova odpověď však dorazila chvíli poté. Miluji tě. Jsou 
naživu. Uzdravují se.

To bylo všechno. Jako by nemohl říct nic víc.
Odebrala jsem se zpátky do nových komnat, zamkla jsem 

dveře a zahalila místnosti stěnou z pevného vzduchu, aby ven 
nepronikla slaná vůně mého tichého pláče, když jsem se schou
lila v koutku koupelny.



27

Kdysi jsem takhle seděla a pozorovala hvězdy během dlou
hých bezútěšných nočních hodin. Teď jsem pohlédla na čistou 
modrou oblohu za otevřeným oknem, naslouchala jsem ptákům, 
kteří jeden druhému zpívali, a chtěla jsem řvát z plných plic.

Neodvážila jsem se na Cassiana a Azriela podrobněji vyptá
vat – ani na své sestry. Ve strachu z vědomí, jak zle na tom jsou, 
a z toho, co bych udělala, kdyby jejich uzdravování nedopadlo, 
jak mělo. Jak bych naložila s těmihle lidmi.

Uzdravovali se. Byli naživu a uzdravovali se. Připomínala 
jsem si každý den.

Navzdory tomu, že jsem stále slyšela jejich křik a cítila je
jich krev.

Další otázky už jsem mu nepoložila. Nechtěla jsem pokoušet 
naše pouto mimo tu první příležitost.

Netušila jsem, jestli by takové spojení dokázal někdo sle
dovat a odposlouchávat tiché zprávy mezi druhy. Pouto druha 
a družky bylo možné vycítit a já s ním hrála nebezpečnou hru.

Všichni byli přesvědčení, že bylo přetnuto a že mě Rhysova 
vůně provází, protože mě přinutil ten svazek přijmout a prodchl 
mě tím pachem.

Věřili, že když od něj budu daleko, jeho vůně se časem vytra
tí. Nejspíš po týdnech nebo měsících.

A pokud by neslábla, pokud by zůstávala… pak bych musela 
zaútočit, ať už bych měla potřebné informace, nebo ne.

Protože bylo možné, že vůni posilovaly rozhovory pomocí 
pouta, musela jsem je co nejvíc omezit. I když to, že jsem ne
mohla mluvit s Rhysem, neslyšela jeho pobavený a prohnaný 
hlas… Stále dokola jsem si slibovala, že ty věci znovu uslyším. 
Že opět spatřím jeho ironický úsměv.

Na druhý den se Jurian objevil se dvěma hybernskými ve
liteli na štěrkové cestě a mně se znovu vybavila bolest ve tváři 
mého druha, když jsem ho viděla naposledy. Vybavil se mi Rhys 
potřísněný Azrielovou a Cassianovou krví.

Jurian na sobě měl stejnou lehkou koženou zbroj a prud
ký jarní vánek mu do obličeje vháněl prameny hnědých  vlasů. 
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 Uviděl nás, jak stojíme na bílém mramorovém schodišti vedou
cím do domu, a na rtech mu zahrál ten pokřivený, nadutý úsměv.

Přivolala jsem do žil led, chlad ze dvora, na který jsem nikdy 
nevstoupila. Přesto jsem vládla darem jeho pána a proměnila 
jsem žhnoucí zášť v mrazivý chlad, jakmile si to k nám Jurian 
pyšně namířil s rukou na jílci meče.

Ovšem dvojice velitelů – muže a ženy z vílího rodu – mi 
vetkla do srdce střepinu skutečného strachu.

Podle vzhledu šlo o vznešené víly. Jejich kůže měla stejný na
rudlý odstín a vlasy měli inkoustově černé jako jejich král. Nej
víc mě však zaujaly jejich bezcitné tváře bez jakéhokoli výrazu. 
Tisíciletí krutosti je zbavila veškerého citu.

Když se Jurian zastavil pod širokými schody, Tamlin a Lu
cien byli napjatí jako struny. Lidský velitel se pohrdavě usmál. 
„Vypadáte lépe, než když jsem vás viděl posledně.“

Beze spěchu jsem mu oplatila pohled a neřekla jsem ani 
slovo.

Jurian si pobaveně odfrkl a pokynul dvojici velitelů, ať před
stoupí. „Dovoluji si vám představit Jejich Výsosti, prince Dag
dana a princeznu Brannagh, synovce a neteř krále Hybernu.“

Dvojčata. Možná je spojovala také magická a duchovní moc.
Tamlin se podle všeho rozvzpomněl, že jsou nyní jeho spo

jenci, a sešel po schodišti. Lucien ho následoval.
Zaprodal nás. Zaprodal Prythian kvůli mně. Aby mě dostal 

zpět.
V ústech mi zavířil dým. Přinutila jsem se znovu je naplnit 

mrazem.
Tamlin sklonil hlavu před princem a princeznou. „Vítejte 

v mém domě. Pro všechny jsou připraveny pokoje.“
„Bratr a já budeme sdílet jeden společně,“ odvětila princez

na. Její hlas měl klamně lehký tón – skoro dívčí. Pravý opak ci
tové prázdnoty, pravý opak neochvějné autority.

Doslova jsem cítila, jak se Lucienovi na jazyk dere uštěpačná 
poznámka. To už jsem ale sestoupila po schodech a jako pravá 
paní zdejšího sídla, přesně podle role, kterou jsem podle těchto 
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lidí a Tamlina měla s radostí přijmout, jsem pronesla: „To se dá 
snadno zařídit.“

Lucienovo kovové oko se stočilo a upřelo se na mě, ovšem 
já zachovávala nicneříkající výraz a pozdravila jsem je pukrle
tem. Své nepřátele. Který z mých přátel se jim postaví na bojišti?

Uzdraví se Cassian a Azriel natolik, aby mohli bojovat, nebo 
třeba jen pozvednout meč? Nedovolila jsem si o tom přemýš
let – o tom, jak Cassian křičel, když mu roztínali křídla.

Princezna Brannagh si mě prohlédla: růžové šaty, vlasy, které 
mi Alis nakadeřila a spletla v copu na vršku hlavy jako korunku, 
a růžové perly, co mi zdobily uši.

Neškodná, roztomilá panenka, dokonale vhodná k tomu, aby 
si s ní vladař hrál, kdykoli se mu zamane.

Brannagh vrhla letmý pohled na bratra a ohrnula ret. Princ 
nejspíš dospěl ke stejnému závěru, soudě podle úšklebku, kte
rý jí věnoval.

Tamlin tiše varovně ucedil: „Jestli jste se na ni už dost vyna
dívali, snad bychom mohli přejít k našim záležitostem.“

Jurian se tlumeně zasmál a bez ptaní se vydal nahoru po 
schodech. „Jsou jen zvědaví.“ Lucien ztuhl při pohledu na jeho 
opovážlivé gesto a při tónu jeho slov. „Nestává se každých sto 
let, že by spor o ženu zapříčinil válku. Obzvlášť o ženu s tako
vým… nadáním.“

Jen jsem se otočila na patě a vyšla po schodech za ním. 
„Možná kdyby ses obtěžoval vyjet do války kvůli Miryam, ne
opustila by tě kvůli princi Drakonovi.“

Připadalo mi, že se Jurian zachvěl. Tamlin s Lucienem za 
mnou ztuhli, jako by se nemohli rozhodnout, jestli mají sledo
vat náš rozhovor, nebo doprovodit návštěvníky z hybernského 
královského rodu do domu. Jakmile jsem jim vysvětlila, že má 
Azriel síť dobře vycvičených zvědů, zbavili jsme se všech nad
bytečných sluhů z obavy před slídivýma ušima a očima. Zůstali 
jen ti, kterým se dalo nejvíc důvěřovat.

Pochopitelně jsem se zapomněla zmínit o tom, že vím, že 
odtud Azriel své špehy stáhl už před týdny, protože informace 
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nestály za to, aby pro ně umírali. Mít kolem sebe méně lidí, kteří 
by mě sledovali, navíc posloužilo mým účelům.

Jurian se zastavil na vrcholku schodiště a jeho tvář byla mas
kou kruté smrti, když jsem k němu udělala posledních pár kro
ků. „Dávej si pozor na jazyk, děvče.“

S úsměvem jsem provlála kolem. „Nebo co? Vhodíš mě do 
Kotlíku?“

Prošla jsem hlavním vchodem a minula jsem stůl ve středu 
vstupní síně, na němž stála váza plná květin, které dosahovaly 
až ke skleněnému lustru.

Právě tady – jen pár kroků od něj jsem se před měsíci zhrou
tila jako uzlíček hrůzy a zoufalství. Přímo zde, uprostřed vstup
ní síně mě Mor zvedla a odnesla mě z tohoto domu na svo
bodu.

Zamířila jsem k jídelně, kde byl připravený oběd, a přes ra
meno jsem prohodila k Jurianovi: „První pravidlo této návštěvy 
zní: Nevyhrožuj mi v mém vlastním domě.“

Okamžik nato mi bylo jasné, že se ta ukázka odvahy nemi
nula účinkem.

Ne v případě Juriana, který se zamračeně posadil ke stolu.
Ovšem zabrala na Tamlina, který mě prstem pohladil po tvá

ři, když procházel kolem, a přitom si neuvědomoval, jak pečlivě 
jsem svá slova volila a jak jsem Juriana vyprovokovala k tomu, 
aby mi nabídl příležitost na stříbrném podnose.

Byl to první krok: Přimět Tamlina, aby věřil, skutečně věřil, 
že miluji jeho i tohle místo a všechny jeho obyvatele.

Aby neměl podezření, až je poštvu jednoho proti druhému.

Prince Dagdan vyhověl každému přání a rozkazu své sestry. Jako 
by byl mečem v její ruce, kterým chtěla protnout svět.

Naléval jí nápoje, potom co k nim nejdřív přičichl. Vybíral 
z táců nejjemnější kousky masa a úhledně je skládal na její talíř. 
Vždy přenechal odpovědi na ní a nikdy na ni nepohlédl se sebe
menšími pochybami v očích.
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Jedna duše ve dvou tělech a podle toho, jak na sebe pohlíželi 
a beze slov spolu hovořili, jsem se musela ptát, jestli snad… jestli 
by nemohli být jako já. Daemati.

Mé duchovní štíty byly od příchodu sem pevnou černou stě
nou, ovšem s tím, jak během večeře byly odmlky dvojčat delší 
než samotný hovor, jsem se přistihla, že je neustále odhaduju.

„Zítra vyrazíme ke zdi,“ sdělovala právě Brannagh Tamli
novi a byl to spíš rozkaz než žádost. „Jurian nás doprovodí. Bu
deme požadovat doprovod strážců, kteří vědí, kde se nacházejí 
trhliny.“

Představa, že budou tak blízko území lidí… Jenže moje ses
try tam nebyly. Ne, sestry byly někde v širém kraji mého pravé
ho dvora pod ochranou mých přátel. Můj otec se však za měsíc 
či dva vrátí z obchodních jednání na světadíle a já ještě nepřišla 
na to, jak mu to řeknu.

„Mohu vás doprovodit společně s Lucienem,“ nabídla jsem se.
Tamlin ke mně prudce otočil hlavu. Očekávala jsem, že můj 

návrh odmítne a zavrhne.
Ale zdálo se, že se vladař opravdu poučil a byl skutečně ochot

ný se snažit. Pouze pokynul k Lucienovi. „Můj vyslanec zná zeď 
stejně dobře jako kterýkoli strážce.“

Dovoluješ jim to. Při všem, co víš, jim dovoluješ strhnout zeď, 
aby se lidé na druhé straně stali jejich kořistí. Ta slova se mi zmí
tala v ústech.

Přinutila jsem se však na Tamlina váhavě, i když poněkud 
popuzeně kývnout. Věděl, že z toho v žádném případě nebudu 
nadšená. Dívka, o níž se domníval, že mu byla navrácena, by se 
vždycky snažila chránit svou smrtelnickou domovinu, a přesto 
očekával, že se s tím srovnám – kvůli němu, kvůli nám. Myslel 
si, že se Hybern na lidi nevrhne, jakmile zeď padne. Že je pro
stě jen přičleníme k našemu území.

„Vyjedeme po snídani,“ řekla jsem princezně a potom jsem 
dodala k Tamlinovi: „A vezmeme s sebou několik strážců.“

Ulehčeně svěsil ramena a mě napadlo, jestli se k němu do
neslo, jak jsem bránila Velaris. Že jsem ochránila Duhu před 
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legií netvorů podobných Attorovi. Že jsem Attora krutě a bez 
lítosti zabila za to, co udělal mně a mým blízkým.

Jurian se na Luciena podíval přímým pohledem válečníka. 
„Vždycky mě zajímalo, kdo pro tebe to oko vyrobil, když ti ho 
vyřízla.“

Tady jsme o Amaranthě nemluvili. Nedovolili jsme jí vstou
pit do tohoto domu a mě to měsíce potom, co jsem tu po návra
tu z kraje pod Horou žila, dusilo. Ubíjelo mě to den po dni, kdy 
jsem musela strach a bolest potlačovat kdesi hluboko.

Na okamžik jsem porovnávala to, kým jsem byla, s tím, kým 
jsme měla být nyní. Měla jsem se pozvolna uzdravovat a zno
vu se stát dívkou, které Tamlin dával jídlo, střechu nad hlavou 
a lásku, než mi Amarantha po třech měsících trýznění zlomi
la vaz.

A tak jsem poposedla na židli a upřela oči na stůl.
Lucien na Juriana vrhl zlostný pohled, zatímco dva členo

vé hybernského královského rodu přihlíželi s lhostejnými výra
zy. „Mám na Jitřním dvoře starou přítelkyni. Je v tomto umění 
zběhlá. Dokáže skloubit magii a stroje. Tamlin nesmírně risko
val, když ji přesvědčil, aby ho pro mě vyrobila.“

Jurian se nenávistně usmál. „Že by tvá malá družka měla so
kyni?“

„Má družka tě nemusí nijak zajímat.“
Jurian pokrčil rameny. „To by neměla ani tebe vzhledem k to

mu, že už ji nejspíš ošukala polovina illyrijského vojska.“
Nepochybovala jsem o tom, že jen staletí výcviku Lucieno

vi zabránila v tom, aby přeskočil stůl a rozsápal Jurianovi hrdlo.
Tamlinovo zavrčení však otřáslo sklenicemi. „Chovej se jako 

řádný host, Juriane, nebo budeš spát ve stájích s ostatními zví
řaty.“

Jurian jen upil vína. „Proč bys mě měl trestat za to, že říkám 
pravdu? Ani ty, ani on jste nebyli ve válce, když se má vojska 
spojila s těmi illyrijskými dobytky.“ Vrhl postranní pohled na 
hybernskou princeznu a prince. „Předpokládám, že vy dva jste 
měli to potěšení bojovat proti nim.“
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„Křídla jejich generálů a šlechticů jsme si ponechali jako tro
feje,“ odpověděl Dagdan s mírným pousmáním.

Musela jsem se dokonale ovládnout, abych na Tamlina ne
pohlédla. Abych se ho nezeptala, kde skončily dva páry křídel, 
které si jeho otec ponechal jako trofeje potom, co brutálně za
vraždil Rhysandovu matku a sestru.

Rhys tvrdil, že je měl přibité na zdi pracovny.
Já však po nich nenašla ani stopu. Po návratu jsem po nich 

pátrala pod záminkou, že procházím dům čistě z nudy za dešti
vého dne. Ve sklepení také nic nebylo. Žádné truhlice, schrány 
nebo uzamčené místnosti, kde by byla křídla ukrytá.

Dvě sousta jehněčího, která jsem dokázala polknout, se mi 
div nevydrala zpátky do krku. Náznak znechucení byl ale přinej
menším odpovídající reakcí na to, co hybernský princ pronesl.

Jurian se na mě usmál, zatímco krájel jehněčí na malé kous
ky. „Víš, že jsme bojovali bok po boku, že ano? Já a ten tvůj vla
dař. Drželi jsme linie proti královým stoupencům a válčili jsme 
na stejné straně, dokud jsme nestáli po kolena v krvi a vnitř
nostech.“

„On není jejím vladařem,“ podotkl znepokojivě tiše Tamlin.
Jurian jen broukl mým směrem: „Určitě ti prozradil, kde ukryl 

Miryam a Drakona.“
„Jsou mrtví,“ řekla jsem rozhodně.
„Kotlík tvrdí něco jiného.“
V žaludku jsem pocítila zamrazení. Už to zkusil. Chtěl Mi

ryam pro sebe oživit a zjistil, že je dosud mezi živými.
„Bylo mi řečeno, že jsou mrtví,“ zopakovala jsem a snaži

la jsem se, aby to vyznělo znuděně a netrpělivě. Dala jsem si 
další kousek jehněčího. V porovnání s bohatým výběrem koře
ní ve Velarisu maso chutnalo dost mdle. „Jeden by si myslel, že 
máš na práci lepší věci než šílet kvůli milence, která tě poslala 
k vodě, Juriane.“

„To by stačilo,“ zavrčel Tamlin.
Tehdy jsem to vycítila. Dotek, který chtěl proniknout do mé 

mysli. Bylo mi nad slunce jasné, co mají v plánu: Rozčílit nás, 
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odvést naši pozornost, zatímco nám tichý princ a princezna pro
klouznou do mysli.

Má byla chráněna, zato Lucienova a Tamlinova…
Přivolala jsem svou nocí políbenou moc, rozhodila ji jako síť 

a odhalila jsem dva slizké úponky, které se natahovaly k Lucie
nově a Tamlinově mysli jako kopí vržená z protější strany stolu.

Zaútočila jsem. Dagdan s Brannagh sebou trhli na židlích, 
jako bych jim uštědřila skutečnou ránu, když jejich moc narazi
la do černé nepropustné bariéry obklopující Lucienovu a Tam
linovu mysl.

Probodli mě tmavýma očima a já před nimi neuhnula po
hledem.

„Stalo se něco?“ zajímal se Tamlin a já si uvědomila, jaké se 
rozhostilo ticho.

Předstírala jsem, že zmateně krčím obočí. „Nic.“ Pak jsem se 
na princeznu a prince sladce usmála. „Jejich Výsosti jsou určitě 
po tak dlouhé cestě unavené.“

Pro všechny případy jsem se vrhla do jejich myslí, ale našla 
jsem jen stěnu z bílé kosti.

Škubli sebou, když jsem přejela černými spáry po jejich du
chovních štítech a zanechala jsem v nich hluboké rýhy.

Ten varovný úder se neobešel bez následků. Kolem spánků 
se mi ozvala tlumená tepající bolest. Já se však jen dala znovu 
do jídla a ignorovala jsem Jurianovo mrknutí.

Dovečeřeli jsme v naprostém tichu.
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Jarní les utichl, když jsme projížděli mezi stromy pokrytými pu
peny. Ptáci a malá chlupatá zvířata se ve spěchu schovali dlouho 
předtím, než jsme projeli kolem.

Ne přede mnou, Lucienem nebo trojicí stráží, jež se držela 
v uctivém odstupu za námi, ale před Jurianem a dvěma hybern
skými veliteli jedoucími ve středu naší skupinky. Jako kdyby byli 
stejně úděsní jako Bogge a nágové.

Ke zdi jsme dorazili bez potíží a bez toho, že by se nás Jurian 
snažil rozptylovat. Většinu noci jsem zůstala vzhůru a zkouma
la jsem svým vědomím sídlo, jestli nezachytím náznak toho, že 
by se Dagdan a Brannagh snažili vyzkoušet své daematí schop
nosti na někom dalším. Naštěstí jsem pomocí schopnosti rušit 
kletby získané od Heliona Čarobijce, vladaře Denního dvora, 
odhalila, že v domě nejsou přítomny žádné nástrahy ani kouzla 
kromě těch, které chránily samotný dům a zabraňovaly tomu, 
aby se kdokoli mohl přenést dovnitř nebo ven.

Tamlin působil u snídaně napjatě, ale nežádal mě, abych zů
stala v domě. Zašla jsem dokonce tak daleko, že jsem ho po
koušela a zeptala se, jestli něco není v pořádku, a on prostě od
pověděl, že ho bolí hlava. Lucien ho jen poplácal po rameni 
a slíbil, že se o mě postará. Při těch slovech jsem se div nedala 
do smíchu.

Jenže teď jsem k tomu měla daleko. Zeď tepala a tloukla 
jako srdce. Jako strašlivá tíha, která se tyčila půl míle před námi. 
Ovšem zblízka… Dokonce i naši koně byli nepokojní, potřásali 
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hlavami a podupávali kopyty po půdě porostlé mechem, když 
jsme je přivazovali k nízkým větvím kvetoucích svíd.

„Trhlina ve zdi je přímo tady,“ řekl Lucien a podle jeho tónu 
jsem soudila, že je v takové společnosti stejně nadšený jako já. 
Dagdan a Brannagh prošli přes opadané růžové květy a posta
vili se vedle něj, Jurian se odkradl obhlédnout okolí a stráže zů
staly u koní.

Následovala jsem Luciena a královská dvojčata a přitom jsem 
si nenápadně udržovala odstup. Věděla jsem, že můj krásný, ele
gantní oděv prince a princeznu neošálí natolik, aby zapomněli, 
že jim za zády kráčí další daemati. Přesto jsem si pečlivě vybrala 
vyšívanou safírově modrou kazajku a hnědé kalhoty a jedinou 
mou ozdobou byla dýka posázená drahokamy a opasek, který 
mi kdysi věnoval Lucien. Před celými věky.

„Kdo tu zeď prorazil?“ zeptala se Brannagh. Přitom zkouma
la otvor, který jsme nemohli spatřit, protože zeď byla neviditelná, 
ale vnímali jsme ho, jako by na jednom místě cosi vysálo vzduch.

„To nevíme,“ odpověděl Lucien, a když zkřížil ruce na hrudi, 
skvrny slunečního světla se mu zaleskly na zlaté výšivce zdobící 
světlehnědou kazajku. „Některé z trhlin se prostě objevily během 
staletí. Tato je sotva dost široká na to, aby jí prošla jedna osoba.“

Dvojčata na sebe krátce pohlédla. Došla jsem za ně a prohlí
žela si trhlinu. Zeď okolo mé instinkty odrazovala svou… nepři‑
rozeností. „Tudy jsem sem přišla – tehdy poprvé.“

Lucien přikývl a dvojčata povytáhla obočí. Já se však o krok 
přiblížila k Lucienovi, až jsem se paží téměř dotkla jeho, a ne
chala jsem ho stát mezi námi jako bariéru. Dnes ráno si při 
snídani dávali větší pozor, aby nepokoušeli můj duchovní štít, 
 ovšem teď jsem jim dovolila, ať si myslí, že mě jejich přítomnost 
zastrašuje… Brannagh si všimla, jak blízko k Lucienovi stojím 
a jak i on přistoupil o něco blíž, aby mě chránil.

Na rtech se jí objevil nepatrný chladný úsměv. „Kolik trhlin 
ta zeď má?“

„Po celé délce hranice jsme napočítali tři,“ odvětil Lucien 
napjatým hlasem. „A další je nad mořem, asi míli od pobřeží.“
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Když jim to prozrazoval, ponechávala jsem si na tváři ka
mennou masku.

Brannagh však zavrtěla hlavou a její tmavé vlasy přitom po
hlcovaly sluneční světlo. „Průchody nad mořem nám nijak ne
poslouží. Musíme ji strhnout na pevnině.“

„Nějaká místa se jistě najdou i na světadílu.“
„Jejich královny mají nad lidem ještě chabější moc než vy,“ 

pravil Dagdan. Uchopila jsem ten střípek poznání a zkoumala 
jsem ho.

„Necháme vás ji prozkoumat,“ řekla jsem a mávla rukou 
k průrvě. „Až budete hotoví, vydáme se k další.“

„Ta je odtud dva dny cesty,“ namítl Lucien.
„Tak se připravíme na výpravu,“ odpověděla jsem nevzruše

ně. Než mohl Lucien cokoli namítnout, zeptala jsem se: „A co 
ta třetí trhlina?“

Lucien poklepal nohou na mechu, ale vysvětlil mi: „Další 
dva dny cesty.“

Otočila jsem se k dvojčatům a zvedla jsem obočí. „Umíte se 
oba přenášet?“

Brannagh zrudla a napřímila se, byl to ovšem Dagdan, kdo 
připustil: „Já to dovedu.“ Musel sem přinést Brannagh i Juria
na. Potom dodal: „Když s sebou vedu jiné, přenesu se jen ně
kolik mil.“

Pouze jsem přikývla a s Lucienem v patách jsem se vydala ke 
změti skloněných svíd. Když kolem nebylo nic než spadané rů
žové květy a paprsky slunce pronikající klenbou větví a králov
ští vyslanci byli zaujatí zdí, uvelebila jsem se na hladkém holém 
balvanu, mimo dohled a doslech ostatních.

Lucien se posadil opřený o blízký strom a zkřížil kotníky 
ve vysokých botách. „Ať máš za lubem cokoli, skončíme kvůli 
tomu až po uši ve sračkách.“

„Jenže já nic za lubem nemám.“ Zvedla jsem spadlý růžový 
květ a zavrtěla jím mezi palcem a ukazováčkem.

Jeho zlaté oko se s tichým cvaknutím přimhouřilo.
„Vidíš s tou věcí vůbec něco?“



38

Neodpověděl.
Odhodila jsem kvítek na měkký mech mezi námi. „Nevěříš 

mi? Po všem, čím jsme si prošli?“
Zamračil se na květ na zemi, ale neřekl půl slova.
Abych se zabavila, začala jsem se přehrabovat ve vaku, do

kud jsem nenašla lahev s vodou. „Kdybys byl během války naži
vu,“ zeptala jsem se ho a napila se, „bojoval bys na jejich straně? 
Nebo by ses postavil za lidi?“

„Byl bych na straně spojenců lidí.“
„I když tvůj otec ne?“
„Hlavně proto, že můj otec ne.“
Jenže Beron byl spojencem lidí, pokud jsem si správně vyba

vovala lekce, které mi Rhys před měsíci dával.
„A teď jsi tady, připravený vydat se do boje společně s Hy

bernem.“
„Udělal jsem to i pro tebe.“ Jeho slova byla chladná a příkrá. 

„Vydal jsem se tam s Tamem, abychom tě získali nazpět.“
„Nikdy by mě nenapadlo, jak moc dokáže jednoho pohánět 

vina.“
„Ten den, kdy jsi odešla…“ řekl, snažil se vyhnout jiné frá

zi – kdy jsi ho opustila. „Dorazil jsem do sídla před Tamlinem. 
Obdržel jsem zprávu, když jsme byli u hranice, a přihnal jsem se 
domů. Jenže jediné, co po tobě zbylo, byl prsten roztavený mezi 
dlaždicemi ve vstupní síni. Zbavil jsem se ho chvíli předtím, než 
Tam dorazil domů a uviděl to.“

Mluvil opatrně, jako by zkoumal, co na to řeknu. Na důkazy, 
které nevypovídaly o únosu.

„Roztavili ho, aby ho dostali z mého prstu,“ zalhala jsem.
Ohryzek mu poskočil, ale jen zavrtěl hlavou a sluneční světlo 

pronikající baldachýnem lesa mu ve vlasech vykouzlilo odlesky 
rudé jako uhlíky.

Nějakou dobu jsme seděli mlčky. Podle šelestu a mumlání se 
zdálo, že dvojčata jsou téměř hotová se svým průzkumem, a já 
se v duchu připravovala a odhadovala jsem, jaká slova pronést, 
abych nepůsobila podezřele.
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Tiše jsem řekla: „Děkuju ti. Za to, že jsi pro mě přišel do 
Hybernu.“

S napjatým výrazem zatahal za mech vedle sebe. „Byla to 
past. To, co jsem myslel, že tam dokážeme… nevyšlo to podle 
mých představ.“

Měla jsem co dělat, abych na něj nevycenila zuby, ale došla 
jsem k němu a zaujala místo vedle něj u širokého kmene stromu. 
„Je to hrozná situace,“ řekla jsem a byla to pravda.

Tiše si odfrkl.
Letmo jsem se svým kolenem dotkla jeho. „Nenech se Juria

nem vyprovokovat. Dělá to, aby našel naše slabiny.“
„Já vím.“
Otočila jsem se k němu a opřela se kolenem o jeho nohu 

v tiché prosbě. „Proč?“ zeptala jsem se. „Proč to chce hybern
ský král udělat kromě nějaké zrůdné dobyvatelské touhy? Jaký 
k tomu má on a jeho lid motiv? Nenávist? Aroganci?“

Lucien na mě konečně pohlédl. Drobné součástky a rytiny 
jeho kovového oka měly zblízka ještě větší kouzlo. „Chceš…?“

Brannagh a Dagdan se prodrali křovím a zamračili se, když 
uviděli, jak tam sedíme.

Byl to však Jurian, který se jim držel za zády, jako kdyby jim 
sděloval, co zjistil, kdo se při pohledu na nás usmál. Naše kole
na se dotýkala a nosy málem také.

„Dávej si pozor, Luciene,“ prohodil posměšně válečník. „Víš, 
co se stane opovážlivcům, kteří se dotýkají vladařova majetku.“

Lucien zavrčel, jenže já ho zkrotila varovným pohledem.
Tady máš důkaz, řekla jsem neslyšně.
A Lucien navzdory Jurianovi a opovržlivým pohledům dvoj

čat zlehýnka pozvedl koutky rtů.

Když jsme se vrátili, Ianthe čekala ve stájích.
Před pár hodinami si odbyla svůj velkolepý příchod, při němž 

vznosně vešla do jídelny v proudech čirého zlatého slunečního 
světla, které dovnitř pronikalo okny.
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Nepochybovala jsem o tom, že si to dobře načasovala, stejně 
jako se úmyslně postavila do středu jednoho ze slunečních pa
prsků s hlavou nakloněnou tak, aby jí vlasy i drahokam nad če
lem plály modrým ohněm. Nazvala bych ten obraz Vzor zbož‑
nosti.

Potom co ji Tamlin stručně představil, většinou obletovala 
Juriana, který se na ni jen zamračil jako na nějaký hmyz, co mu 
bzučel u ucha.

Dagdan a Brannagh jejím podlézavým řečem naslouchali na
tolik znuděně, že jsem si říkala, jestli před ostatními neupřed
nostňují pouze společnost jeden druhého. V jakkoli zvráceném 
významu. Krása, která často přiměla muže i ženy ohromeně zí
rat, v nich nevzbuzovala sebemenší zájem. Možná už dávno po
zbyli tělesnou vášeň, spolu se svými dušemi.

Hybernský princ a princezna a Jurian tedy Ianthe snášeli 
ještě chvíli, než jejich pozornost zaujalo jídlo. Tato urážka ne
pochybně vysvětlovala, proč se s námi rozhodla setkat tady a vy
čkávala na náš návrat.

Seděla jsem na koni poprvé po měsících a byla jsem tak ztuh
lá, že jsem se sotva dokázala hýbat, zatímco naše družina sese
dala. Věnovala jsem Lucienovi nenápadný prosebný pohled a on 
se sotva skrývaným úsměškem došel ke mně.

Naši společníci, kteří už se měli k odchodu, nás pozorova
li, když sevřel můj pas širokýma rukama a snadno mě sundal 
z koně. Ianthe nás sledovala jako jestřáb.

Jen jsem Luciena děkovně poplácala po rameni a on mi to 
jako vzorný dvořan oplatil úklonou.

Někdy bylo těžké mít na paměti, že ho nenávidím. Nezapo
mínat na hru, kterou jsem rozehrála.

„Doufám, že vaše cesta byla úspěšná,“ zatrylkovala Ianthe.
Stroze jsem kývla k princi a princezně. „Zdáli se být potě

šení.“
Byla to pravda. Ať tam hledali cokoli, podle všeho je to uspo

kojilo. Neodvážila jsem se položit jim příliš mnoho zvědavých 
otázek. Zatím ne.
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Ianthe sklonila hlavu. „Buď Kotlíku dík.“
„Co chceš?“ zeptal se Lucien dost břitkým tónem.
Ianthe se zamračila, avšak zvedla hlavu, složila ruce před 

sebe a odpověděla: „Uspořádáme slavnost na počest našich hos
tů. Proběhne za pár dní společně s oslavou letního slunovratu. 
Chtěla jsem si o tom promluvit s Feyre.“ Pokrytecky se usmála. 
„Pokud proti tomu nic nenamítáš.“

„Nenamítám,“ odpověděla jsem, než Lucien stihl říct něco, 
čeho by mohl litovat. „Dej mi hodinu, abych se najedla a pře
vlékla, a sejdeme se v pracovně.“

Možná jsem vyzněla průbojněji, než jsem mívala ve  zvyku, 
ale Ianthe přesto přikývla. Uchopila jsem Luciena pod paží 
a odvedla ho pryč. „Brzy na shledanou,“ řekla jsem jí a cíti
la jsem, jak na nás upírá pohled, když jsme vyšli z potemnělých 
stájí do jasného poledního světla.

Lucien byl napjatý a skoro se třásl.
„Co je s tebou?“ sykla jsem, jakmile jsme se vytratili mezi 

keře a štěrkové stezky v zahradě.
„To nestojí za řeč.“
„Když jsem… když mě odvlekli…“ zkusila jsem jinou otázku 

a málem jsem se těmi slovy zalkla, málem mi vyklouzlo odešla. 
„Ona a Tamlin…“

Svíravý pocit hluboko v břiše jsem vůbec nemusela předstírat.
„Ne,“ odpověděl ochraptěle. „Ne. Když nastala noc Calan

mai, odmítl se jí zúčastnit. Napevno to odmítl. Při obřadu jsem 
ho zastoupil, ale…“

Na to jsem zapomněla. Zapomněla jsem na Calanmai a ob
řad. V duchu jsem si spočítala dny.

Žádný div, že jsem zapomněla. Tehdy jsem byla v horské 
chatě. V Rhysově vášnivém objetí. Třeba jsme tu noc vytvořili 
vlastní magii.

Zato Lucien… „Ty jsi vzal Ianthe o Calanmai do jeskyně?“
Uhýbal přede mnou pohledem. „Trvala na tom. Tamlin byl… 

Bylo to zlé, Feyre. Šel jsem tam místo něj a odvedl svou povinnost 
vůči dvoru. Udělal jsem to dobrovolně a provedli jsme obřad.“
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Žádný div, že ho nechala na pokoji. Dosáhla svého.
„Prosím, neříkej to Elain,“ naléhal. „Až… až ji znovu najde

me,“ dodal.
Možná s Ianthe provedl Velký obřad dobrovolně, ale roz

hodně ho to nijak netěšilo. Překročil jistou hranici a zašel pří
liš daleko.

Srdce mi trochu zatrnulo v hrudi, když jsem mu bez jakých
koli postranních úmyslů řekla: „Nikomu to neprozradím, pokud 
si to nebudeš přát.“ Tíha té zdobné dýky a opasku jako by na
růstala. „Lituju, že jsem tu nebyla, abych tomu zabránila. Měla 
jsem být přitom a zastavit to.“ Myslela jsem vážně každé slovo.

Lucien mi stiskl ruku, když jsme obešli keř a dům se vyno
řil před námi. „Jsi mi lepším přítelem, než jsem já kdy byl tvým, 
Feyre,“ pověděl mi tiše.

Alis si zachmuřeně změřila dvojici šatů visících na dveřích šat
níku a její dlouhé hnědé prsty uhladily šifon a hedvábí.

„Nevím, jestli dokážeme rozšířit pas,“ pronesla, aniž by se 
ohlédla k posteli, na jejímž kraji jsem seděla. „Tolik jsme ho zú
žili, že nezbývá moc látky, s kterou bychom mohli pracovat… 
Nejspíš by sis měla objednat nové.“

To už se ke mně otočila a přelétla očima po mém těle zaha
leném v županu.

Věděla jsem, čeho si všímá – co nemohly skrýt lži ani jedo
vaté úsměvy: Když jsem tu po návratu od Amaranthy žila, div 
jsem se neztrácela před očima. Ale přes všechno, co na mně Rhys 
napáchal, jsem znovu nabrala ztracenou váhu, byla jsem sval
natější a má nezdravě bledá pokožka teď byla zlíbaná sluncem.

Na ženu, kterou měsíce mučili a trýznili, jsem vypadala po
zoruhodně dobře.

Zadívaly jsme se na sebe přes pokoj v tichu narušovaném 
pouze tlumenými hlasy těch pár zbývajících sluhů na chodbě, 
kteří měli plno práce s přípravami na oslavu slunovratu, jež měla 
začít zítra ráno.
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Uplynulé dva dny jsem strávila tím, že jsem si hrála na he
zounkého mazlíčka, kterému dovolují účastnit se schůzek s hy
bernskými vyslanci hlavně proto, že mlčí. Princ a princezna 
byli stejně opatrní jako my a vyhýbali se Tamlinovým a Lu
cienovým otázkám ohledně pohybu jejich vojsk a spojenců 
v zahraničí i dalších spojenců v Prythianu. Ty schůze nikam 
nevedly, protože oni pro změnu stáli o informace o našich od
dílech.

A o Nočním dvoře.
Nabídla jsem Dagdanovi a Brannagh pravdivé i  lživé po

znatky a dokonale je promísila. Popsala jsem jim illyrijské od
díly mezi horami a stepmi, ale vylíčila jsem jejich nejsilnější 
klan jako nejslabší. Zmínila jsem se o tom, jak modré kameny 
z Hybernu působí na Cassianovu a Azrielovu moc, jenže už 
jsem nedodala, jak lehce oba dokázali jejich kouzlo obejít. Po
kud jsem se nějakým otázkám nedokázala vyhnout, předstírala 
jsem, že jsem ztratila paměť nebo mé utrpení bylo tak nesnesi
telné, že jsem si nedokázala vybavit odpověď.

Přes všechny mé lži a intriky si královská dvojčata dávala 
dobrý pozor, aby toho neprozradila přespříliš, a navzdory tomu, 
jak opatrně jsem volila své výrazy, se zdálo, že si Alis všimla 
drobných náznaků, které jsem ani já nedokázala potlačit.

„Myslíš, že najdeme nějaké šaty na oslavu slunovratu, kte
ré by mi padly?“ zeptala jsem se jakoby nic, když stále mlčela. 
„Ty růžovozelené mi padnou, jenže už jsem je na sobě měla tři
krát.“

„Nikdy ti na takových věcech nezáleželo,“ namítla Alis a za
myšleně mlaskla.

„To nemůžu změnit názor?“
Alis maličko přimhouřila tmavé oči, ale pak prudce otevře

la dveře šatníku, až se šaty zakomíhaly, a začala se přehrabovat 
v šeru uvnitř. „Mohla by sis vzít tyto.“ Zvedla jeden z oděvů.

V dlouhých hubených prstech držela tyrkysové šaty z Noč
ního dvora podobného střihu jako oblečení, které upřednostňo
vala Amren. Srdce se mi zastavilo.
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„To… Proč…“ Ta slova ze mě vypadla nemotorná a kluzká 
a já se musela zarazit prudkým trhnutím za zábrany v mé my
sli. Napřímila jsem se. „Netušila jsem, že umíš být krutá, Alis.“

Alis si odfrkla a hodila oděv zpět do šatníku. „Tamlin dru
hé dva oděvy rozsápal. Tento mu unikl, protože byl v nespráv
né zásuvce.“

V duchu jsem vyslala nitku magie do chodby, abych se ujis
tila, že nás nikdo neposlouchá. „Byl rozčilený. Škoda že nezni
čil i tyhle šaty.“

„Já tam ten den byla,“ řekla Alis a zkřížila hubené ruce na 
hrudi. „Viděla jsem, jak přišla Morrigan. Viděla jsem, jak se na
táhla do toho zámotku moci a zvedla tě jako dítě. Prosila jsem 
ji, ať tě odvede.“

Polkla jsem a nebylo v tom nic hraného.
„Nikdy jsem mu to neřekla. Neřekla jsem to nikomu z nich. 

Nechala jsem, ať si myslí, že tě unesli. Jenže ty ses k ní zoufa
le tiskla a ona by byla schopná nás všechny pozabíjet za to, co 
se stalo.“

„Nevím, proč si to myslíš.“ Přitáhla jsem si okraj hedvábné
ho županu těsněji k tělu.

„Služebnictvo toho dost namluví a nikdy jsem neslyšela, že 
by Rhysand pod Horou ublížil některému ze sluhů. Strážím, 
Amaranthiným poskokům, vílám, které mu nařídili zabít, ano. 
Ale nikdy ne těm, kdo byli pokorní. Nikdy ne těm, kteří se ne
dovedli sami bránit.“

„Je to netvor.“
„Říká se, že ses vrátila jiná. Že s tebou něco není v pořádku.“ 

Krákavě se zasmála. „Proč bych jim říkala, že podle mě ti nic ne
schází. Konečně ti nic neschází.“

Ocitla jsem se nad propastí. Hranice – byly tu jisté hranice. 
A přežití jak moje, tak Prythianu záviselo na tom, jak s nimi 
dokážu nakládat. Vstala jsem z postele a ruce se mi maličko 
třásly.

Potom však Alis dodala: „Má sestřenice pracuje v paláci 
v Adriatě.“
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Letní dvůr. Alis pocházela z Letního dvora a uprchla sem se 
svými dvěma synovci poté, co byla její sestra za Amaranthiny 
vlády brutálně zavražděna.

„Sluhy v tamějším paláci nemá nikdo vidět ani slyšet, ovšem 
oni toho vidí a slyší dost, zatímco si ostatní ani neuvědomují je
jich přítomnost.“

Byla mou přítelkyní. Hodně riskovala. Pomohla mi dostat se 
pod Horu a stála při mně i měsíce potom. Jenže kdyby všech
no ohrozila…

„Sestřenka tvrdila, že jsi u nich byla na návštěvě a že jsi byla 
zdravá, rozesmátá a šťastná.“

„Byla to přetvářka. Přinutil mě, abych se tak chovala.“ Chvě
ní v hlase jsem nemusela příliš hrát.

Alis mě počastovala vědoucím pousmáním. „Když to říkáš.“
„Ano, říkám.“
Alis vytáhla krémově bílé šaty. „Tyto jsi ještě nikdy neob

lékla. Dala jsem je ušít, abys je mohla nosit po svatebním dnu.“
Nevypadaly úplně jako šaty nevěsty, ale působily jaksi ne

vinně. Čistě. Podobným šatům jsem se po návratu z kraje pod 
Horou vyhýbala a zoufale jsem se snažila vyhnout všemu, co by 
zdůrazňovalo moji zkaženou duši. Zato teď… Oplácela jsem 
Alis pohled a přemýšlela jsem, které z mých plánů odhalila.

Alis zašeptala: „Řeknu to jen jednou. Ať máš v úmyslu co
koli, vynechej z toho prosím moje chlapce. Pomsti se, jak tou
žíš. Jenom je ušetři.“

Nikdy bych… Málem jsem to vyslovila nahlas. Jen jsem však 
zavrtěla hlavou a naprosto zmatená a nesvá jsem svraštila obo
čí. „Chci se jen vrátit ke svému starému životu a uzdravit se.“

Uzdravit zemi, kterou zachvacuje zkaženost a temnota.
Alis to podle všeho také chápala. Pověsila šaty na dveře šat

níku a načechrala volnou zářivou sukni.
„Vezmi si je na oslavu slunovratu,“ vyzvala mě tiše.
A já ji uposlechla.
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Letní slunovrat byl přesně takový, jak jsem si ho pamatovala. 
Všude byly fábory, pentle a květinové věnce, sluhové přinesli 
k úpatím kopců kolem sídla sudy piva a vína, vznešené i nižší 
víly se shromažďovaly k oslavám.

Co tu však před rokem chybělo, byla Ianthe.
A ta prohlásila, že oslavy by byly svatokrádeží, pokud by

chom za ně nejprve nevzdali dík.
Proto jsme všichni vstali dvě hodiny před úsvitem, rozespa

lí a bez valného nadšení pro její obřad, zatímco slunce stoupalo 
nad obzor a přinášelo nejdelší den v roce. Musela jsem se ptát, 
jestli Tarquin musel přestát podobné únavné rituály ve svém 
zářícím přímořském paláci. Uvažovala jsem, jaké oslavy budou 
dnes probíhat v Adriatě v čele s vladařem Léta, který se téměř 
stal mým přítelem.

Podle toho, co jsem věděla, navzdory klevetám, které šířilo 
služebnictvo, Tarquin zatím Tamlinovi neposlal zprávu o Rhy
sově, Amrenině a mojí návštěvě. Co si teď pán Léta myslel 
o změně, která mě postihla? Nepochybovala jsem o tom, že se 
o ní doslechl, a modlila jsem se, aby do toho nijak nevstupoval, 
dokud neskončím svou práci tady.

Alis mi našla skvostný bílý sametový plášť pro svižnou jíz
du ke kopcům a Tamlin mě vyzvedl na měsíčně bílou klisnu 
s polními květy zapletenými ve stříbřité hřívě. Kdybych chtě
la namalovat obraz poklidné čistoty, byla by to má podoba to 
ráno. Vlasy jsem měla zapletené do copu ovinutého kolem  hlavy, 
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s korunou bílých kvítků hlohu. Na tváře jsem si nanesla nach 
a rudou jsem zvýraznila i rty, abych své tváři dodala náznak bar
vy podobné prvnímu ruměnci jara v zimní krajině.

Náš průvod přijel ke kopci. Na vrcholku už se shromáždily 
stovky víl a upíraly na mě oči. Já se ale vytrvale dívala před sebe 
na Ianthe stojící před jednoduchým kamenným oltářem ozdo
beným květinami a prvním ovocem a obilím léta. Pro jednou 
měla kápi světle modrého hávu staženou dolů a stříbrný krou
žek jí spočíval přímo na zlaté hlavě.

Usmála jsem se na ni a má klisna poslušně zastavila u sever
ního oblouku půlkruhu, jejž dav vytvořil kolem okraje kopce 
a Ianthina oltáře, a potají jsem se ptala, jestli Ianthe postřehla 
vlka, který se na ni za tím gestem šklebí.

Tamlin mi pomohl dolů z koně a šedé světlo nebe před úsvi
tem se mu zatřpytilo na zlaté výšivce zelené kazajky. Přiměla 
jsem se zahledět se mu do očí, když mě postavil do hebké trávy, 
a přitom jsem si uvědomovala, že na nás spočívají zraky všech 
okolo.

Jeho oči sklouzly k mým ústům a já v jeho pohledu spatřila 
vzpomínku.

Před rokem mě o tomto dni políbil. Před rokem jsem mezi 
těmito lidmi tančila a poprvé v životě jsem byla bezstarostná 
a plná radosti. Věřila jsem, že jsem nikdy nebyla šťastnější a ni
kdy ani nebudu.

Plaše jsem se na něj pousmála a přijala jsem nabízené rámě. 
Spolu jsme prošli trávou k Ianthinu kamennému oltáři a hy
bernská dvojčata, Jurian a Lucien nás následovali.

Napadlo mě, jestli si Tamlin vybavuje jiný den, když jsem 
před měsíci na sobě měla jiné bílé šaty a země byla posetá květy.

Když mě můj druh zachránil potom, co jsem se rozhodla, že 
se za Tamlina neprovdám. Jakási zásadní část mé duše si uvě
domovala, že to není správné. Byla jsem přesvědčená, že si to 
nezasloužím. Nechtěla jsem, aby se Tamlin navěky uvázal k ně
komu, kdo byl zlomený jako tehdy já. A Rhys… Rhys by mě 
nechal, abych si ho vzala, protože se domníval, že jsem šťastná, 
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a chtěl, abych byla šťastná, ať mu to sebevíc rvalo srdce. Ovšem 
ve chvíli, kdy jsem řekla ne… Zachránil mě. Pomohl mi, abych 
zachránila samu sebe.

Po očku jsem pohlédla na Tamlina.
Ten byl však zaujatý mou rukou položenou na jeho paži. Prs

tem, na kterém kdysi býval jeho prsten.
Co si o tom myslel? Kam se podle něj ten prsten poděl, když 

Lucien skryl důkaz o jeho zničení? Na okamžik jsem ho lito
vala.

Litovala jsem ho, protože mu lhal nejen Lucien, ale i Alis. 
Kolik dalších odhalilo důvod mého utrpení a snažilo se před 
tím ochránit jeho?

Viděli, jak se soužím, ale v nejmenším se mi nepokusili po
moct.

Zastavili jsme se s Tamlinem před oltářem a Ianthe na nás 
vážně, královsky pokývla.

Hybernští vyslanci přešlápli z nohy na nohu a nesnažili se 
zastřít netrpělivost. Brannagh si včera při večeři na slavnost slu
novratu téměř nepokrytě stěžovala a tvrdila, že v Hybernu ne
ztráceli čas tak zpustlými věcmi a pokaždé přešli rovnou k osla
vám. Tím naznačovala, že to brzy budeme dělat stejně.

Nevšímala jsem si jí ani jejího bratra, protože Ianthe zved
la ruce a zvolala k davu za námi: „Požehnaný slunovrat nám 
všem.“

Začal nekonečný sled modliteb a obřadů, při nichž Ianthiny 
mladé akolytky pomáhaly nalévat posvátné víno, na oltáři byly 
požehnány plody sklizně a kněžky prosily slunce, aby vyšlo.

Bylo to roztomilý, dobře nacvičený výstup. Lucien za mnou 
napůl spal.

Zato já sledovala průběh obřadu spolu s Ianthe a věděla 
jsem, co přijde, když zvedla posvěcené víno a pronesla: „Nechť 
slunce, jež je dnes nejsilnější, zažene nechtěnou temnotu. Nechť 
zapudí černou poskvrnu zla.“

Jedna jedovatá narážka na mého druha a můj domov za dru
hou. Přesto jsem společně s ní kývala hlavou.
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„Prokázali by nám princezna Brannagh a princ Dagdan tu 
čest a popili požehnaného vína?“

Dav se pohnul. Hybernští vyslanci zamrkali a zamračili se 
na sebe.

Já ale ustoupila stranou, hezky jsem se na ně usmála a uká
zala jsem k oltáři.

Otevřeli ústa, nepochybně, aby to odmítli, jenže Ianthe se 
nedala odbýt. „Napijte se. Ať se z našich nových spojenců sta
nou noví přátelé,“ prohlásila. „Napijte se, ať víno odplaví neko
nečnou noc tohoto roku.“

Dvojice daemati se nejspíš pomocí veškeré své magie a zna
lostí snažila odhadnout, jestli není v poháru jed, ovšem já na tvá
ři ponechávala nicneříkající úsměv, když konečně došli k oltáři 
a Brannagh přijala nabízený stříbrný pohár.

Oba sotva upili a ustoupili, jenže Ianthe na ně zavrkala a tr
vala na tom, aby přistoupili za oltář a sledovali obřad po jejím 
boku.

Postarala jsem se, aby Ianthe věděla, jak je její obřady zne
chucují a že se vynasnaží, aby potlačili její postavení v čele lidu, 
jakmile dorazí hybernská vojska. Teď se zdálo, že se je snaží při
vést ke své víře.

Následovaly další modlitby a rituály, dokud Ianthe nepřizva
la Tamlina k protější straně oltáře, aby zapálil svíci za duše, které 
v uplynulém roce pohasly, aby nyní mohly být přivedeny zpět do 
náruče světla, až slunce vyjde na oblohu.

Oblaka za nimi se začala zbarvovat dorůžova.
Ianthe vyzvala i Juriana, aby přednesl závěrečnou modlitbu, 

kterou Ianthe k obřadu přidala na mou žádost – na počest vá
lečníků, kteří den co den bojují za naše bezpečí.

Pak jsme v kruhu porostlém trávou zůstali stát jen já a Lu
cien s oltářem a obzorem před sebou a davem za zády a po stra
nách.

Podle jeho křečovitého postoje a toho, jak těkal očima po 
prostranství před námi, jsem usuzovala, že si v duchu prochá
zí modlitby i to, jak jsem s Ianthe připravovala obřad. To, že 
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jsme spolu zůstali stát na této straně oltáře, zatímco na oblo
hu mělo každou chvílí vystoupat slunce, a ostatní byli odvede
ni pryč.

Ianthe přešla k okraji kopce a zlaté vlasy jí nespoutaně klou
zaly po zádech, když pozvedla paže k nebi. Místo, kde stála, vy
brala záměrně, podobně jako gesto rukou.

Stejné předvedla o zimním slunovratu. Tehdy stála přesně 
tak, aby jí slunce stoupalo mezi zvednutými pažemi a naplňova
lo je světlem. Její akolytky to místo nenápadně vyznačily v trávě 
kamenem zdobeným rytinami.

Zlatý sluneční kotouč pronikl mlžnou zelení a modří na ob
zoru.

Svět zalilo slunce, jasné a mocné, a  jeho paprsky nás pro
tnuly.

Ianthe prohnula záda. Její tělo bylo pouhou schránou, kterou 
mělo světlo slunovratu naplnit, a ta část její tváře, kterou jsem 
viděla, vyzařovala nábožné vytržení.

Slunce stoupalo výš jako čistý zlatavý tón nesoucí se krajem.
Dav začal mumlat.
A pak vykřikl.
Ne k Ianthe.
Ale ke mně.
Ke mně, která jsem oslnivá a čistá v bělostném šatu začína

la zářit světlem dne, když se sluneční paprsky natáhly přímo ke 
mně.

Nikdo se neobtěžoval ověřit, zda se Ianthin kámen označu
jící správný bod náhodou nepřesunul o pět stop doprava. Ani 
si nepovšimli, jak byli zaujatí mým slavnostním příjezdem, pří
zračného větru, který ho popostrčil trávou.

Ianthe trvalo déle než všem ostatním, než se na mě podívala.
Než se obrátila a spatřila, že ji moc slunce nenaplňuje a ne

žehná jí.
Popustila jsem uzdu moci, kterou jsem uvolnila v Hybernu, 

a mé tělo zaplálo, jak ho zaplavovalo slunce. Čisté jako den, čis
té jeho svit hvězd.
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„Ničitelka kleteb,“ zamumlal kdosi. „Požehnaná,“ špitli další.
Předstírala jsem, že mě to překvapilo – překvapilo mě to, 

avšak přijímám rozhodnutí Kotlíku. Tamlinova tvář byla na
pjatá šokem a i hybernští vyslanci se zdáli být vyvedení z míry.

Já se ale obrátila k Lucienovi a mé světlo plálo tak jasně, že 
se odrazilo od jeho kovového oka. Jako přítel prosící o pomoc 
přítele. Natáhla jsem k němu ruku.

Cítila jsem, jak se za námi Ianthe zoufale snaží získat kon
trolu nad situací a najít způsob, jak ji využít ve svůj prospěch.

Možná by se to mohlo podařit i Lucienovi, protože mě vzal 
za ruku, poklekl na koleno do trávy a přitiskl si mé prsty k čelu.

I ostatní víly začaly padat na kolena jako klasy obilí ve větru.
Ianthe přes všechny své naduté oslavy a rituály nikdy nepro

jevila náznak moci nebo požehnání. Zato Feyre, Ničitelka kle
teb, která vyvedla Prythian z tyranie a temnoty…

Požehnaná. Svatá. Nepohasínající před zlem.
Nechala jsem své světlo zesílit, až se dotklo Lucienova sklo

něného těla.
Klečel tam jako rytíř před svou královnou.
Podívala jsem se na Ianthe a opět se usmála, odhalila jsem ve 

svém výrazu něco z toho skrytého vlka.

Alespoň že oslavy se nijak nezměnily.
Jakmile pozdvižení a úžas povadly a má záře zmizela, když 

mi slunce vystoupalo nad hlavu, vydali jsme se k nedalekým kop
cům a polím, kde už se i víly, které se slavnosti neúčastnily, do
slechly o mém malém zázraku.

Držela jsem se v blízkosti Luciena, kterému to v nejmenším 
nevadilo, zatímco se ostatní zdáli být nerozhodní, jestli mají být 
plní radosti a úžasu, nebo otázek a obav.

Ianthe strávila dalších šest hodin tím, že se pokoušela vy
světlit, co se stalo. Všem, kdo jí byli ochotní naslouchat, říka
la, že Kotlík požehnal její vyvolené přítelkyni a slunce změnilo 
svou dráhu, aby ukázalo, jak se těší z mého návratu.
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Ve skutečnosti ji poslouchaly jen akolytky a polovina z nich 
jevila pouze vlažný zájem.

Tamlin ovšem vypadal nejobezřetněji, jako by mě to požeh
nání mělo rozrušit. Jako by si vzpomněl, že stejné světlo viděl 
v Hybernu, a nemohl přijít na to, proč ho tolik znepokojilo.

Měl však povinnost odpovídat na díky a přání všeho dobré
ho od svých poddaných, válečníků a nižších šlechticů a já se díky 
tomu mohla procházet, jak se mi zachtělo. Občas mě zastavi
ly některé horlivé víly plné obdivu, které se chtěly dotknout mé 
ruky a trochu si u mě poplakat.

Kdysi bych před nimi ustupovala a trhala sebou, teď jsem 
ale jejich díky a modlitby přijímala a děkovala jsem jim s bla
ženým úsměvem.

Něco z toho jsem myslela upřímně. Neměla jsem s lidmi 
v tomto kraji, kteří trpěli společně s ostatními, žádný spor. Vů
bec žádný. Ovšem dvořané a strážci, kteří mě oslovovali… pro 
ně jsem předváděla lepší výstup. Nazývali mě požehnanou Kot
líkem a já prostě odpovídala, že to je pro mě čest.

Stále dokola jsem ta slova opakovala během snídaně i obě
da, dokud jsem se nevrátila do domu, abych se osvěžila a strávi
la chvilku o samotě.

V soukromí komnaty jsem odložila květinový věnec na toa
letní stolek a zlehka jsem se usmála na oko vytetované na dlani 
pravé ruky.

Nejdelší den v roce, sdělila jsem po našem poutu a v zábles
cích jsem jeho prostřednictvím poslala všechno, co se událo na 
vrcholku kopce. Škoda že jsem ho nemohla strávit s tebou.

Mé představení by ho určitě pobavilo a pak by se při pohledu 
na výraz v Ianthině tváři smál až do ochraptění.

Když jsem skončila s mytím a chystala se vrátit na kopce, 
mysl mi naplnil Rhysandův hlas.

Byla by pocta, řekl a každé jeho slovo prodchnul smích, strá‑
vit třeba jen chvíli ve společnosti Feyre požehnané Kotlíkem.

Potichu jsem se zasmála. Ta slova byla vzdálená a doznívala 
ke mně jen ztěžka. Musela jsem jednat rychle – kdyby ne, risko
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vala bych, že mě někdo odhalí. A víc než co jiného jsem se po
třebovala zeptat… Potřebovala jsem zjistit…

Jsou všichni v pořádku?
Čekala jsem a počítala minuty.
Ano. Tak v pořádku, jak jen to je možné. Kdy se vrátíš ke mně 

domů?
Každé jeho slovo znělo tišeji než předchozí.
Brzo, slíbila jsem mu. Hybern už sem poslal vyslance. Brzo tu 

budu hotová.
Neodpověděl a já počkala ještě pár minut, než jsem si znovu 

nasadila korunu z květin a sešla po schodech dolů.
Když jsem vstoupila do vyzdobené zahrady, znovu se mi hla

vou rozezněl Rhysandův vzdálený hlas. Také bych dnešek chtěl 
strávit s tebou.

Ta slova mi sevřela srdce jako pěst. Musela jsem je dostat 
z mysli. Vracela jsem se na slavnost v kopcích a mé kroky byly 
těžší, než když jsem nenuceně vkročila do domu.

Už bylo po obědě a začalo se tančit.
Viděla jsem ho, jak čeká na kraji jednoho z kruhů a sleduje 

každý můj krok.
Přelétla jsem očima mezi trávou, shromážděnými vílami 

a hloučkem hudebníků, kteří pomocí bubnů, houslí a fléten vy
luzovali skotačivou melodii, zatímco jsem přicházela blíž jako 
plachá, váhavá laňka.

Kdysi mě stejné tóny náhle probudily a přiměly mě bez ustá
ní tančit. Usoudila jsem, že teď nejsou o nic víc než jednou 
z mých zbraní, když jsem se zastavila před Tamlinem, sklopila 
jsem oči a tiše jsem se zeptala: „Zatančíš si se mnou?“

Úleva, štěstí a nepatrný záchvěv obav. „Ano,“ vydechl. „Ano, 
samozřejmě.“

Nechala jsem ho, aby mě vedl ke svižnému tanci, otáčel 
mě a nakláněl, a víly se shromažďovaly kolem, povzbuzovaly 
nás a tleskaly. Tančili jsme jeden tanec za druhým, dokud mi 
po zádech nestékal pot, jak jsem se snažila udržet s Tamlinem 
krok, ponechat na tváři úsměv, pamatovat na to, že se mám 
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smát, zatímco mám ruce dost blízko jeho krku na to, abych ho 
uškrtila.

Hudba postupně přešla do pozvolnějšího rytmu a Tamlin 
zpomalil. Když ostatní víly znovu zaujali jejich vlastní tanečníci 
a tanečnice, broukl: „Dnes ráno… Jsi v pořádku?“

Okamžitě jsem zvedla hlavu. „Ano. Já… nevím, co to bylo, 
ale ano. Ianthe… zlobí se?“

„To nevím. Nečekala to. Myslím, že pro ni překvapení nejsou 
ničím příjemným.“

„Měla bych se omluvit.“
V očích se mu zablesklo. „Proč? Možná to bylo požehná

ní. Magie nepřestává překvapovat ani mě samotného. Jestli má 
Ianthe zlost, je to její problém.“

Předstírala jsem, že o tom přemýšlím, a pak jsem přikýv
la. Přitiskla jsem se k němu ještě víc a nenáviděla jsem všechna 
místa, kde jsem cítila jeho tělo. Nedokázala jsem si představit, 
jak to Rhys dokázal vystát – jak vystál Amaranthu. Pět deseti
letí.

„Dnes vypadáš překrásně,“ řekl Tamlin.
„Děkuju.“ Přinutila jsem se zvědavě na něj pohlédnout. „Lu

cien… Lucien mi prozradil, že jsi při Calanmai neprovedl ob
řad. Že jsi to odmítl.“

A místo toho jsi Ianthe nechal, aby do jeskyně odvlekla jeho.
Ohryzek mu poskočil. „Nedokázal jsem to podstoupit.“
Zato jsi dokázal podstoupit dohodu s Hybernem, jako kdybych 

byla ukradená věc, která ti má být navrácena. „Možná dnešní ráno 
nebylo požehnáním jen pro mě,“ prohodila jsem.

Místo odpovědi mě pohladil po zádech.
Nic víc jsme během dalších tří tanců neřekli. Potom mě hlad 

přivedl ke stolům, kde byla prostřená večeře. Nechala jsem si od 
Tamlina naložit jídlo a dovolila jsem mu obsluhovat mě, když 
jsme si našli místo pod starým pokrouceným dubem a sledova
li tanec a hudbu.

Málem jsem se ho zeptala, jestli to za to stálo. Jestli stálo 
za to zříct se míru, aby mě dostal nazpět. Protože sem Hybern 
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přitáhne a využije zdejší kraj. A jakmile dorazí, bude po zpěvu 
i tancování.

Přesto jsem mlčela, zatímco sluneční paprsky pohasínaly a ko
nečně přišla noc.

Rozzářily se hvězdy a nad plápolajícími ohni působily mat
ně a drobně.

Pozorovala jsem je během dlouhých hodin oslav a přísaha
la bych, že mi dělaly společnost jako moji tiší, oddaní přátelé.
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Dvě hodiny po půlnoci jsem se dovlekla do sídla, příliš vyčerpa
ná, abych vyčkala do úsvitu.

Zvlášť když jsem viděla, jak se na mě Tamlin dívá, a vzpo
mněla jsem si na loňský úsvit, kdy mě odvedl pryč a za svítání 
mě políbil.

Požádala jsem Luciena, aby mě doprovodil, a ten mi s rados
tí vyhověl vzhledem k tomu, že jako muž, který našel svou druž
ku, ztratil poslední dobou zájem o ženskou společnost. Svou roli 
tu ovšem sehrálo i to, že se ho Ianthe snažila celý den odchytit 
o samotě, aby se ho vyptala na to, co se stalo při slavnosti.

Převlékla jsem se do krátké krajkové noční košile, kterou jsem 
kdysi nosila pro Tamlinovo potěšení a teď jsem si ji spokojeně 
navlékla na kůži zpocenou po tom dlouhém dnu, a padla jsem 
do postele.

Skoro půl hodiny jsem odkopávala pokrývku, škubala jsem 
sebou, obracela se a trhala nohama i rukama.

Attor. Tkadlena. Moje sestry, když je házeli do Kotlíku. Všich
ni se kolem mě svíjeli a kroužili a já je nechala.

Většina víl ještě stále slavila, když jsem vyjekla a s tím krát
kým, ostrým výkřikem jsem vyskočila z lůžka.

Srdce mi splašeně dunělo v žilách a kostech. Pootevřela jsem 
dveře a zlitá potem a k smrti unavená jsem bosá přešla chodbu.

Lucien otevřel po druhém zaklepání.
„Slyšel jsem tě. Co se děje?“ Prohlédl si mě a vykulil rudohně

dé oko. Všiml si mých rozcuchaných vlasů a propocené košile.
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Polkla jsem s nevyslovenou otázkou ve tváři a Lucien kývl 
a ustoupil do ložnice, aby mě pustil dovnitř. Hruď měl nahou, 
ale než otevřel dveře, stihl si natáhnout kalhoty a spěšně si je 
zapínal, když jsem prošla kolem.

Jeho pokoj byl vyvedený v barvách Podzimního dvora, což 
byla jediná upomínka na domov, kterou byl ochotný dát na odiv, 
a já se rozhlížela po setmělé místnosti a zmuchlaném povleče
ní. Lucien se posadil na zatočené opěradlo velkého křesla před 
vyhaslým krbem a díval se na mě, zatímco jsem stála ve středu 
karmínového koberce a mnula si nervózně ruce.

„Zdává se mi o tom,“ zachraptěla jsem. „O kraji pod Ho
rou. A když se vzbudím, nevybavuju si, kde jsem.“ Zvedla jsem 
nyní neposkvrněnou levou ruku před sebe. „Nevzpomínám si, 
kdy jsem se probudila.“

Byla to pravda a z poloviny lež. Pořád se mi o těch strašných 
dnech zdávalo, ale už mě nesžíraly. Už jsem uprostřed noci ne
odbíhala do koupelny, abych dávila jako o život.

„O čem se ti dnes zdálo?“ zeptal se mě tiše.
Zvedla jsem k němu váhavě uštvané, prázdné oči. „Nechala 

mě přibít ke zdi. Jako Clare Beddorovou. A Attor…“
Zachvěla jsem se a přejela jsem si rukama po obličeji.
Lucien vstal a pomalu ke mně došel. Záchvěv strachu a bo

lesti v mých slovech dostatečně zastřel můj pach. Zakryly mou 
moc, jakmile mé temné nástrahy v domě zachytily lehké chvění.

Lucien se zastavil na půl stopy ode mě. Nic nenamítal, když 
jsem se mu vrhla kolem krku a zabořila mu tvář do teplé, holé 
hrudi. Mořská voda, kterou mě obdaroval Tarquin, mi vyklouzla 
z očí a svezla se mi po lících na jeho nazlátlou kůži.

Lucien si ztěžka povzdechl, jednou rukou mi sklouzl k pasu 
a druhou mi zajel do vlasů, aby zlehka přivinul mou hlavu blíž. 
„Je mi to líto,“ zamumlal. „Je mi to líto.“

Objímal mě, hladil mě po zádech, aby mě uklidnil, a já ztišila 
pláč a mé slzy z mořské vody vyschly jako mokrý písek na slunci.

Nakonec jsem zvedla hlavu z jeho mocné hrudi, zaryla jsem 
prsty do pevných svalů ramen a zadívala se mu do  ustarané 
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tváře. Zhluboka, ztěžka jsem se nadechovala, svraštila jsem obo
čí a pootevřela ústa, když jsem…

„Co se tady děje?“
Lucien se vmžiku ohlédl ke dveřím.
Stál tam Tamlin a jeho obličej byl maskou ledového klidu. 

Na kloubech prstů se mu leskly špičky drápů.
Já a Lucien jsme se pustili, příliš rychle na to, aby to působilo 

ledabyle. „Měla jsem noční můru,“ vysvětlila jsem a narovnala si 
noční košili. „Nechtěla jsem vzbudit celý dům.“

Tamlin jen zíral na Luciena, který pevně stiskl rty. Neunikly 
mu jeho dosud povytažené drápy.

Zavřela jsem dveře, ale stále jsem cítila, jak Tamlin propi
chuje pohledem vílího muže za nimi. Drápy nezatáhl, ovšem 
také je netasil víc.

Udělala jsem pár kroků ke své ložnici a sledovala jsem, jak se 
Tamlin rozhlíží po chodbě. Měřil si vzdálenost od mých dve
ří k Lucienovým. „Dobrou noc,“ řekla jsem a zavřela mu dveře 
před nosem.

Počkala jsem pět minut, během nichž se Tamlin rozhodl, že 
Luciena nezabije, a usmála jsem se.

Napadlo mě, jestli tomu Lucien přišel na kloub a pocho
pil, že jsem věděla, že Tamlin v noci přijde ke mně do pokoje 
po všech těch plachých dotecích a pohledech, co jsem mu dnes 
věnovala. Že jsem si vzala svou nejvyzývavější košilku ne kvůli 
horku, ale proto, abych byla náležitě oblečená, až mi mé nevidi
telné nástrahy v domě naznačí, že Tamlin konečně sebral odva
hu zajít ke mně do ložnice.

Předstírala jsem, že mě trápí noční můra, a zmuchlané po
vlečení posloužilo jako důkaz. Ponechala jsem Lucienovy dveře 
otevřené a Lucien byl příliš zaujatý mnou a netušil, proč jsem ve 
skutečnosti v jeho pokoji, takže neměl čas je zavřít ani si všim
nout štítu pevného vzduchu, který jsem vykouzlila kolem poko
je, aby Tamlinův příchod nezaslechl a nevycítil.

Dokud nás tam Tamlin neuviděl, jak jeden druhého svíráme 
v náručí. Noční košile mi padala z ramene a hleděli jsme na sebe 
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tak upřeně, tak plní emocí, jako by mezi námi právě něco zača
lo nebo skončilo, a my si ani nevšimli, že je Tamlin přímo ve
dle nás. Ten neviditelný štít zmizel, než ho Lucien stihl vytušit.

Vysvětlila jsem Tamlinovi, že šlo o noční můru.
Tou noční můrou jsem ale byla já.
Využívala jsem toho, čeho se Tamlin obával už od prvního 

dne, co jsem tu prožila.
Nezapomněla jsem na jeho dávnou hádku s Lucienem. Na 

to, jak ho varoval, aby se mnou přestal laškovat a držel se ode 
mě dál. Na strach z toho, že před ním dávám přednost rudovla
sému šlechtici a že tím ohrozím všechny jeho plány. Řekl Lu
cienovi, ať dá pokoj.

Nepochybovala jsem, že si teď Tamlin v duchu prochází kaž
dý náš pohled a rozhovor. Každý okamžik, kdy se za mě Lucien 
postavil pod Horou i potom. Zvažoval, nakolik to nové pouto 
s Elain jeho přítele ovládá.

Přemítá o tom, jak přede mnou Lucien dnes ráno poklekl 
a odpřisáhl věrnost nově zrozenému bohu, jako by nám oběma 
požehnal Kotlík.

Ponechala jsem úsměv na tváři ještě o chvíli déle a pak jsem 
se oblékla.

Čekala mě další práce.
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Klíče od bran sídla zmizely.
Tamlinovi na tom ale po včerejší noci nejspíš nezáleželo.
Snídaně proběhla v tichosti. Hybernští vyslanci byli rozmr

zelí, že jsme je nechávali čekat tak dlouho, než jim ukážeme 
druhou trhlinu ve zdi, a Jurian byl pro jednou příliš unavený na 
to, aby se vzmohl na něco jiného než na cpaní slaniny a vajíček 
do svých uštěpačných úst.

Zdálo se, že si Tamlin s Lucienem před jídlem promluvili, 
ovšem Lucien si ode mě udržoval rozumný odstup. Nedíval se 
na mě ani se mnou nepromluvil, jako by stále potřeboval Tam
lina přesvědčit o naší nevině.

Uvažovala jsem, že se Juriana zeptám přímo, jestli klíče  ukradl 
strážci, který je ztratil, ovšem mlčení mi přišlo jako vítaná změna.

Dokud do jídelny nevplula Ianthe, která záměrně nebrala na 
vědomí mou přítomnost, jako bych byla skutečně oslnivým slun
cem, které jí bylo uloupeno.

„Omlouvám se, že vás ruším u snídaně, ale je tu jistá věc, kte
rou musíme probrat, vladaři,“ spustila Ianthe a bledé roucho se 
jí zavlnilo u nohou, když se zastavila napůl cesty ke stolu.

Při těch slovech jsme všichni zpozorněli.
Zachmuřený Tamlin se jí netrpělivě zeptal: „O co jde?“
Ianthe okatě předstírala, že si konečně všimla hybernských 

vyslanců, kteří jí naslouchali. Přemohla jsem se, abych nevy
prskla při nervózním pohledu, který vrhla jejich směrem, než 
se obrátila k Tamlinovi. Její další slova mě v nejmenším nepře
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kvapila. „Možná bychom měli počkat, až dosnídáte. Až budeš 
o samotě.“

Nepochybně chtěla dát najevo svou moc a připomenout vy
slancům, že tu má ve skutečnosti převahu ona – nad Tamlinem – 
a že je v zájmu Hybernu chtít si udržet její přízeň vzhledem ke 
zprávám, které ke dvoru přinášela. Já však byla natolik krutá, že 
jsem sladce nadhodila: „Pokud můžeme našim spojencům v Hy
bernu důvěřovat, že s námi potáhnou do války, můžeme se spo
lehnout také na jejich mlčenlivost. Klidně spusť, Ianthe.“

Ani se na mě nepodívala. Ovšem Tamlin se teď musel roz
hodnout mezi nepokrytou urážkou a zdvořilostí… Zvážil vý
znam našich hostů oproti Ianthe a jejím snahám neustále se 
prosazovat a řekl: „Vyslechneme tě.“

Na jejím bílém hrdle bylo vidět, jak polkla. „Je tu… Mé ako
lytky zjistily, že země kolem mého chrámu… umírá.“

Jurian zvedl oči k nebi a znovu se pustil do slaniny.
„Tak o tom pověz zahradníkům,“ doporučila jí Brannagh 

a také se dala do jídla. Dagdan se uchechtl a upil doušek čaje.
„Ta věc se jich netýká.“ Ianthe se napřímila. „Je to pohroma 

pro celý kraj. Tráva, kořeny, pupeny, to všechno seschlo a strádá. 
Podle pachu v tom mají prsty nágové.“

Měla jsem co dělat, abych se po očku nepodívala na Luciena, 
abych si ověřila, jestli také zachytil podezřele dychtivý záblesk 
v jejích očích. Dokonce i Tamlin si povzdechl, jako by její snahu 
prohlédl: Pokoušela se získat znovu pevnou půdu pod nohama 
a možná se rozhodla otrávit zemi a pak ji zázrakem uzdravit.

„V lesích jsou další místa, kde zemřela zvířata i rostliny a ži
vot se nedokáže obnovit,“ pokračovala Ianthe a tiskla si k hru
di ruku zdobenou stříbrem. „Obávám se, že je to varování, že se 
nágové spojili a chystají se zaútočit.“

Opravdu jsem se jí dostala pod kůži. Říkala jsem si, co udělá 
po včerejším slunovratu. Potom co jsem ji připravila o okamžik 
slávy i o její moc. Ovšem tohle bylo chytré.

Skryla jsem zlomyslný úsměšek a laskavě jsem namítla: „Ian
the, možná to je opravdu úkol pro správce panství.“
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Ztuhla a konečně se ke mně obrátila. Myslíš si, že s námi hra‑
ješ hru, chtěla jsem jí říct, a přitom netušíš, že každé rozhodnutí, 
které jsi v noci a dnes ráno učinila, jsou pouze kroky, ke kterým jsem 
tě popostrčila.

Kývla jsem k vyslancům a pak k Lucienovi. „Odpoledne se 
vypravíme prozkoumat zeď, ale pokud ten problém potrvá, až 
se za pár dnů vrátíme, pomohu ti ho řešit.“

Ianthe zatnula zvolna prsty se stříbrnými prsteny u boků, 
ale jako pravá zmije se Tamlina zeptala: „Připojíš se k nim, vla
daři?“

Sklouzla očima ke mně a k Lucienovi a ten odhadující po
hled trval příliš dlouho na to, aby byl nenucený.

V hlavě se mi začínala ozývat slabá, matná bolest, kterou 
každé slovo z Ianthiných úst jen zhoršovalo. Zůstala jsem příliš 
dlouho vzhůru, spala jsem jen chvilku a pro dny, jež mě čeka
ly, jsem potřebovala sebrat sílu. „Ne, nepřipojí,“ prohlásila jsem, 
než stihl Tamlin cokoli říct.

Teď však odložil příbor. „Myslím, že ano.“
„Nepotřebuji doprovod.“ Ať pocítí, jak jsem se při jeho od

povědi naježila.
Jurian se zasmál. „Snad nezačínáš pochybovat o našich dob

rých úmyslech, vladaři?“
Tamlin na něj zavrčel: „Dávej si pozor.“
Položila jsem ruku rozhodně na stůl. „Lucien a stráže se o mě 

dokonale postarají.“
Lucien by se nejspíš nejradši svezl na židli a jednou provždy 

zmizel.
Přelétla jsem pohledem Dagdana a Brannagh a zlehka se 

usmála. „Když se něco stane, dovedu se bránit,“ ujistila jsem 
Tamlina.

Daemati mi úsměv oplatili. Od té první chvíle jsem neza
chytila žádný útok na svůj duchovní štít, ani na ty, které jsem 
vykouzlila kolem co nejvíce víl v domě. To, jak jsem bez ustání 
používala svou moc, mě však unavovalo. Opustit tohle místo na 
čtyři nebo pět dní by mi přineslo vítanou úlevu.
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Zvlášť když Ianthe zabručela k Tamlinovi: „Možná bys měl 
jet s nimi, příteli.“ Vyčkávala jsem. Vyčkávala jsem, jaké nesmy
sly Ianthe vypustí ze svých trucovitě našpulených úst. „Nikdy 
nevíš, kdy se ji Noční dvůr pokusí unést.“

Měla jsem jen okamžik na to, abych zvážila svou reakci. Roz
hodla jsem se opřít na židli, svěsit ramena a vyvolat v duchu 
vzpomínky na Clare a na Rhyse s jasanovými šípy zabodnutými 
v křídlech. Musela jsem svůj pach naplnit strachem jakýmkoli 
způsobem. „Máš o nich nějaké zvěsti?“ špitla jsem.

To Brannagh a Dagdana nepokrytě zaujalo.
Kněžka se chystala odpovědět, ale Jurian ji lenivě  předběhl: 

„Nic nového se k nám nedoneslo. Jejich hranice jsou bedlivě stře
žené. Rhysand by byl blázen, kdyby pokoušel štěstí a lezl sem.“

Hleděla jsem na talíř jako obraz pokorné hrůzy.
„Ano, byl by blázen,“ opáčila Ianthe, „ovšem blázen posed

lý pomstou.“ Otočila se k Tamlinovi a ranní slunce sklouzlo po 
drahokamu na její hlavě. „Možná kdybys mu vrátil křídla jeho 
rodiny, snad by… se upokojil.“

Na okamžik jsem vnímala jen ticho.
To však následovala burácející vlna, která odplavila všechny 

mé myšlenky i pud sebezáchovy. Sotva že jsem přes řev v krvi 
a kostech něco slyšela.

Jenže ta slova, ta nabídka… Byl to laciný pokus, jak mě po
lapit do jejich osidel. Předstírala jsem, že je neposlouchám. Že 
mi na tom nesejde. Přesto jsem napjatě čekala na Tamlinovu 
odpověď.

Když promluvil, jeho hlas zněl tiše: „Už jsem je dávno spálil.“
Měla jsem neodbytný pocit, že v jeho slovech zaznělo cosi 

jako lítost – lítost a hanba.
Ianthe jen nesouhlasně sykla. „Škoda. Možná by za ně za

platil vysoké výkupné.“
Ruce i nohy mě bolely, jak jsem se přemáhala, abych nepře

skočila stůl a neroztříštila jí lebku o mramorovou podlahu.
Místo toho jsem Tamlinovi řekla klidným, konejšivým tó

nem: „Nic se mi tam nestane.“ Dotkla jsem se jeho ruky, přejela 
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jsem palcem po jejím hřbetu a přitom jsem mu hleděla do očí. 
„Nebudeme se vracet ke starým chybám.“

Když jsem se odtáhla, Tamlin pouze upřel zrak na Luciena 
a veškeré stopy provinilosti se mu vytratily z tváře. Z rukou mu 
vyklouzly drápy a zabodly se do dřeva opěradla židle posetého 
rýhami. „Mějte se na pozoru.“

Nikdo z nás nepředstíral, že by to bylo cokoli jiného než vý
hružka.

Jízda by nám trvala dva dny, my tam však dorazili za pouhý den 
díky tomu, že jsme se přenášeli, šli a znovu se přenášeli. Na jeden 
pokus jsme dokázali urazit několik mil, jenže Dagdan byl poma
lejší, než jsem čekala, protože s sebou vedl svou sestru a Juriana.

Ne že bych mu to vyčítala. S tím, jak jsme přenášeli ostatní, 
nám výrazně ubývaly síly. Lucien a já jsme s sebou vedli strážce, 
syny nižšího šlechtice, kteří byli vychovaní ke zdvořilosti a vy
cvičení k obezřetnosti. V důsledku toho jsme s sebou měli ome
zené množství zásob. Včetně stanů.

Než jsme se dostali k trhlině ve zdi, už se smrákalo.
To nevelké množství zásob, které jsme měli, nám také zne

snadňovalo přenášení se krajinou, a já jako pravá dáma, kte
rá se ráda nechává obletovat, nechala stráže, ať pro nás postaví 
stan. Téměř mlčky jsme povečeřeli u menšího ohně. Nikdo z nás 
neztrácel čas řečmi až na Juriana, který donekonečna zpovídal 
strážce ohledně jejich výcviku. Dvojčata se odebrala do svého 
stanu potom, co si vzala sendviče s masem, které jsme si sbali
li na cestu, a zamračila se na ně, jako by byly plné červů. Jurian 
se nedlouho potom vydal do lesa s tím, že by se rád prošel, než 
půjde spát.

Když oheň začal skomírat, vklouzla jsem do plátěného sta
nu, kde bylo sotva dost místa, abychom tam Lucien a já spali 
bok po boku.

Chvíli nato se jeho rudé vlasy zaleskly v chabém světle oh
niště. Protáhl se do stanu a zaklel. „Asi bych měl spát venku.“
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Zakoulela jsem očima. „Prosím tě.“
Když si klekl a sundal boty, vrhl na mě podezíravý, odha

dující pohled. „Víš, že Tamlin umí být v těchto věcech… cit
livý.“

„Také umí být osina v zadku,“ odsekla jsem a zalezla jsem 
pod pokrývku. „Jestli mu budeš ustupovat pokaždé, když je pa
ranoidní nebo přehnaně majetnický, budeš to jenom zhoršovat.“

Lucien si rozepnul kazajku, ale jinak zůstal oblečený a při
kryl se dekou. „Myslím, že se to zhoršilo, protože vy dva jste 
spolu nic… Tedy, nic jste spolu neměli, že ne?“

Ztuhla jsem a přitáhla si pokrývku výš na ramena. „Ne. Ne
chci, aby se mě někdo tak dotýkal… ne nějakou dobu.“

Jeho mlčení bylo dlouhé a plné smutku. Nenáviděla jsem tu 
lež. Nenáviděla jsem ji za to, jak jsem se cítila pošpiněná, když 
jsem ji vyřkla. „Mrzí mě to,“ řekl a mě napadlo, za co dalšího se 
ještě omlouvá, když jsem se k němu ve tmě stanu obrátila.

„Nemohli bychom se nějak z té dohody s Hybernem vy
kroutit?“ Má slova byla sotva hlasitější než praskání uhlíků 
venku. „Jsem zpátky a jsem v bezpečí. Mohli bychom ji nějak 
obejít…“

„Ne. Král Hybernu úmluvu s Tamlinem ustanovil příliš chyt
ře a jasně. Poutá je k sobě magie a ta by Tamlina také ztrestala, 
kdyby nedovolil Hybernu vstup na své území.“

„V jakém smyslu? Zabila by ho?“
Lucienův povzdech mi rozfoukal vlasy. „Vyžádalo by si to 

jeho moc a možná by ho to zabilo. Magie se zakládá na rovno
váze. Proto nemohl zasáhnout proti tvé dohodě s Rhysandem. 
Dokonce i ten, kdo se pokusí narušit dohodu, musí čelit násled
kům. Kdyby tě tu držel, kouzlo, které tě poutalo k Rhysovi, by si 
mohlo vyžádat jeho život jako splátku za tvůj. Nebo život něko
ho jiného, na kom mu záleželo. Je to stará magie – stará a po
divná. Proto se uzavírání dohod raději vyhýbáme, pokud není 
zbytí. Dokonce ani učenci na Denním dvoře nevědí, na čem je 
tato moc založena. Věř mi, už jsem se jich ptal.“

„Kvůli mně? Zeptal ses jich kvůli mně?“
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„Ano. Vydal jsem se tam v zimě, abych zjistil, jak zrušit tvou 
dohodu s Rhysem.“

„Proč jsi mi o tom neřekl?“
„Já… Nechtěli jsme ti dávat planou naději a nemohli jsme 

riskovat, že by Rhysand přišel na to, o co se pokoušíme, pro pří
pad, že by našel způsob, jak do toho zasáhnout a zastavit nás.“

„Takže místo toho ho Ianthe strčila do náruče Hybernu.“
„Byl zoufalý. Učenci na Denním dvoře postupovali příliš po

malu. Prosil jsem ho, ať jim dopřeje víc času, jenže to už jsi byla 
měsíce pryč. Chtěl jednat, ne jen čekat – navzdory tomu dopisu, 
co jsi mu poslala. Kvůli tomu dopisu, co jsi mu poslala. Nakonec 
jsem mu řekl, ať to udělá – po tom dni v lese.“

Otočila jsem se k němu zády a  zahleděla se na zkosenou 
střechu stanu.

„Bylo to hodně zlé?“ zeptala jsem se tiše.
„Viděla jsi svou ložnici. Nadělal z ní třísky a z pracovny a své 

ložnici zrovna tak. A… zabil strážce, kteří měli tehdy službu. 
Potom co z nich dostal všechny informace. Popravil je přede 
všemi v sídle.“

Krev mi tuhla v žilách. „Ty jsi ho nezastavil?“
„Snažil jsem se. Prosil jsem ho o milost. Jenže on mě nepo

slouchal. Nemohl.“
„Ti strážci se ho také nepokusili zastavit?“
„Neodvážili se. On je vladař, Feyre. Je jiné krve.“
Zajímalo by mě, jestli by řekl stejnou věc, kdyby věděl, co 

jsem zač.
„Byli jsme zahnáni do kouta a neměli jsme žádnou jinou 

možnost. Žádnou. Mohli jsme buď jít do války proti Noční
mu dvoru a Hybernu, nebo se spojit s Hybernem, nechat ho, 
ať způsobí potíže, a posléze naše spojenectví využít ve vlastní 
prospěch.“

„Jak to myslíš?“ zašeptala jsem.
Jenomže Lucien si uvědomil, co řekl, a vyhnul se přímé od

povědi: „Máme nepřátele na všech dvorech. Díky spojenectví 
s Hybernem si pořádně rozmyslí, jestli proti nám zakročí.“
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Lhář. Vycvičený, mazaný lhář.
Zhluboka jsem unaveně vydechla. „I když teď jsou našimi 

spojenci,“ zamumlala jsem, „pořád je nenávidím.“
„To já také.“ Odfrkl si.

„Vstávejte.“
Do stanu proniklo oslnivé sluneční světlo a já zasykla.
Příkaz přehlušilo zavrčení, s nímž se Lucien posadil. „Vy‑

padni,“ nařídil Jurianovi, který si nás jednou změřil pohledem, 
ušklíbl se a odešel.

Během noci jsem se překulila na Lucienovu pokrývku, když 
moje úmysly ustoupily daleko naléhavější potřebě tepla. Nepo
chybovala jsem však, že si Jurian tu informaci bude hýčkat, aby 
ji mohl vmést Tamlinovi do tváře, až se vrátíme: Sdíleli jsme 
s Lucienem stan a probudili jsme se v nanejvýš pohodlné po
loze.

Umyla jsem se v nedalekém potoce a tělo jsem měla ztuhlé 
a rozbolavělé po noci proležené na zemi, během níž mi pokrýv
ka příliš nepomohla.

Když jsem byla hotová, Brannagh zvolna došla k potoku. 
Princezna se na mě chladně usmála sevřenými rty. „Také bych 
si vybrala Beronova syna.“

Překvapeně jsem se na ni zadívala pod ztěžklými víčky.
Pokrčila rameny a usmála se o něco víc. „Muži z Podzimního 

dvora mají v krvi oheň a podle toho i šukají.“
Potměšile se zasmála. „Proč myslíš, že jsem se za války tak 

bavila?“
Nedokázala jsem skrýt znechucení.
Lucien mě přistihl, jak se mračím, když mi hodinu nato její 

slova snad podesáté zazněla v mysli, zatímco jsme šli půl míle 
pěšky k trhlině ve zdi. „Co je?“ zeptal se.

Zavrtěla jsem hlavou a snažila jsem se nepředstavovat si Elain, 
jak podléhá tomu… ohni.

„Nic,“ odpověděla jsem. Vtom však Jurian před námi zaklel.
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Když ta slova vyštěkl, já i Lucien už jsme spěchali vpřed a pak 
jsme se rozběhli naplno, protože jsme zachytili zvuk taseného 
ostří. Listí a větve mě šlehaly, ale to už jsme byli u zdi, té strašné 
neviditelné hranice, která mi pulzovala v hlavě.

Přímo za trhlinou na nás třeštily oči tři Požehnané děti.
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Brannagh a Dagdan vypadali, jako by právě zjistili, že pro ně 
někdo přichystal druhou snídani. Jurian tam stál s vytaseným 
mečem a dvě mladé ženy a jeden mladík vyjeveně těkali pohle
dy mezi ním a ostatními. Potom pohlédli na nás a vykulili oči 
ještě víc, když spatřili Lucienovu krutou krásu.

Padli na kolena. „Naši páni a paní,“ oslovili nás prosebně 
a jejich stříbrné šperky se zatřpytily v kalužích světla dopadají
cího skrz listy. „Našli jste nás při naší cestě.“

Královská dvojčata se usmála tak široce, že jsem zahlédla je
jich nápadně bílé zuby.

Jurian se zdál být nezvykle nesvůj, než se na ně obořil: „Co 
tu děláte?“

Tmavovlasá dívka vpředu byla půvabná a její kůže barvy medu 
zrudla, když zvedla hlavu. „Přišli jsme, abychom žili v zemi ne
smrtelných. Jsme tu jako dar.“

Jurian upřel ledové, tvrdé oči na Luciena. „Je to pravda?“
Lucien mu pohled neochvějně oplácel. „Nepřijímáme žádné 

dary z lidských území. A děti už vůbec ne.“
Bez ohledu na to, že se ti tři zdáli být jen o pár let mladší 

než já.
„Jen pojďte dál,“ vyzvala je Brannagh něžně, „abychom se 

mohli… pobavit.“ Přitom si měřila hnědovlasého mládence a tu 
druhou dívku s rudohnědými vlasy a ostrou, ale zajímavou tváří. 
Podle toho, jak se Dagdan chtivě usmíval na krásnou dívku před 
nimi, mi bylo jasné, že už našel svou oběť.
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Vkročila jsem před ně a řekla jsem třem smrtelníkům: „Zmiz
te. Vraťte se do svých vesnic ke svým rodinám. Jestli tuhle zeď 
překročíte, zemřete.“

Vyděšeně sebou trhli a vstali s tvářemi plnými strachu – a po
svátného úžasu. „Přišli jsme, abychom tu žili v míru.“

„Ten tu nenajdete. Váš rod tu čeká jen smrt.“
Jejich zraky sklouzly k nesmrtelným vílám za mnou. Tmavo

vláska se zapýřila, když zachytil Dagdanův upřený pohled. Viděla 
jen jeho krásu vznešené víly a nic z krvelačné šelmy skryté za ní.

A tak jsem zasáhla.
Zeď zaskřípěla jako příšerný svěrák, který svíral mou magii 

a drtil mi hlavu.
Přesto jsem vyslala trhlinou svou moc a vmetla ji do jejich 

myslí.
Příliš silně. Mladík sebou lehce škubl.
Byli tak křehcí a bezbranní. Jejich mysl byla poddajná jako 

máslo rozpouštějící se mi na jazyku.
Spatřila jsem zlomky jejich životů jako střípky rozbitého 

zrcadla míhající se kolem: Tmavovláska byla bohatá, vzdělaná 
a svéhlavá. Chtěla uniknout domluvenému sňatku a domníva
la se, že jí v Prythianu bude lépe. Rudovlasé děvče neznalo nic 
jiného než chudobu a otcovy pěsti, které byly o to krutější od 
okamžiku, co ukončily život její matky. Mladík se prodával na 
ulicích velké vesnice, dokud tam jednoho dne nepřišly Požeh
nané děti a nenabídly mu něco lepšího.

Kouzlila jsem rychle a obratně.
Stačily tři údery srdce a byla jsem hotová. Ještě než se Bran

nagh vůbec stihla nadechnout, aby pronesla: „Tady žádná smrt 
není. Jen rozkoš, pokud ji chcete přijmout.“

I pokud nechcete, chtěla jsem dodat.
Jenže trojice teď zamrkala a zatvářila se zděšeně.
Spatřili nás takové, jací jsme byli ve skutečnosti: smrtící a ne

lítostní. Odhalili pravdu za smyšlenými příběhy.
„My… možná jsme… udělali chybu,“ vykoktala jejich vůd

kyně a o krok ustoupila.
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„Nebo to možná byl osud,“ oponovala jí Brannagh, která se 
usmívala jako had.

Trojice stále ustupovala. Měli před očima výjevy, které jsem 
jim vložila do myslí… ve kterých jsme jim měli ublížit a zabít je, 
jako jsme to udělali tolika jejich přátelům, jež jsme využili a od
hodili. Ukázala jsem jim nágy, Boggeho, Middengarda. Ukáza
la jsem jim Clare a zlatovlasou královnu nabodnutou na sloupu 
lampy. Vzpomínky, které jsem jim předala, se staly příběhy, kte
rým doteď nevěnovali pozornost, ovšem nyní, když jsme stáli 
před nimi, je pochopili.

„Pojďte sem,“ rozkázal Dagdan.
Ta slova jen rozdmýchala jejich strach. Trojice se otočila a na

vzdory těžký rouchům ovinutým kolem těla se hnala do lesa.
Brannagh se napjala, jako by se chtěla vrhnout skrz zeď za 

nimi, avšak já ji zachytila za paži a ucedila jsem: „Jestli se pože
neš za nimi, budeš mít problém se mnou.“

Pro zdůraznění svých slov jsem jí přejela kovovými spáry po 
duchovním štítě.

Princezna na mě zavrčela.
Smrtelníci však už byli ti tam.
Modlila jsem se, aby poslechli i druhý rozkaz, který jsem 

jim vložila do mysli: Aby našli loď, sebrali co nejvíc svých přá
tel a uprchli na vedlejší světadíl. Aby se sem vrátili, až bude po 
válce, a aby varovali co nejvíc lidí, ať utečou z ostrova, než bude 
pozdě.

Hybernská dvojčata nespokojeně zavrčela, jenže já si jich ne
všímala. Postavila jsem se ke stromu, opřela se a vyčkávala. Ne
věřila jsem jim, že zůstanou na naší straně hranice.

Královští vyslanci se dali znovu do práce a začali přecházet 
sem tam kolem zdi.

O chvíli později ke mně došel jeden z mužů.
Nebyl to Lucien, jak jsem si s leknutím uvědomila, ale ne

hnula jsem ani brvou.
Jurian hleděl na místo, kde předtím stáli ti lidé.
„Děkuji ti,“ řekl drsným hlasem.
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„Nevím, o čem mluvíš,“ odpověděla jsem a velmi dobře jsem 
si uvědomovala, že mě Lucien pozoruje ze stínu nedalekého 
dubu.

Jurian na mě vědoucně mrkl a odkráčel za Dagdanem.

Trvalo jim to celý den.
Královští vyslanci nám ovšem neprozradili, co na zdi zkou

mají a po čem pátrají.
Po našem ranním střetu mi bylo jasné, že tlačit na ně, aby mi 

to řekli, by k ničemu nevedlo. Navíc jsem svůj přísun shovíva
vosti pro tento den už vypotřebovala.

A tak jsme znovu strávili noc v lese, což byl také důvod, proč 
jsem skončila usazená u ohně naproti Jurianovi potom, co dvoj
čata zalezla do stanu a strážci zaujali pozice na hlídce. Lucien se 
vydal k potoku, aby nabral další vodu, a já sledovala, jak plameny 
tančí mezi poleny, a cítila jsem v nitru jejich ozvěnu.

To, jak jsem vyslala svou moc skrz zeď, mi po zbytek dne pů
sobilo neodbytnou, pronikavou bolest hlavy a zmocňovala se mě 
závrať. Nepochybovala jsem, že usnu, jakmile zalehnu, ale oheň 
tolik hřál a jarní noc byla příliš chladná na to, abych dobrovolně 
přešla dlouhou tmou mezi plamenem a svým stanem.

„Co se stane s těmi, kteří se dostanou za zeď?“ zajímal se Ju
rian a jeho drsná tvář ozářená mihotavým ohněm jako by vy
zařovala úlevu.

Opřela jsem se patou boty o trávu. „To netuším. Jakmile sem 
dojdou, nikdy se nevrátí zpátky. Když ale vládla Amarantha, 
po lesích se potulovaly příšery, takže… Pochybuju, že to s nimi 
dobře dopadlo. Na žádném z dvorů se o nich nikdo nezmínil 
ani slovem.“

„Před pěti sty lety by byli za takové nesmysly zbičováni,“ řekl 
Jurian. „Po tisíciletí jsme byli jejich otroky, děvkami a nádeníky. 
Muži a ženy bojovali a umírali, abychom už jim nikdy nemuseli 
znovu sloužit. A oni si sem přijdou v té své maškarádě a nemají 
ponětí o nebezpečí. O dějinách.“
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„Dávej si pozor, nebo přestaneš mluvit jako věrný hybern
ský pes.“

Nenávistně se zasmál hlubokým hlasem. „Za tohle mě máš, 
co? Za jeho psa.“

„O co ti tedy jde?“
„O jednu neuzavřenou záležitost.“
„Miryam je mrtvá.“
V očích se mu opět mihlo šílenství, které potlačilo vzácný 

okamžik, kdy se zdál být při smyslech. „Všechno, co jsem za 
války vykonal, jsem udělal pro Miryam a pro sebe. Aby náš lid 
přežil a  jednoho dne byl svobodný. Ale jakmile jsem své lidi 
upřednostnil před ní, ona opustila mě kvůli tomu princi s hez
kou tvářičkou.“

„Slyšela jsem, že tě opustila, protože ses nechal tolik unést 
tím, jak jsi z Clythie dostával informace, že jsi pustil ze zřetele 
samotnou válku.“

„Miryam mi řekla, ať si to s ní klidně rozdám, když z ní vy
mámím informace. Radila mi, abych Clythii svedl, předtím než 
zaprodá celý Hybern a všechny jeho přívržence. Miryam proti 
tomu neměla námitky. Ani v nejmenším.“

„Takže to všechno děláš proto, abys Miryam získal zpátky?“
Natáhl před sebe dlouhé nohy a zkřížil kotníky. „Chci ji vy

táhnout z toho jejího hnízdečka, co si založila s tím okřídleným 
zmetkem, a chci, aby toho litovala.“

„Dostaneš šanci znovu žít a přeješ si tohle? Pomstu?“
Jurian se zvolna pousmál. „Copak ty děláš něco jiného?“
Díky měsícům prožitým s Rhysem jsem si připomněla, že 

mám zmateně nakrčit obočí. „Rhysovi bych se jednou ráda po
mstila.“

„To říkají všichni, když předstírají, že je sadistický vrah. Za
pomínáš, že jsem ho za války znal. Zapomínáš, že riskoval ži
vot svého oddílu, aby zachránil Miryam z nepřátelské pevnosti. 
Díky tomu ho zajala Amarantha. Rhys věděl, že to je past při
chystaná pro prince Drakona. Proto neposlechl rozkazy a na
pochodoval tam s celým svým oddílem, aby Miryam dostal na 
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svobodu. Ve jménu své přítelkyně, mé milenky – a ve jménu 
toho parchanta Drakona. Přitom obětoval své vojáky, protože je 
potom všechny zajali a mučili. Přesto všichni trvají na tom, že 
Rhysand nemá duši ani svědomí. Jenže ten muž z vílího rodu, 
kterého jsem znal, byl z nich všech nejslušnější. Byl lepší než ten 
podělaný princ. To je něco, čeho se nemůže zříct bez ohledu na 
to, kolik staletí uplynulo, a Rhys byl příliš vychytralý na to, aby 
takové zhanobení jeho pověsti bylo čímkoli jiným než promyš
leným krokem. Ale teď jsi tu ty, jeho družka. Nejmocnější vladař 
na světě přišel o svou družku a ještě si pro ni nepřišel, i když sedí 
bezbranná uprostřed lesa.“ Jurian se potutelně uchechtl. „Mož
ná to bude tím, že o tebe Rhysand vůbec nepřišel. Spíš tě na nás 
vypustil.“

Tenhle příběh jsem nikdy předtím neslyšela, ale poznávala 
jsem v něm svého druha natolik, že jsem věděla, že mi plameny, 
které mě od Juriana dělily, nyní plápolají v očích. „Ty se moc rád 
posloucháš, viď?“ podotkla jsem.

„Hybern vás všechny pobije.“ To bylo všechno, co mi na to 
odpověděl.

Jurian se nemýlil.
Lucien mě ráno probudil s rukou položenou na mých ústech 

a varovným leskem v rudohnědém oku. Okamžik nato jsem to 
ucítila: měděný pach krve.

Nasoukali jsme se do oblečení a bot a já zběžně prohléd
la zbraně, které jsme dokázali naskládat k nám do stanu. Měla 
jsem tři dýky. Lucien měl dvě a k tomu elegantní krátký meč. 
Bylo to lepší než nic, ale ne o moc.

Stačil jediný jeho pohled, abychom si ujasnili postup: Bude
me dělat jakoby nic, dokud neposoudíme situaci.

Na okamžik jsem si uvědomila, že to je možná poprvé, co 
spolupracujeme na jedné straně. Lov jsem nepovažovala za ně
jaké společné úsilí a pod Horou jsme chránili jeden druhého, ale 
nikdy ne ve dvojici. Jako sehraná jednotka.
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Lucien vyklouzl ze stanu, ruce i nohy ponechával volné a byl 
připravený zaujmout obranný postoj. Kdysi se mi svěřil, že ho 
vycvičili na Podzimním dvoře i na tohle. Podobně jako Rhys vo
lil raději slova, aby zvítězil ve svých bitvách, ovšem já ho viděla 
s Tamlinem na cvičném dvorci. Se zbraněmi to uměl. A v pří
padě nutnosti dokázal i zabíjet.

Protlačila jsem se vedle něj a vnímala jsem každou malič
kost v okolí, jako se muž umírající hlady pase pohledem na 
hostině.

Les se nijak nezměnil. Jurian seděl shrbený u ohně a pro
hraboval uhlíky, aby znovu vzplály. Jeho tvář byla strohou, za
chmuřenou maskou. Zato strážci… Byli dočista bledí, když se 
k nim Lucien vydal. Sledovala jsem pohyb jejich očí ke stro
mům za Jurianem.

Po dvojčatech jako by se slehla zem.
Ta krev…
Měla měděný pach, to ano, ale cítila jsem v něm půdu, mo

rek a… rozklad. Smrtelnost.
Hnala jsem se ke stromům a hustému podrostu.
„Přišli jste pozdě,“ pronesl Jurian, když jsem probíhala ko

lem, a nepřestával postrkovat uhlíky. „Skončili to před dvěma 
hodinami.“

Lucien mi utíkal v patách a já se prodírala ostružiním a trny 
mi drásaly ruce.

Hybernští vyslanci se neobtěžovali zahladit po sobě stopy.
Podle toho, co na nevelkém palouku zbylo ze tří těl a roztr

haných světlých hávů připomínajících spadlý popel, museli Dag
dan a Brannagh jejich křik utišit pomocí jakéhosi štítu.

Lucien zaklel. „V noci prošli za zeď, aby je uštvali.“
I když měla trojice Požehnaných dětí náskok několika ho

din, královská dvojčata byly víly – rychlé a nesmrtelné – a mla
dí smrtelníci museli být po útěku unavení a někde se utábořili.

Krev na trávě a kmenech stromů okolo pomalu zasychala.
Hybernský způsob trýznění nebyl právě nápaditý: Clare, zla

tá královna a teď tihle tři… Podobně zohavení a zmučení.
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Odepnula jsem si plášť a opatrně ho položila na největší kus, 
co se z jejich těl zachoval: na rozdrásaný trup mladého muže, 
z něhož se vylila všechna krev. Jeho tvář byla dosud zkroucená 
bolestí.

Na konečcích prstů mi zaplál oheň. Prosil mě, ať je spálím. 
Ať jim poskytnu aspoň nějaký pohřeb. Jenže… „Myslíš, že to 
udělali pro zábavu, nebo aby nám poslali vzkaz?“

Lucien svým pláštěm zakryl ostatky dvou mladých žen. V jeho 
obličeji jsem nikdy neviděla tak vážný výraz. „Podle mě nejsou 
zvyklí na to, že by jim někdo něco odpíral. Řekl bych, že šlo o zá
chvat vzteku dvou nesmrtelných.“

Zavřela jsem oči a snažila se uklidnit rozbouřený žaludek.
„Nemůžeš za to,“ dodal Lucien. „Mohli je zabít v kraji smr

telníků, ale dovlekli je sem. Aby ukázali svou moc.“
Měl pravdu. Požehnané děti by zemřely, i kdybych do toho 

nijak nezasáhla. „Cítí se ohrožení,“ uvažovala jsem nahlas. „A sa
mou pýchou se div nezalknou.“ Špičkou nohy jsem popostrčila 
zkrvavenou trávu. „Pohřbíme je?“

Lucien se nad tím zamyslel. „Vyslali bychom tím zprávu, že 
jsme připravení zahlazovat po nich stopy.“

Znovu jsem se rozhlédla po palouku a přemítala jsem, co 
všechno je v sázce. „Pak jim pošleme jiný vzkaz.“
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8

Tamlin přecházel před krbem v pracovně a každá jeho otočka 
byla ostrá jako dýka.

„Jsou to naši spojenci,“ zavrčel na mě a Luciena. Oba jsme se
děli v křeslech po stranách krbové římsy.

„Jsou to zrůdy,“ namítla jsem rázně. „Krutě povraždili tři ne
vinné lidi.“

„Měli jste to přenechat mně. Vyřešil bych to.“ Tamlin se rozči
leně nadechl. „Neměli jste jim to oplácet jako malé děti.“ Zlostně 
se podíval na Luciena. „Zklamal jsi mě.“

„A já ne?“ zeptala jsem se tiše.
Tamlinovy zelené oči připomínaly zmrzlý nefrit. „Máš na ty 

lidi osobní vazbu, kdežto on ne.“
„Kvůli takovému smýšlení se zeď stala jediným řešením svá

ru mezi našimi národy,“ utrhla jsem se na něj a sevřela jsem prs
ty opěradla. „Víly takovému vraždění jen lhostejně přihlížejí.“ 
Věděla jsem, že mě strážci venku slyší. Stejně jako každý, kdo šel 
kolem. „Každý, kdo na té či oné straně přijde o život, je s někým 
osobně svázán. Nebo ti záleží jen na životech vznešených víl?“

Tamlin se prudce zastavil a zavrčel na Luciena: „Jdi. Vyřídím 
si to s tebou později.“

„Takhle s ním nemluv,“ zasyčela jsem a vyskočila jsem na 
nohy.

„Tím svým výstřelkem jste ohrozili naše spojenectví…“
„Dobře. Pro mě za mě, ať shoří v pekle!“ křikla jsem a Lu

cien sebou trhl.
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„Poštvali jste na ně Boggeho!“ zařval Tamlin.
Ani jsem nemrkla. Bylo mi jasné, že mě strážci venku sku

tečně slyšeli podle toho, jak jeden z nich zakašlal. Znělo to, jako 
by potlačoval šokované vyjeknutí.

Dala jsem si pozor, aby mě slyšeli i nadále, když jsem řekla: 
„Trýznili ty lidi a mučili je. Usoudila jsem, že Bogge je jednou 
z mála bytostí, které by jim mohly tu laskavost oplatit.“

Lucien ho vystopoval a během několika hodin jsme ho opa
trně přilákali do tábora, přímo na místo, kde se Dagdan s Bran
nagh škodolibě radovali ze svých vražd. Podařilo se jim uniknout, 
ovšem až po něčem, co znělo jako pořádný jekot a boj. Hodiny 
potom měli tváře bledé hrůzou a z očí jim sršela nenávist, kdy
koli se uvolili věnovat nám pohled.

Lucien si odkašlal a také se postavil. „Tame, ti lidé byli téměř 
ještě děti. Feyre královým vyslancům nařídila, aby je nechali být. 
Oni ji ale neposlechli. Pokud Hybernu dovolíme, aby s námi za
metal, hrozí, že přijdeme o víc než o spojence. Bogge jim připo
menul, že i my máme drápy.“

Tam ze mě nespustil oči, když Lucienovi řekl: „Jdi.“
Z jeho slov čišelo tolik zlosti, že jsme tentokrát já ani Lu

cien nic nenamítali. Lucien vyklouzl z pokoje a zavřel za sebou 
dveře. Vyslala jsem svou moc do chodby a vycítila jsem, že sedí 
u paty schodiště a poslouchá nás. Stejně jako šestice strážců na 
chodbě.

S hrdě napřímenými zády jsem Tamlinovi sdělila: „Takhle se 
mnou mluvit nebudeš. Slíbil jsi, že se takhle nebudeš chovat.“

„Nemáš ponětí, co je v sázce…“
„Nemluv se mnou jako s hloupou holkou. Ne po tom, co 

jsem musela prožít, abych se mohla vrátit sem k tobě. K tvému 
lidu. Myslíš, že je někdo z nás šťastný, že musíme spolupracovat 
s Hybernem? Domníváš se, že nevidím, jak se ostatní tváří? Jak 
se ptají, jestli stojím za takovou potupu?“

Jeho dech zněl opět uštvaně. Nejradši bych ho povzbuzova
la: Výborně. Jen tak dál.

„Zaprodal jsi nás, abys mě získal zpátky,“ dodala jsem tlume
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ným chladným tónem. „Nadělal jsi z nás hybernské děvky. Od
pusť, že se teď pokouším získat zpět aspoň část z toho, co jsme 
ztratili.“

Drápy mu vyklouzly z kloubů prstů a z jeho nitra se ozvalo 
divoké zavrčení.

„Uštvali a povraždili ty lidi čistě pro zábavu,“ pokračova
la jsem. „Ty možná před Hybernem ochotně poklekneš, ale já 
rozhodně ne.“

Vybuchl zlostí.
Nábytek se roztříštil a rozlétl se kolem. Okna popraskala 

a rozbila se.
Jenže tentokrát jsem štít nevykouzlila.
Vrazil do mě pracovní stůl a přitiskl mě na knihovnu. Kaž

dá část mého těla, kde kůže a kosti narazily do dřeva, mě pal
čivě zabolela.

Dopadla jsem na kolena na koberec na podlaze. Tamlin byl 
v tu ránu přede mnou. Ruce se mu třásly.

Vtom se však rozlétly dveře.
„Co jsi to udělal?“ zašeptal Lucien a Tamlinův výraz byl ob

razem čirého neštěstí, když ho Lucien odstrčil stranou. Nechal 
Luciena, aby ho odstrčil stranou a pomohl mi vstát.

Po tváři mi sklouzlo něco vlhkého a teplého – podle pachu 
to byla krev.

„Pojď se umýt,“ řekl Lucien, objal mě paží kolem ramen 
a vyvedl mě z místnosti. Sotva jsem ho slyšela, jak mi zvonilo 
v uších, a svět se mi zvolna točil před očima.

Strážci, Bron a Jelen, dva Tamlinovi oblíbení válečníci ze 
vznešených rodů, na nás nevěřícně hleděli a těkali pohledy mezi 
zničenou pracovnou a mým obličejem.

Měli k tomu dobrý důvod. Když mě Lucien provedl ko
lem zrcadla na chodbě v pozlaceném rámu, uviděla jsem, co 
u nich vyvolalo takové zděšení. V očích jsem měla nepřítomný 
výraz, tvář jsem měla pobledlou – až na šrám přímo pod líc
ní kostí, který mohl být dva palce dlouhý a prosakovala z něj 
krev.
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Krk a ruce jsem měla poseté drobnými oděrkami, ale přinu
tila jsem očisťující, léčivou moc, kterou jsem získala od vladaře 
Jitra, aby rány opomenula. Aby je nezahlazovala.

„Feyre,“ vydechl za námi Tamlin.
Zastavila jsem se a dobře jsem si uvědomovala, kolik na mně 

lpí očí. „Nic mi není,“ špitla jsem. „Mrzí mě to.“ Setřela jsem si 
krev, co mi skapávala z tváře. „Nic mi není,“ zopakovala jsem.

Nezdálo se, že bych někoho přesvědčila. Dokonce ani Tam
lina.

A pokud bych tu chvíli mohla namalovat, pojmenovala bych 
ten obraz Studie léček a nástrah.

Jakmile jsem se ponořila do vany, Rhysand se ozval prostřed
nictví našeho pouta.

Jsi zraněná?
Ta otázka byla skoro neslyšná. Naše pouto bylo tišší a napja

tější než před pár dny.
Trochu to bolí, ale jsem v pořádku. Nic, co bych nezvládla. I když 

má zranění stále nemizela a nezdálo se, že by se měla brzy uzdra
vit. Možná jsem byla až moc dobrá, pokud šlo o to udržet své 
schopnosti na uzdě.

Po dlouhé odmlce přišla odpověď a byla to úplná lavina, jako 
by do ní Rhys chtěl vtěsnat co nejvíc slov, než nás znovu umlčí 
vzdálenost, jež nás dělila.

Znám tě moc dobře na to, abych ti říkal, ať se máš na pozoru nebo 
se vrátíš domů. Jenže tě tu potřebuji. Co nejdřív. A chci ho zabít za 
to, že na tebe vztáhl ruku.

Navzdory dálce, která nás rozdělovala, jeho zuřivost zapul
zovala poutem.

Přesněji řečeno, vztáhl na mě svou magickou moc, ne ruku, od
pověděla jsem suše, abych ho uklidnila.

Než dorazila jeho další odpověď, voda ve vaně stihla vy
chladnout. Jsem rád, že to na rozdíl ode mě bereš s humorem.

Za to jsem mu poslala obrázek, jak na něj vyplazuju jazyk.



81

Když přišla odpověď, už jsem byla oblečená.
Stejně jako v mém případě šlo o obrázek. A stejně jako v mém 

případě Rhysand vystrkoval jazyk.
Jenomže s ním prováděl něco docela jiného.

Další den jsem se záměrně vydala na projížďku v době, kdy byli 
na hlídce Bron s Jelenem, a požádala jsem je, aby mě střežili.

Moc toho nenamluvili, já ale cítila, jak si mě tázavě prohlí
žejí, kdykoli jsem dala najevo, že mě něco bolí, zatímco jsme 
projížděli po prošlapaných stezkách v jarním lese. Cítila jsem, 
jak se dívají na ranku na mé tváři a tuší modřiny pod obleče
ním, kvůli kterým jsem čas od času zasykla. K mému překva
pení ještě nestihly zcela zmizet, ovšem to mi nejspíš bylo jen 
ku prospěchu.

Tamlin mě včera u večeře snažně prosil o odpuštění a já mu 
vyhověla. Ovšem Lucien s ním celý večer nepromluvil.

Jurian a hybernská dvojčata byli dotčení kvůli zpoždění, kte
ré jsem způsobila tím, že jsem tiše připustila, že s těmi mod
řinami je pro mě obtížné je ke zdi doprovázet. Tamlin neměl 
kuráž požádat je, aby se tam vypravili beze mě, čímž by mě 
zbavil mé povinnosti. Ne když viděl mé nafialovělé pohmož
děniny a pochopil, že kdybych byla člověk, možná bych to ne
přežila.

Hybernští vyslanci se potom, co jsme na ně s Lucienem po
slali Boggeho, stáhli. Prozatím. Já však dál udržovala duchovní 
štít kolem sebe i ostatních. Namáhalo mě to tak, že mě neustá
le bolela hlava a jakákoli další kouzla mi připadala chabá a po
míjivá. To, že jsem trojici lidí na hranici dočasně zachránila, 
jim příliš nepomohlo, a když jsem vyslala magii skrz zeď, jen to 
zhoršilo mou bolest.

Pozvala jsem Ianthe do domu a přitom jí naznačila, že po
strádám její uklidňující přítomnost. Když dorazila, věděla, co 
všechno se odehrálo v pracovně – shodou okolností jí vyklouz
lo, že se jí s tím Tamlin svěřil ve chvíli, kdy prosil o odpuštění 
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Matku, Kotlík a kdovíkoho dalšího. Ten večer jsem jí vykládala 
o tom, jak jsem mu prominula, a na oko jsem přijala její dob
ré rady a pak jsem u stolu, u něhož sedělo množství dvořanů 
a dalších víl, prohlásila, jaké máme štěstí, že naše území střeží 
jak Tamlin, tak Ianthe.

Popravdě nechápu, že si nikdo nedal dvě a dvě dohromady.
Že nikdo nepostřehl, že má slova nejsou pronesená zvláštní 

shodou okolností, ale jako výzva. Jako hrozba.
Jako poslední malé popíchnutí.
Zvlášť když krátce po půlnoci na pozemky kolem sídla vtrh

lo sedm nágů.
Byli zabiti, než se stihli dostat do domu. Poté co útok zasta

vila varovná vize seslaná Kotlíkem – komu jinému než Ianthe.
Zmatek a křik probudily celý dům. Já zůstala ve svém poko

ji pod ochranou stráží stojících pod okny a přede dveřmi. Sám 
Tamlin mi zbrocený krví a celý bez dechu přišel říct, že v okolí 
je znovu bezpečno, že u nágů našli klíče od brány a strážce, který 
je ztratil, bude ráno potrestaný. Byl to náhodný útok, poslední 
ukázka síly klanu zrůd, které se po Amaranthině pádu nehod
laly v klidu vzdát.

Díky Ianthe jsme neutrpěli další ztráty.
Druhý den ráno jsme se všichni shromáždili v kasárnách. 

Lucienova tvář působila bledě a přepadle a pod znavenýma oči
ma měl tmavé kruhy. Během noci se nestihl vrátit k sobě do 
pokoje.

Hybernská dvojčata a Jurian stáli vedle mě a pochmurně ml
čeli, zatímco Tamlin přecházel před strážcem přivázaným mezi 
dvěma kůly.

„Svěřil jsem ti obranu svého sídla a  jeho obyvatel,“ sdělil 
Tamlin roztřesenému vílímu muži, který tam stál svlečený do 
pasu. „Nejen že tě v noci našli, jak spíš u brány, ale ty klíče, které 
se ztratily, patřily tobě.“ Tamlin tiše zavrčel. „Popíráš to?“

„Já… Nikdy na hlídce nespím. Doteď se mi to nestalo. Mu
sel jsem si jen na minutu nebo dvě zdřímnout,“ koktal stráž
ce a provazy, které ho zadržovaly, se napjaly, jak se jim vzpíral.
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„Ohrozil jsi životy všech v tomto domě.“
Tamlin to nemohl ponechat bez trestu. Ne když tu byli vy

slanci Hybernu hledající jakýkoli náznak slabosti.
Tamlin natáhl ruku a Bron mu s kamenným výrazem po

dal bič.
Všichni strážci, jeho nejspolehlivější válečníci, nejistě přešláp

li. Někteří Tamlina nepokrytě probodávali pohledy, jiní se sna
žili nedívat se na to, co se mělo odehrát.

Chytila jsem Luciena za ruku a nešlo tak úplně o hrané gesto.
Předstoupila Ianthe s rukama položenýma na břiše. „Dvacet 

ran a jedna navíc, aby mu odpustil Kotlík.“
Strážci na ni upřeli nevraživý pohled.
Tamlin rozvinul bič a jeho konec se dotkl země.
Přišel čas, abych se vložila do věci. Vklouzla jsem kouzlem 

do mysli svázaného strážce a osvobodila jsem vzpomínku, kte
rou jsem mu pevně zasadila do hlavy, a spolu s ní jsem mu uvol
nila také jazyk.

„To ona,“ vyhrkl a trhl hlavou k Ianthe. „To ona ukradla ty 
klíče.“

Tamlin zamrkal a všichni na nádvoří se v ten okamžik ob
rátili k Ianthe.

Ta při tom obvinění, při pravdě, kterou jí předhodil, nehnu
la ani brvou.

Čekala jsem, jak odpoví na ukázku síly, kterou jsem předved
la při slunovratu, a dnem i nocí jsem sledovala každý její pohyb. 
Chvíli potom, co jsem odešla ze slavnosti, se vypravila ke ka
sárnám, použila špetku moci na to, aby strážce uspala, a sebrala 
mu klíče. Nakonec přišla s varováním ohledně hrozících útoků 
nágů… Jakmile těm nestvůrám předala klíče od bran.

Proto mohla v noci spustit povyk a zachránit nás od skuteč
né hrozby.

Chytrý nápad – pokud by mi ovšem nehrál do karet, když šlo 
o naplnění mých plánů.

Ianthe nevzrušeně odvětila: „Proč bych ti měla brát klíče? 
Varovala jsem vás před útokem.“
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„Byla jsi v kasárnách. Tehdy v noci jsem tě tam viděl,“ trval 
na svém strážce a naléhavě se obrátil na Tamlina. Došlo mi, že 
ho nepohání strach z bičování. Ne, to by si zasloužil a hodlal 
trest přijmout a snést. Obával se ale, že ztratí čest.

„Tamline, čekala bych, že tvoji strážci budou mít víc důstoj
nosti, než aby šířili lži, jen aby unikli chvilkové bolesti.“ Ianthe 
se tvářila poklidně jako vždy.

Musela jsem Tamlinovi přiznat, že strážce dlouho odhado
val pohledem.

Vystoupila jsem vpřed. „Chtěla bych ho vyslechnout.“
Pár strážců si povzdechlo. Někteří na mě pohlíželi s lítostí 

a náklonností.
Ianthe zvedla bradu. „Se vší úctou, má paní, o tomto ty ne

rozhoduješ.“
A bylo to tu. Pokus odkázat mě do patřičných mezí.
Já si toho však nevšímala už proto, že ji tím vytočím doruda, 

a řekla jsem strážci: „Vyslechnu si tě.“
Soustředila jsem se jen na něj, ačkoli jsem počítala každý 

nádech a výdech a modlila se, aby se Ianthe nechala vyprovo
kovat.

„Budeš věřit spíš slovům strážce než slovům velekněžky?“
Mé znechucení nad jejími příkrými slovy nebylo zcela před

stírané – i když jsem se musela přemáhat, abych se lehce ne
usmála. Strážci se při Ianthině urážce a tónu jejího hlasu ošili. 
I kdyby svému druhovi doteď nevěřili, už jen podle jejích slov 
poznali, že je na vině ona.

Pohlédla jsem na Tamlina a všimla si, že i on přimhouřil 
oči. Zablesklo se v nich poznání. Ianthe měla podezřele mno
ho námitek.

Moc dobře si uvědomoval, že Ianthe útok nágů nejspíš při
pravila, aby získala zpět zlomek moci a vlivu a stala se spasitel
kou zdejších lidí.

Tamlin nesouhlasně stiskl rty.
Podala jsem oběma provaz a teď podle všeho přišel okamžik, 

kdy se ukáže, jestli se na něm oběsí.
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Odvážila jsem se postoupit o další krok kupředu a prosebně 
jsem zvedla ruce. „Třeba to byl omyl. Nežádej, aby za to platil 
svým utrpením a ctí. Vyslechněme ho.“

Tamlinův pohled nepatrně zjihl. Stále nic neříkal a zvažoval 
má slova. Jenže pak se za mnou Brannagh pohrdavě uchechtla.

„Ubožáci,“ zamumlala, ovšem všichni to slyšeli.
Zranitelní slaboši zralí k podmanění. Viděla jsem, jak ta slo

va zasahují Tamlina přímo do tváře, jako by Hybernští za sebou 
zabouchávali dveře.

Jinak se to vysvětlit nedalo – ne v Tamlinových očích.
Jenže Ianthe mě odhadovala, jak jsem tam stála před přihlí

žejícími vílami, a vnímala vliv, který jsem jí, jak se ukázalo, do
kázala uloupit. Pokud by přiznala vinu… všechno, co jí zbylo, by 
se jí zhroutilo před očima.

Tamlin se chystal něco říct, ale Ianthe ho předběhla. „Je tře
ba poslouchat zákony a tradice,“ sdělila mi tak mírně, že bych jí 
nejraději nehty rozdrásala obličej. „Ten muž zklamal naši důvě
ru a druzí jeho nepozornost splatili krví. Teď se snaží své provi
nění svalit na velekněžku. To nemůžeme prominout bez trestu.“ 
Kývla na Tamlina. „Dvacet jedna ran, vladaři.“

Přelétla jsem mezi nimi pohledem a v ústech mi vyschlo. 
„Prosím. Jenom ho vyslechni.“

Strážce mezi sloupy měl v očích tolik naděje a vděku.
Najednou… Má pomsta získala olejnatou cizí pachuť, z níž 

se zvedal žaludek. Strážce bolest překoná, ale to, že bude pošpi
něna jeho pověst, se zčásti odrazí i na mé vlastní.

Tamlin se upřeně zadíval nejdřív na mě a pak na Ianthe. Po
tom zalétl pohledem k hybernským dvojčatům s úsměšky na 
tvářích a k Jurianovi, který si s neproniknutelným výrazem zkří
žil ruce na hrudi.

Jak jsem čekala, Tamlinova touha udržet si moc a sílu nako
nec zvítězila.

Ianthe byla příliš důležitým spojencem na to, aby riskoval, 
že si ji pohněvá. Slovo prostého strážce… ne, to se jejímu slovu 
rovnat nemohlo.
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Tamlin se otočil ke strážci uvázanému u sloupů. „Dej mu 
roubík,“ nařídil tiše Bronovi.

Ten na okamžik zaváhal, jako by jím otřásl šok z Tamlinova 
rozkazu. Tak jako všemi strážci. Protože se jejich pán postavil na 
stranu Ianthe místo na jejich. Na stranu svých mužů.

Mužů, kteří se zas a znovu vydávali za zeď a snažili se v jeho 
jménu zlomit kletbu, kteří to dělali rádi a s radostí pro něj ve 
vlčí podobě umírali rukou lovců. A ten vlk, kterého jsem zastře
lila, Andras… I on šel dobrovolně na smrt. Tamlin je vyslal do 
všech koutů lidského území a ne všichni se vrátili. Dobrovol
ně to podstoupili a on jim takhle poděkoval. Tak jim projevoval 
vděk a důvěru.

Bron však udělal, co mu přikázal, a zastrčil strážci, který se 
teď třásl, do úst dřívko.

Podle těžko skrývané nevraživosti ve tvářích jeho druhů jsem 
poznala, že si přinejmenším oni uvědomují, co se tu odehrálo, 
nebo co se podle jejich názoru odehrálo: Velekněžka zosnovala 
útok, aby na sebe vzala úlohu spasitelky, a cenou za to byla po
věst jednoho z nich. Neměli sebemenší ponětí, že jsem ji k tomu 
podněcovala. Bez ustání jsem ji nutila, aby odhalila, jaká je ve 
skutečnosti zmije. Jak málo pro ni víla bez titulu znamená.

A Tamlin ji bez námitek poslouchal – za všech okolností.
Nemusela jsem nic hrát, když jsem si přitiskla ruku na hrdlo 

a ustoupila jsem o krok, o dva, až jsem pocítila teplo Lucienova 
těla a opřela jsem se o něj.

Strážci si měřili Ianthe i královské vyslance. Tamlin byl vždyc
ky jedním z nich. Bojoval za ně.

Až doteď. Do příchodu Hybernu. Dokud nezačal ty cizí ne
tvory stavět nad svůj lid.

Dokud nad ně nezačal stavět intrikánskou velekněžku.
Tamlin hleděl na nás, na ruku, kterou mi Lucien položil na 

paži, aby mě přidržel, když vladař napřáhl bič.
Ostré prásknutí, s nímž bič proťal vzduch, se rozlehlo kasár

nami i domem.
A samotnými základy Jarního dvora.
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Ianthe ovšem ještě neskončila.
Věděla jsem to a připravila se na to. Nijak nespěchala zpátky 

do chrámu, který se nacházel pár mil od sídla.
Místo toho zůstala v domě a chopila se příležitosti pronik

nout blíž k Tamlinovi. Domnívala se, že získala pevnou půdu 
pod nohama a že její slova o spravedlnosti, s nimiž se vytasila 
na konci bičování, byla něčím víc než závěrečným políčkem do 
tváří přihlížejících strážců.

Když se potrestaný strážce zhroutil poté, co ho jeho druhové 
opatrně odvázali, Ianthe odvedla hybernské vyslance a Tamlina 
zpět do domu na oběd. Já však zůstala v kasárnách, ošetřovala 
jsem sténajícího strážce a odnášela jsem misky se zkrvavenou 
vodou, zatímco ho léčitelka mlčky dávala do pořádku.

Pár hodin nato mě Bron a Jelen osobně doprovodili. Obě
ma jsem jmenovitě poděkovala. Potom jsem se jim omluvila 
za to, že jsem tomu nedokázala zabránit – ať už šlo o Ianthi
ny pikle, nebo o nespravedlivé potrestání jejich přítele. Mys
lela jsem vážně každé slovo. V uších mi dosud znělo práskání 
biče.

Pak mi řekli to, na co jsem celý čas čekala. Litovali, že se mě 
nedokázali zastat.

Nejen dnes. Mé podlitiny už začínaly konečně blednout a oni 
měli na mysli i ty další chvíle.

Klidně by mi podali vlastní zbraně, abych jim podřízla krky, 
kdybych je o to požádala.
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Když jsem další večer pospíchala zpátky do své komnaty, 
abych se převlékla na večeři, Ianthe se vytasila s dalším tahem 
v naší hře.

Měla se s námi ráno vydat ke zdi.
Společně s Tamlinem.
U večeře se nechala slyšet, že pokud máme vystupovat jako 

jednotná síla, pak si přeje spatřit zeď na vlastní oči.
Hyberňanům to bylo lhostejné, zato Jurian na mě mrkl, jako 

by i on postřehl, jakou hru tu hrajeme.
V noci jsem si sama sbalila vaky.
Alis vešla do pokoje s třetím vakem v rukou, zrovna když 

jsem se chystala do postele. „Přinesla jsem ti zásoby. Čeká tě 
dlouhá cesta.“

Přestože se k nám připojil Tamlin, stále nás bylo příliš mno
ho na to, aby nás mohl přenést přímo na místo.

Proto jsme měli cestovat stejně jako předtím ve skupinkách 
a podnikat přesuny v délce několika mil.

Alis položila vak, který pro mě připravila, vedle mých vlast
ních. Zvedla z toaletního stolku kartáč a vybídla mě, ať se posa
dím na polstrovanou židli před ním.

Poslechla jsem. Chvíli mi mlčky česala vlasy.
Potom řekla: „Až zítra odjedeš, odejdu také.“
Zachytila jsem její pohled v zrcadle.
„Moji synovci už mají sbaleno a máme přichystané poní

ky, kteří nás odnesou nazpět na území Letního dvora. Už je to 
velice dávno, co jsem viděla domov,“ pokračovala, i když se jí 
leskly oči.

Odpověděla jsem jen: „Ten pocit znám.“
„Přeji ti hodně štěstí, paní,“ dodala Alis, položila kartáč a za

čala mi splétat vlasy do copu. „Přeji ti samé štěstí po zbytek 
tvých dní, ať to trvá, jak chce dlouho.“

Nechala jsem ji doplést cop, otočila jsem se na židli a uchopi
la její prsty do svých. „Neříkej Tarquinovi, že mě důvěrně znáš.“

Povytáhla obočí.
„Poslal mi krvavý rubín,“ vysvětlila jsem jí.
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Dokonce i její kůže připomínající kůru stromu jako by zbled
la. Pochopila to správně: Byla jsem nepřítel pronásledovaný Let
ním dvorem. Mé zločiny bylo možné splatit pouze smrtí.

Alis mi stiskla ruku. „Krvavé rubíny sem nebo tam, vždy bu
deš mít na Letním dvoře přítelkyni.“

S obtíží jsem polkla. „A ty ji vždycky budeš mít na mém 
dvoře,“ slíbila jsem jí.

Věděla, který dvůr mám na mysli, a nezdála se vystrašená.

Strážci se na Tamlina nedívali a ani s ním nemluvili, pokud to 
nebylo nezbytně nutné. Měli se k nám připojit Bron, Jelen a tři 
další. Viděli, že jsem se před rozbřeskem zašla podívat na jejich 
přítele, a já věděla, že mu ostatní podobnou laskavost neproje
vili.

Přenášení ve mně budilo stejné pocity jako brodění bahnem. 
Má moc mi byla spíš na překážku, než aby mi pomáhala. Ko
lem poledne už mě hlava pronikavě bolela a poslední část ces
ty jsem byla celá zmámená a dezorientovaná z toho, jak jsme se 
přenášeli dál a dál.

Když jsme dorazili, téměř mlčky jsme rozbili tábor a já se 
tiše, plaše zeptala, jestli bych mohla spát ve stanu s Ianthe na
místo s Tamlinem. Snažila jsem se tvářit, jako bych chtěla stme
lit trhlinu, kterou mezi námi zanechalo strážcovo bičování. Jen
že jsem to udělala spíš proto, abych Luciena ochránila před 
jejími pozornostmi, než že bych se snažila držet si Tamlina od 
těla. Když jsme připravili a snědli večeři a rozložili pokrývky, 
Tamlin rozkázal Bronovi a Jelenovi, aby si vzali první hlídku.

Ležet vedle Ianthe, aniž bych jí podřízla krk, bylo zkouškou 
trpělivosti a sebeovládání.

Ovšem kdykoli se zdálo, že nůž pod mým polštářem šeptá 
její jméno, připomněla jsem si své přátele. Svou rodinu, která 
byla naživu a uzdravovala se na severu.

V duchu jsem si ve tmě stále dokola opakovala jejich jména. 
Rhysand. Mor. Cassian. Amren. Azriel. Elain. Nesta.
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Vybavilo se mi, jak jsem je viděla naposledy, zkrvavené a plné 
bolesti. To, jak Cassian křičel, když mu rvali křídla. Jak Azriel 
hrozil králi, když se přiblížil k Mor. Jak Nesta bojovala s kaž
dým krokem, s nímž ji vlekli ke Kotlíku.

Můj cíl však přesahoval pomstu. Můj záměr byl něco víc než 
pouhá odplata.

Když přišlo ráno, uvědomila jsem si, že jsem jílec dýky bez
tak sevřela v dlani. Vytasila jsem ji, posadila se a zadívala se na 
spící kněžku.

Její hladká šíje jako by zářila v prvních paprscích slunce pro
nikajících vchodem stanu.

Potěžkala jsem dýku v ruce.
Pochybovala jsem, že jsem se narodila se schopností odpou

štět. Ne pokud šlo o hrůzy, které druzí přivodili mým blízkým. 
Pokud šlo o mě samotnou, nezáleželo mi na tom – zdaleka ne 
tolik. Jenomže jsem hluboko v sobě měla jakýsi ocelový sloup, 
který se v téhle věci nemohl ohnout nebo zlomit. Nedokáza
la jsem se sžít s představou, že bych dovolila, aby těmhle lidem 
prošlo, co spáchali.

Ianthe otevřela modrozelené oči, stejně jasné jako kroužek, 
který si sejmula z hlavy. Sklouzly rovnou k dýce v mé ruce a pak 
se mi zahleděly do tváře.

„Musíme být opatrní, když spíme s nepřáteli v jednom tá
boře,“ řekla jsem.

Přísahala bych, že se jí v očích zablýsklo cosi jako strach. 
„Hybernští nejsou naši nepřátelé,“ namítla poněkud bez dechu.

Podle toho, jak byla bledá, když jsem vyšla ze stanu, jsem po
znala, že se úsměv, kterým jsem ji obdařila, neminul účinkem.

Lucien a Tamlin dvojčatům ukázali, kde se nachází trhlina ve 
zdi.

A dvojčata ji stejně jako první dvě celé hodiny obhlížela 
a zkoumala okolí.

Tentokrát jsem se jim držela nablízku a sledovala jsem je. Už 
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mou přítomnost nepovažovali za vážnější hrozbu, jen za jistou 
nepříjemnost. Hráli jsme svoje malé mocenské hry s vědomím, 
že umím kousat, když se mi zlíbí, ale jinak budeme přítomnost 
jeden druhého snášet.

„Tady,“ zamumlala Brannagh k Dagdanovi a stroze kývla 
k neviditelnému rozmezí. Jedinými značkami tu byly rozdíl
né stromy. Na naší straně měly jasnou zeleň jara, na druhé byly 
tmavé, široké a listy se lehce kroutily horkem vrcholícího léta.

„Ta první byla lepší,“ namítl Dagdan.
Seděla jsem opodál na menším balvanu a nožíkem jsem lou

pala jablko.
„Navíc byla blíž západnímu pobřeží,“ dodal ke své sestře.
„Tato se nachází blíž světadílu a průlivu.“
Zajela jsem ostřím do jablka a vyřízla z něj kus bílé dužiny.
„Ano, ale měli bychom lepší přístup k vladařovým zásobám.“
Dotyčný vladař byl zrovna někde s Jurianem a sháněl potra

vu, která by nás zasytila víc než sendviče, co jsme si vzali s sebou. 
Ianthe se vydala k nedalekému prameni, aby se pomodlila, a já 
v nejmenším netušila, kde jsou Lucien nebo strážci.

Dobrá. Aspoň to budu mít jednodušší. S pusou plnou další
ho kousku jablka jsem řekla: „Být vámi vyberu si tuhle.“

Otočili se ke mně, Brannagh s úšklebkem a Dagdan se zved
nutým obočím. „Co ty o tom víš?“ obořila se na mě Brannagh.

Pokrčila jsem rameny a ukrojila si další sousto. „Vy dva mlu
víte hlasitěji, než si myslíte.“

Vyměnili si obviňující pohled. Hrdý, nadutý a krutý. Během 
těch čtrnácti dnů jsem je stihla důkladně odhadnout. „Pokud 
nechcete riskovat, že se ostatní dvory vzbouří a zastaví vás, než 
stihnete přeplout průliv, dala bych přednost téhle trhlině.“

Brannagh zakoulela očima.
Znuděně jsem řečnila dál: „Ale co já o tom vím? Vy dva jste 

pět set let dřepěli na tom svém ostrůvku. Očividně toho o Pry
thianu a pohybu vojsk víte víc než já.“

Brannagh zasyčela: „Tady nejde o vojska, takže doufám, že 
dokážeš držet jazyk za zuby, dokud nám nebudeš k užitku.“
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Pobaveně jsem si odfrkla. „Chceš říct, že všechny tyhle ne
smysly nesloužily k tomu, abyste našli místo, kde zeď prolomit, 
zatímco sem pomocí Kotlíku přemístíte hlavní sílu svých vojsk?“

Brannagh se zasmála a přehodila si tmavý závoj vlasů přes 
rameno. „Kotlík neslouží k přepravování nějakých pěšáků, ale 
k přetvoření světa. Pomůže nám strhnout tuto odpornou zeď 
a stát se znovu tím, čím jsme bývali.“

Jen jsem zkřížila nohy. „Jeden by si myslel, že s desetitisíci
hlavým vojskem nebudete potřebovat kouzelné předměty, aby 
za vás odváděly špinavou práci.“

„Naše vojsko je desetkrát větší, dívenko,“ odpověděla pohr
davě Brannagh. „A ještě dvojnásobně větší, pokud počítáš naše 
spojence ve Vallahanu, Montesere a Rasku.“

Dvousettisícové vojsko. Matko, spas nás.
„Rozhodně jste se během těch let činili.“ Změřila jsem si je 

naprosto nevzrušeným pohledem. „Proč jste nezaútočili, když 
Amarantha ovládala ostrov?“

„V té době král ještě neměl v držení Kotlík, ačkoli po něm 
roky pátral. Amarantha mu posloužila jako pokus, kterým zjis
til, jak bychom ty lidi mohli zlomit, a stala se výborným podně
tem pro naše spojence na světadílu, aby se k nám připojili, pro
tože viděli, co by je čekalo.“

Dojedla jsem jablko a odhodila ohryzek do lesa. Dvojčata 
přihlížela, jak letí, jako dva lovečtí psi sledující bažanta.

„Takže se všichni shromáždí tady? To mám hostit tolik vo
jáků?“

„Naše vojsko Prythian vyřídí, ještě než se spojí s ostatními. 
Zatímco tu mluvíme, naši velitelé už připravují úder.“

„Nejspíš se obáváte, že vám hrozí porážka, když se obtěžuje
te použít Kotlík, aby vám pomohl k vítězství.“

„Kotlík je vítězství. Znovu očistí svět od špíny.“
Povytáhla jsem obočí s neuctivým cynismem. „A vy potřebu

jete jeho moc vyvolat zrovna na tomhle místě?“
„Toto místo,“ odvětil Dagdan s rukou na jílci meče, „exis

tuje, protože jím prošla nějaká osoba nebo předmět naplněný 
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 mocnou silou. Kotlík prozkoumá práci, kterou tu jeho předchůd
ce odvedl, a znásobí ji, až se zeď zcela zřítí. Je to složitý, opatr
ný postup a pochybuji, že by ho tvá smrtelnická mysl dokázala 
pochopit.“

„Možná. Ovšem má smrtelnická mysl zvládla vyluštit Ama
ranthinu hádanku a zničit ji.“

Brannagh se jen otočila zpět ke zdi. „Proč myslíš, že ji král 
nechal tak dlouho žít ve zdejší zemi? Je lepší mít někoho, kdo 
za něj odvede špinavou práci.“

Získala jsem, co jsem potřebovala.
Tamlin s Jurianem byli stále na lovu, dvojčata byla zaujatá 

zdí, a tak jsem poslala stráže, aby mi přinesly další vodu s tím, 
že mě ještě pořád bolí modřiny a chtěla bych si na ně připra
vit obklad.

Strážci se tvářili, jako kdyby někoho s chutí zavraždili. Ne 
mě, ale toho, kdo mi ty podlitiny způsobil. Kdo před nimi dal 
přednost Ianthe – a Hybernu před jejich ctí a lidem.

Přinesla jsem s sebou tři vaky, ale potřebovala jsem pouze 
jeden. Ten, do kterého jsem přidala nové zásoby od Alis a při
balila je ke všemu, co jak jsem předpokládala, budu potřebovat, 
abych ostatním unikla a vytratila se. Ten vak jsem si pro jistotu 
brávala na všechny výpravy ke zdi a teď…

Znala jsem počty vojáků, protivníkův cíl, přesná místa a jmé
na zámořských území.

A co víc, znala jsem lidi, kteří ztratili víru ve svou velekněžku. 
Znala jsem strážce, kteří se začínali stavět proti svému vladaři. 
Taky jsem znala dvojici hybernských vyslanců, kteří zpochyb
ňovali sílu svých spojenců. Připravila jsem pád zdejšího dvo
ra. Ne v důsledku vnějšího útoku, ale kvůli vnitřním rozporům.

Musela jsem z něj zmizet, než k tomu dojde. Než poslední 
dílek mého plánu zapadne na místo.

Výprava se vrátí beze mě a Tamlin s Ianthe budou lhát o tom, 
kam jsem se poděla, aby si udrželi iluzi síly.
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Možná že den či dva poté jeden ze strážců prozradí, co se 
stalo, díky pečlivě přichystanému klamu, který jsem mu ukryla 
v mysli jako jednu ze svých nástrah.

Utekla jsem, abych si zachránila život potom, co se mě hy
bernský princ a princezna pokusili zabít. Vložila jsem mu do 
mysli obraz mého ztrýzněného těla poznamenaného ranami 
shodnými s těmi, které odpovídají způsobu vraždění Dagdana 
a Brannagh. Podrobně je popíše a vylíčí ostatním, jak mi po
mohl uprchnout, než bylo příliš pozdě. Jak jsem utíkala o život 
potom, co se mě Tamlin a Ianthe odmítli zastat, protože by tím 
ohrozili spojenectví s Hybernem.

A jakmile strážce odhalí pravdu, protože už nevydrží dál ml
čet, když uvidí, jak Tamlin a Ianthe zatajují můj nešťastný osud 
stejně, jako když se Tamlin přidal na Ianthinu stranu v den, kdy 
zbičoval toho strážce…

Jakmile vylíčí, co mně, jejich Ničitelce kleteb, jíž se dostalo 
požehnání Kotlíku, hybernští vyslanci udělali, než jsem utekla, 
abych si zachránila holý život…

Se spojenectvím bude konec, protože se na zdejším dvo
ře nenajde jediný strážce nebo poddaný, který by po tomhle 
Tamlina nebo Ianthe podporoval. Ne po tom, jak se mnou na
ložili.

Vklouzla jsem do stanu, abych si vzala vak. Zlehka, rychle 
jsem našlapovala. Naslouchala jsem a sotva jsem dýchala, zatím
co jsem se rozhlížela po táboře a lese.

Chvilku nato jsem sebrala Tamlinův bandalír s noži, který 
zůstal v jeho stanu. Ráno mi Tamlin vysvětlil, že by mu ztěžo
val střelbu z luku.

Váha bandalíru byla na pováženou, když jsem si ho přehodi
la přes hruď. Illyrijské bojové nože.

Domů. Půjdu domů.
Neztrácela jsem čas a bez jediného ohlédnutí jsem se vkrad

la mezi stromy na severu. Kdybych se přenesla bez zastavová
ní mezi jednotlivými skoky, za hodinu bych byla u kopců a pak 
bych mohla utéct skrz některou jeskyni.
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Sotva jsem však ve skrytu lesa urazila sto yardů, spěšně jsem 
se zastavila.

Jako prvního jsem zaslechla Luciena.
„Nech mě být.“
Ozval se tlumený ženský smích.
Při tom zvuku jsem ztuhla a prostoupil mě chlad. Už jsem 

ten smích jednou slyšela – v Rhysandově vzpomínce.
Jdi dál. Byli zaujatí svým rozhovorem, ať už byl jakkoli strašný.
Jdi dál, jdi dál, jdi dál.
„Myslela jsem si, že mě po obřadu vyhledáš,“ zavrněla Ian

the. Nemohli být ode mě dál než třicet stop. Dost daleko na to, 
aby mě nezaslechli, když se budu pohybovat dostatečně tiše.

„Ten obřad jsem musel podstoupit,“ odsekl Lucien. „Nebyla 
to noc vášně, to mi věř.“

„A přitom jsme se spolu tak pobavili.“
„Mezitím jsem našel svou družku.“
Každá vteřina byla úderem mého umíráčku. Přichystala jsem 

všechno pro to, aby Tamlinův dvůr padl. Dávno jsem přestala 
kvůli svému plánu pociťovat vinu nebo pochybnosti. Ne když 
byla Alis v bezpečí pryč.

A přesto… přesto…
„K Feyre se tak nechováš.“ Hrozba zastřená v hedvábí.
„To se pleteš.“
„Opravdu?“ Větvičky zapraskaly a listí zašelestilo, jako by ko

lem něj kroužila. „V jednom kuse ji osaháváš.“
Odvedla jsem svůj úkol až moc dobře. Vybičovala jsem její 

žárlivost až příliš tím, že jsem vytrvale nacházela záminky, jak 
Luciena přimět, aby se mě v její nebo v Tamlinově přítomnos
ti dotkl.

„Nešahej na mě,“ zavrčel.
Náhle jsem vyrazila.
Ztišila jsem zvuk svých kroků a neslyšně jako levhart jsem se 

přikradla k malému palouku, kde stáli.
Kde stál Lucien přitisknutý zády ke stromu se dvěma pouty 

z modrého kamene kolem zápěstí.
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Už jsem je viděla. Na Rhysovi, když ho zbavili moci. Ten ká
men pocházel z nitra prohnilé hybernské země a dokázal potla
čit magické schopnosti. A teď tlačil Luciena ke kmeni, zatímco 
si ho Ianthe prohlížela jako had kořist.

Sklouzla mu dlaní po širokém hrudníku k břichu.
Když jsem vystoupila zpoza stromů, Lucien ke mně prud

ce obrátil zrak a jeho nazlátlá pokožka zrudla strachem a po
nížením.

„To by stačilo,“ prohlásila jsem.
Ianthe ke mně otočila hlavu. Její úsměv byl nevinný a sladký, 

ovšem přitom jsem viděla, že jí neunikl vak a Tamlinův banda
lír. Vzápětí je pustila ze zřetele. „Máme spolu rozehranou jistou 
hru, že ano, Luciene?“

Neodpověděl.
Pohled na pouta, jež ho svírala, ať už ho do nich dostala jak

koli, na její ruku spočívající stále na jeho břiše…
„Vrátíme se do tábora, až to tu vyřídíme,“ sdělila mi Ianthe 

a znovu se otočila k Lucienovi. Sklouzla rukou níž, ne aby mu 
způsobila rozkoš, ale aby mi vmetla do tváře, že může…

Zaútočila jsem.
Ne noži nebo magií, ale myslí.
Strhla jsem duchovní štít, který jsem kolem ní dosud udr

žovala, abych ji udržela mimo moc dvojčat, a vpadla jsem do 
jejího vědomí.

Maska na tváři rozkladu. Takové bylo proniknout do té 
krásné hlavy a najít v ní neskutečně zvrácené myšlenky. Řadu 
mu žů, na které použila svou moc nebo je přímo přinutila, aby 
se s ní vyspali. Přesvědčila je, že jí podléhají. Vzepjala jsem 
se tlaku těch vzpomínek a ovládla jsem se. „Dej od něj ruce 
pryč.“

Udělala to.
„Propusť ho.“
Lucien byl bledý jako smrt, když mě Ianthe uposlechla s po

divně nepřítomným a poddajným výrazem. Pouta z modrého 
kamene tlumeně dopadla na půdu porostlou mechem.
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Lucien měl košili nakřivo a horní knoflík kalhot už měl ro
zepnutý.

Mou hlavou se rozlehl tak hlasitý řev, že jsem se sotva slyšela, 
jak jsem přikázala: „Zvedni ten kámen.“

Lucien se dál tiskl ke stromu a beze slova přihlížel, jak se 
Ianthe sklonila a zvedla šedý drsný kámen velikosti jablka.

„Polož pravou ruku na tamten balvan.“
Poslechla mě a mně přejel mráz po zádech.
Její mysl se zmítala a vzdorovala mojí jako ryba chycená na 

vlasci. Zanořila jsem své duchovní spáry hlouběji a  jakýsi její 
vnitřní hlas se dal do křiku.

„Bij se tím kamenem do ruky co nejsilněji, dokud ti neřek
nu, abys přestala.“

Do ruky, kterou položila na Luciena a spoustu dalších.
Ianthe zvedla kámen. První náraz zněl tlumeně a vlhce.
Při druhém se ozvalo zapraskání.
Při třetím vytryskla krev.
Její ruka se zvedala a klesala a její tělo se třáslo v agónii.
Velmi jasně jsem jí řekla: „Už se nikdy nikoho nedotkneš 

proti jeho vůli. Nikdy si nebudeš namlouvat, že o tvé návrhy ve 
skutečnosti stojí a že si s tebou jen pohrávají. Nikdy nepoznáš 
dotek druhé osoby, pokud oni neudělají první krok a bude to 
přání obou stran.“

Buch, prásk, křup.
„Nebudeš si pamatovat, k čemu tady došlo. Ostatním povíš, 

že jsi spadla.“
Její prsteníček byl nepřirozeně ohnutý.
„Můžeš zajít za léčitelkou, aby ti srovnala kosti, ale jizvy si 

ponecháš. Pokaždé když se na svou ruku podíváš, vzpomeneš si, 
že kdykoli se lidí dotkneš proti jejich vůli, doplatíš na to, a jestli 
to uděláš znovu, všechno, čím jsi, pomine. Ta hrůza tě bude stí
hat den za dnem a nikdy nezjistíš, odkud se vzala. Budeš znát 
jen strach z toho, že tě něco bude štvát, pronásledovat a čekat 
na okamžik, kdy se nebudeš mít na pozoru.“

Po tvářích jí tiše klouzaly slzy.
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„Už můžeš přestat.“
Zkrvavený kámen dutě dopadl do trávy. Z ruky jí zbylo sotva 

víc než polámané kosti obalené roztrhanou kůží.
„Zůstaň tu klečet, dokud tě někdo nenajde.“
Ianthe padla na kolena a krev ze zničené ruky se jí rozpíjela 

na světlém hávu.
„Ráno jsem uvažovala, jestli tě nepodřežu,“ vyložila jsem jí. 

„Uvažovala jsem o tom celou noc, zatímco jsi spala vedle mě. 
Uvažovala jsem o tom každý den od doby, co jsi mé sestry pro
dala Hybernu.“ Maličko jsem se pousmála. „Ale řekla bych, že 
tohle je lepší trest, a doufám, že budeš žít velmi dlouho, Ianthe. 
A ani na okamžik nepoznáš klid.“

Ještě chvíli jsem na ni hleděla a odvíjela jsem tapisérii slov 
a příkazů, kterou jsem utkala v její mysli. Potom jsem se obráti
la k Lucienovi, který už si stihl dát kalhoty a košili do pořádku.

Vytřeštěnýma očima sklouzl ke mně a pak k zakrvácenému 
kameni.

„To slovo, co hledáš, Luciene,“ zavrkal za námi klamavě leh
kovážný ženský hlas, „je daemati.“

Otočili jsme se k Brannagh a Dagdanovi, kteří vyšli na pa
louk a se svými úsměvy připomínali vlky cenící zuby.
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Brannagh sklouzla Ianthe prsty po zlatých vlasech a mlaskla při 
pohledu na zkrvavenou změť, kterou velekněžka svírala v klíně. 
„Chystáš se pryč, Feyre?“

Odhodila jsem svou masku.
„Potřebují mě jinde,“ odpověděla jsem hybernským dvoj

čatům a neuniklo mi, že se ke mně nenápadně blíží z obou 
stran.

„Co by mohlo být důležitější než pomáhat nám? Koneckon
ců jsi odpřisáhla, že budeš vycházet vstříc našemu králi.“

Čas… Budou hrát o čas, dokud se Tamlin s Jurianem ne
vrátí z lovu.

Lucien se odstrčil od stromu, ale nepřipojil se ke mně. V jeho 
výrazu se mihla zoufalá bolest, když si konečně všiml ukradené
ho bandalíru a vaku na mých ramenou.

„Neslíbila jsem vám věrnost,“ řekla jsem Brannagh, zatím
co Dagdan začal ustupovat mimo můj dohled. „Jsem svobod
ná a můžu si chodit, kamkoli se mi zachce a kdykoli se mi za
chce.“

„Skutečně?“ pronesla hloubavě Brannagh a sklouzla rukou 
k meči u boku. Pootočila jsem se, abych Dagdana nespustila 
z očí. „Během těch týdnů jsi všechno tak pečlivě plánovala a po
čínala sis nanejvýš obratně. Jen tě nenapadlo, že bychom mohli 
dělat to samé.“

Nedovolí, aby Lucien z palouku odešel živý. Nebo alespoň 
s nedotčenou myslí.
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Podle všeho mu to došlo ve stejný okamžik jako mně, když 
pochopil, že by to za nic na světě neprozrazovali, kdyby si nebyli 
jistí, že jim to projde.

„Zaberte Jarní dvůr,“ vyzvala jsem je a myslela jsem to vážně. 
„Dřív nebo později stejně padne.“

Lucien zavrčel, jenže já si ho nevšímala.
„To také máme v úmyslu,“ ujistila mě Brannagh a povytáhla 

meč z tmavé pochvy. „Je tu však ještě otázka, co s tebou.“
Uchopila jsem dva illyrijské bojové nože.
„Nikdy ses nepozastavila nad tou bolestí hlavy? Nad tím, 

jak se v rámci jistých duchovních pout věci jeví poněkud přidu
šené?“

Má moc se příliš rychle vyčerpávala a v posledních týdnech 
postupně slábla…

Dagdan si pobaveně odfrkl a nakonec prohodil k sestře: 
„Dal bych jí ještě tak deset minut, než jablko začne působit 
naplno.“

Brannagh se zachechtala a postrčila špičkou boty  pouto 
z modrého kamene. „Nejprve jsme kněžce dali jistý prášek. 
 Drcený kámen vílí zmar, rozemletý tak najemno, že jsi ho v jídle 
nezahlédla, neucítila ani nechutnala. Přidávala ho tam po troš
kách – nenápadně, nic přehnaného, jinak by tě připravil o veš
kerou moc najednou.“

Žaludek se mi sevřel obavou.
„Jsme daemati už tisíc let, dívenko,“ ucedil Dagdan. „Kněž

ce jsme ani nemuseli proniknout do hlavy, aby poslechla kaž
dé naše slovo. Zato ty… Předvedla jsi skutečnou odvahu a sílu, 
když ses je všechny před námi snažila uchránit.“

Z Dagdanovy mysli vystřelil temný šíp k Lucienovi. Vrhla 
jsem mezi ně štít a má hlava… bolest mi pronikla až do mor
ku kostí.

„Jaké jablko?“ vyhrkla jsem.
„To, kterým ses před hodinou cpala,“ odvětila Brannagh. 

„Bylo vypěstováno a vyšlechtěno v králově osobní zahradě, kde 
ho vytrvale zalévali vodou zakalenou vílím zmarem. Dost na to, 
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aby tě na pár dnů připravilo o moc, takže nebudeme potřebovat 
žádná pouta. A ty sis myslela, že si nikdo nevšiml, že se dnes 
chystáš utéct.“ Znovu mlaskla. „Strýce by nesmírně popudilo, 
kdybychom něco takového dovolili.“

Docházel mi čas, který se mi podařilo získat. Mohla bych se 
přenést, jenže to bych jim Luciena vydala na milost a nemilost, 
kdyby se nedokázal přenést s vílím zmarem, který se mu dostal 
do těla v jídle v táboře…

Nechat ho tu. Měla bych a mohla bych ho tu nechat.
Jenže by ho čekal osud horší než smrt…
Jeho rudohnědé oko se zalesklo. „Uteč.“
Já se však rozhodla.
Zmizela jsem v noci, kouři a stínu.
Dagdanovi by nestačilo ani tisíc let, aby se stihl připravit, 

když jsem se přenesla před něj a zaútočila.
Protnula jsem předek jeho kožené zbroje, ne dost hlubo

ko na to, abych ho zabila, a když ochranné pláty zastavily ocel, 
Dagdan provedl zkušeně otočku a přinutil mě, aby buď odkryla 
pravý bok, nebo přišla o nůž…

Opět jsem se přenesla. Tentokrát mě Dagdan následoval.
Nebojovala jsem v lese s nic netušícími poskoky Hybernu. 

Nebojovala jsem s Attorem a jemu podobnou sběří v ulicích Ve
larisu. Dagdan byl hybernský princ a velitel.

A jako takový i bojoval.
Přenesení. Útok. Přenesení. Útok.
Změnili jsme se v černý vír oceli a stínů, jenž zachvátil pa

louk, a měsíce Cassianova drsného výcviku se neminuly účin
kem, protože jsem se držela na nohou.

Vzdáleně jsem si uvědomovala, že na mě Lucien nevěřícně 
zírá, a dokonce i Brannagh překvapilo, jaké schopnosti proka
zuju v boji s jejím bratrem.

Jenže Dagdanovy údery nebyly tvrdé. Ne, byly přesné a rych
lé, jenže do nich nevkládal všechnu sílu.

Snažil se získat čas, aby mě vyčerpával, dokud moje tělo zce
la nestráví jablko, jehož moc mě učiní téměř smrtelnou.
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Proto jsem zaútočila na jeho největší slabinu.
Brannagh vykřikla, když ji zasáhla stěna z plamenů.
Dagdan se na okamžik přestal soustředit. Sekla jsem ho hlu

boko přes břicho a jeho řev vyplašil ptáky na stromech.
„Ty malá čubko,“ vyštěkl a odtančil před mou další ránou. 

Mezitím plameny pohasly a objevila se Brannagh klečící na ko
lenou. Chránila své tělo jen ledabyle, protože čekala, že zaúto
čím na její mysl.

Chvěla se a v bolesti lapala po dechu. Najednou k nám do
lehl pach spálené kůže na její pravačce, žebrech a stehnu.

Dagdan se na mě znovu vrhl a já pozvedla nože a zachyti
la jeho meč.

Tentokrát silou nešetřil.
Cítila jsem ozvěnu jeho úderu po celém těle.
Také jsem slyšela, jak se kolem rozprostírá dusivé ticho. Už 

jsem se s ním jednou setkala – ten den v Hybernu.
Brannagh s ostrým výkřikem prudce vyskočila na nohy.
Jenže vtom zasáhl Lucien.
Brannagh se soustředila jen na mě. Chtěla mě připravit o krá

su, kterou jsem jí vzala svými plameny, a nevšimla si, že se pře
nesl, dokud nebylo pozdě.

Na Lucienově meči se odrazilo sluneční světlo pronikající 
klenbou stromů a vzápětí protnul svaly a kosti.

Země na palouku se zachvěla, když tmavá hlava Brannagh 
dopadla do trávy, jako by praskla nějaká nit, která dvojčata spo
jovala.

Dagdan zařval a přenesl se patnáct stop, jež nás dělily, a vrhl 
se na Luciena.

Lucien sotva stihl pozvednout meč od Brannaghina přetnu
tého krku a Dagdan už stál před ním a vyrazil mečem vpřed, 
aby mu proklál hrdlo.

Lucien měl čas jen na to, aby před Dagdanovou smrtící rá
nou nejistě ustoupil.

Já však měla čas ji zadržet.
Jedním nožem jsem odrazila Dagdanův meč stranou a vílí 



103

válečník vytřeštil oči, když jsem se přenesla mezi ně a zarazila 
mu druhé ostří do oka. Přímo do lebky.

Po čepeli klouzaly drsné úlomky kostí, krev a měkká tkáň 
a Dagdan měl stále překvapeně otevřená ústa, když jsem vytrh
la nůž z rány.

Nechala jsem ho spadnout na jeho sestru a jediné, co jsem 
zaslechla, byl tlumený náraz těla na tělo.

Pak jsem se podívala na Ianthe a ucítila jsem mihotání moci 
a odpornou bolest, která mi narůstala v břiše, když jsem jí dala 
poslední příkaz doplňující ty předešlé. „Povíš jim, že jsem je za
bila. V sebeobraně. Potom co mi hrozně ublížili, zatímco jste 
ty a Tamlin nic neudělali. I kdyby tě mučili, abys jim prozradi
la pravdu, budeš tvrdit, že jsem utekla potom, co jsem je zabila, 
abych tenhle dvůr ochránila před hrůzami Hybernu.“

Jedinou odpovědí mi v tu chvíli byl prázdný pohled jejích 
otupělých očí.

„Feyre.“
Lucienův hlas byl pouhým zachraptěním.
Otřela jsem své dva nože o Dagdanova záda a vydala jsem 

se pro odhozený vak.
„Vracíš se k Nočnímu dvoru.“
Hodila jsem si vak na záda a konečně se na Luciena podí

vala. „Ano.“
Jeho snědá tvář pobledla. Pak se však podíval na Ianthe a dva 

mrtvé hybernské vyslance. „Půjdu s tebou.“
„Ne.“ Bez dalšího vysvětlování jsem zamířila ke stromům.
Hluboko v žaludku jsem pocítila křeč. Musela jsem se do

stat pryč. Musela jsem využít zbytek své moci, abych se přenes
la ke kopcům.

„Bez magie se tam nedostaneš,“ varoval mě.
Jen jsem zatnula zuby, abych potlačila ostrou bolest v břiše, 

zatímco jsem sbírala síly, abych se přenesla ke vzdáleným kop
cům. Lucien mě ale chytil za paži a zadržel mě.

„Jdu s tebou,“ zopakoval s tváří zbrocenou krví stejně jasnou 
jako jeho vlasy. „Musím získat zpět svou družku.“
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Nebyl čas na hádky. Ani na pravdu, rozhovor a odpovědi, 
které jak jsem viděla, Lucien zoufale potřeboval.

Tamlin a ostatní ten křik určitě slyšeli.
„Doufám, že toho nebudu litovat,“ řekla jsem mu.

Když jsme o pár hodin později dorazili ke kopcům, měla jsem 
ústa plná krve.

Snažila jsem se popadnout dech, hlava mě palčivě bolela a ža
ludek jsem měla stažený do trýznivého uzlu.

Lucien na tom nebyl o moc lépe a přemisťoval se stejně ne
jistě jako já. Jakmile jsme se zastavili před zvlněnými kopci, 
ohnul se v pase a opřel se rukama o kolena. „Je… pryč,“ vyhrkl, 
zatímco lapal po dechu. „Moje magie… nezbyla z ní ani jiskra. 
Museli nás dnes omámit všechny.“

A mně dali ještě otrávené jablko, aby se ujistili, že budu osla
bená.

Má moc mi vyklouzla mezi prsty jako vlna stahující se od 
břehu. Jenže se nevracela. Pouze ustupovala dál a dál do moře 
nicoty.

S přimhouřenýma očima jsem se zadívala na slunce, které 
teď bylo na šířku dlaně nad obzorem. Stíny mezi kopci už tmav
ly a těžkly. Sebrala jsem se a prošla si poznatky, které jsem za 
uplynulé týdny nashromáždila.

Klopýtavě jsem vykročila směrem k severu a Lucien mě po
padl za paži. „Chceš projít dveřmi?“

Upřela jsem na něj rozbolavělé oči. „Ano.“ Jeskyně v hlu
binách pod kopci, které víly nazývaly dveřmi, vedly do dalších 
koutů Prythianu. Předtím jsem se jednou takovou dostala rov
nou pod Horu. Teď zvolím další, aby mě zavedla domů. Nebo 
co nejblíže domovu, jak jen to půjde. Dveře, jež by vedly na 
Noční dvůr, nebyly tady ani nikde jinde.

Neriskovala bych životy svých přátel tím, že bych je sem vo
lala, aby mě odvedli. Navíc to pouto mezi Rhysem a mnou… 
Vůbec jsem ho necítila.
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Ovládla mě otupělost. Musela jsem se dostat pryč, okamžitě.
„Portál na Podzimní dvůr je tímto směrem.“ Bylo to varo

vání i výtka.
„Nemůžu jít přes Letní dvůr. Zabijí mě, jakmile mě uvidí.“
Odmlčel se a pustil mou ruku. Polkla jsem a ústa jsem měla 

tak vyschlá, že jsem skoro nedokázala ani to.
„Jediné další dveře, co tu jsou, vedou pod Horu. Ostatní vcho

dy jsme zapečetili. Jestli se tam vydáme, mohli bychom tam uvíz
nout nebo se nikdy nevrátit.“

„Tak se vypravíme na Podzimní dvůr a odtamtud…“ Odml
čela jsem se, než jsem to stihla dopovědět. Domů. Jenže Lucien 
si to beztak domyslel a v tu chvíli nejspíš pochopil, že právě tím 
pro mě Noční dvůr je. Domovem.

Téměř jsem to slovo viděla v jeho rudohnědém oku, když 
zavrtěl hlavou. Později.

Mlčky jsem na něj kývla. Ano, později si všechno vyříkáme.
„Podzimní dvůr bude stejně nebezpečný jako Letní,“ varo

val mě.
„Musím se jen někde ukrýt a zůstat v utajení, dokud… do

kud se nebudeme moct znovu přenést.“
V uších jsem zachytila slabé bzučení a zvonění a cítila jsem, 

že se má magie dočista vytratila.
„Znám vhodné místo,“ odpověděl Lucien a zamířil k jesky

ni, která nás měla dovést k jeho domovu.
Na území rodiny, která ho zradila stejně krutě, jako tento 

dvůr zradil mě.
Hbitě a tiše jako stíny jsme spěchali mezi kopci.
Jeskyně vedoucí na Podzimní dvůr nebyla nijak střežená. Lu

cien se na mě ohlédl přes rameno, jako by se chtěl zeptat, jestli 
jsem se postarala i o to, že tu výjimečně nestály stráže.

Znovu jsem přikývla. Než jsme odjeli ke zdi, vklouzla jsem 
jim do myslí a zařídila jsem, aby tyto dveře zůstaly otevřené. 
Cassian mě toho naučil dost ohledně toho, že si mám vždycky 
najít ještě druhou únikovou trasu. Vždycky.

Lucien se zastavil před šerem číhajícím v ústí jeskyně. Ta 



tma byla jako drak, jenž se nás chystal oba zhltnout. Lucien ne
jistě cukl koutkem úst.

„Jestli chceš, můžeš tu zůstat. Co se stalo, stalo se,“ řekla jsem.
Protože Hybern se dal na pochod – už pronikl až sem.  Týdny 

jsem zvažovala, jestli je lepší zabrat Jarní dvůr pro nás, nebo ho 
nechat padnout do rukou nepřátel.

Nemohl však zůstat neutrální. Jako bariéra mezi našimi voj
sky na severu a  lidmi na jihu. Bylo by snadné přivolat Rhyse 
a Cassiana, který by přivedl illyrijský oddíl, s jehož pomocí by 
zabral území oslabené mými intrikami. Záleželo by na tom, jak 
rychle se Cassian dokázal pohybovat a jestli se stále ještě uzdra
voval.

I tak bychom ale ovládali jediné území, od kterého by nás 
dělilo dalších pět dvorů. Některé by mohly stanout na straně 
Jarního dvora, další by se proti nám mohly spojit s Hybernem, 
protože by dobytí Jarního dvora považovaly za důkaz našich 
podlých úmyslů. Ovšem pokud by Jarní dvůr podlehl Hyber
nu… Mohli bychom získat ostatní dvory pro naši věc a společ
nými silami zaútočit ze severu a zahnat Hybern do úzkých.

„Měla jsi pravdu,“ prohlásil Lucien nakonec. „Ta dívka, kte
rou jsem znal, skutečně zemřela pod Horou.“

Nebyla jsem si jistá, jestli to není urážka, a přesto jsem přikýv
la. „Aspoň na tom se shodneme.“ Vešla jsem do chladu a temno
ty, které se přede mnou rozvíraly.

Lucien se mnou srovnal krok, když jsme prošli pod oblou
kem z hrubě otesaného kamene označeného rytinami. Tasili jsme 
zbraně a zanechali jsme za sebou teplo a zeleň věčného jara.

V dálce jsem něco zaslechla. Tak slabě, že jsem měla dojem, 
že se mi to jen zdálo. Kraj proťal zvířecí řev.
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